Grundbetaling til skovrejsning
Januar Du kan få grundbetaling for arealer, hvor der rejses
2020 skov
Her kan du læse om, hvordan arealerne skal anmeldes
i fællesskemaet og betingelserne for at få udbetalt
grundbetaling.
Hvilke skovrejsningsarealer skal anmeldes i fællesskemaet?
Alle de skovrejsningsarealer, du ønsker at søge grundbetaling til, skal anmeldes i fællesskemaet. Det er også
gennem fællesskemaet, at du anmoder om plejetilskud
til privat skovrejsning og ældre skovrejsningstilsagn
med indkomstkompensation.
Hvilke betingelser skal du opfylde for at få grundbetaling?
1) Der har været søgt til og udbetalt retmæssig enkeltbetaling for arealet i 2008.
2) Der skal være et tilsagn til skovrejsning, og arealet
skal være tilplantet i ansøgningsåret.
3) Du skal opfylde kravene om at være aktiv landbruger.
4) Du skal markere arealet i kolonnen ’Under artikel
32’ i fællesskemaet inden ændringsfristen.
Eksempel
Du har i 2015 fået et tilsagn om skovrejsning på 10
ha. I 2008 stod der et læhegn, som blev fældet i
2012. Siden da er arealet blevet drevet som et samlet landbrugsareal på 10 ha. Men i 2008 blev der kun
udbetalt enkeltbetaling til 8,5 ha.
Du vil modtage investeringsrater og plejetilskud til 10
ha og grundbetaling til 8,5 ha.

Skovrejsning – Indkomstkompensation, rater og tilskud
Forskellige typer tilsagn til skovrejsning bygger på forskellige regler, som har betydning for retten til grundbetaling.

Tilsagn givet frem til og med 2005
Indkomstkompensation kan ikke kombineres med
grundbetaling. I tilsagn frem til 2006 var der mulighed
for at vælge enten 20-årig eller 10-årig indkomstkompensation. Har du allerede fået alle 10 eller 20 udbetalinger, skal du ikke længere anmelde skovarealerne i
markplanen. Du skal i stedet anmelde dem som en del
af øvrige arealer i fællesskemaet på siden ”Bedriftens
ejendomme”.
Tilsagn givet 2007 til 2015
Tilsagn til privat skovrejsning fra 2007 til 2015 er opdelt
i 2 investeringsrater samt 3 årlige plejetilskud. Du kan
kombinere dette tilsagn med grundbetaling fra tilplantningsåret og indtil 5 år efter udbetaling af 2. rate. Hvis
du ikke indberetter 2. rate, bortfalder muligheden for at
få grundbetaling 8 år efter udbetaling af 1. rate. Når du
ikke længere er berettiget til grundbetaling, skal du anmelde arealerne som en del af øvrige arealer i fællesskemaet på siden ”Bedriftens ejendomme”.
For offentlige skovrejsningsprojekter, hvor 2. rate ikke
indberettes, bortfalder retten til grundbetaling 5 år efter
udbetaling af 1. rate.
Tilsagn givet i 2016 og frem
Tilsagn til privat skovrejsning fra 2016 og frem, som implementerer vandrammedirektivet, modtager ét samlet
tilskud, når skoven etableres. Man kan også søge
grundbetaling til disse projekter.

Landbrugsstyrelsen / Nyropsgade 30 / DK - 1780 København V / Tlf.: +45 33 95 80 00 / E-mail: mail@lbst.dk 1

Statslig skovrejsning fra 2018 og frem, som implementerer vandrammedirektivet, kan også modtage grundbetaling.
Husk at krydse af under ”Art. 32” i fællesskemaet, når
du søger grundbetaling til et skovrejsningsprojekt.
Hvad sker der, hvis du får kontrol?
Du har et tilsagn om skovrejsning på 10 ha, som du
også søger grundbetaling til. Arealet bliver nedskrevet til 8,5 ha efter en kontrol, fordi der er arealer, der
ikke er tilplantet.

Du kan også søge grundbetaling under art. 32, når der
er udbetalt tilskud til dit skovrejsningsprojekt ansøgt i
2016, 2017, 2018 eller 2019.
Vær opmærksom på, om den polygon, du kan tegne efter, svarer til det udbetalte areal. For projekter ansøgt i
2017 og frem kan du i IMK bruge værktøjet ”Vis info” til
at tjekke, om polygonen har en dato anført under Tilplantningsdato.

Det betyder at du også kun kan få grundbetaling til
8,5 ha fremadrettet. Husk at ændre markerne i dit
fællesskema, så du ikke får et krav om tilbagebetaling og evt. sanktion af din grundbetaling.

Artikel 32-korttemaerne i IMK
Korttemaerne ”Artikel 32 godkendt” og ”Artikel 32 afvist”
viser, hvilke arealer der er omfattet af et godkendt projekt til grundbetaling under art. 32. De viser også, hvor
der er søgt og ikke søgt landbrugsstøtte i 2008. Korttemaerne er vejledende.

Hvis du ved indsendelse af fællesskemaet kan se, at
et nyligt kontrolresultat endnu ikke er blevet registreret i listen over tilsagn, så husk selv at nedskrive
arealerne, så du ikke kommer til at søge om grundbetaling til for stort et areal.

Er der fejl i artikel 32-korttemaerne?
Hvis du mener, at der er fejl i et eksisterende artikel 32korttema, skal du skrive en bemærkning i dit fælleskema.

Hvad kan du se i IMK?
Under fanen “Skovtilsagn” i IMK finder du oplysninger
om de tilsagn, der er givet fra 2016 og frem. Ældre tilsagn findes ikke som et tilsagnslag i IMK.
Private skovrejsningsprojekter, hvor der er udbetalt tilskud, vil fremgå af temaerne ”Indberettet privat skovrejsning (ansøgt 2016)”, ”Privat skovrejsning (ansøgt
2017)”, ”Privat skovrejsning (ansøgt 2018)” og ”Privat
skovrejsning (ansøgt 2019)”. Her kan du kopiere tilsagnspolygonerne, når du tegner marker til fællesskemaet.

Er der fejl i markblokken?
Hvis du mener, der er fejl i markblokken, skal du indsende et ændringsforslag via IMK.
Hvor kan jeg læse mere?
Læs i vores brugerguides, hvordan du indberetter de
forskellige skovtilsagn i fællesskemaet. Du kan også
læse om reglerne i Vejledning om grundbetaling 2020.
Hvis du har spørgsmål til selve dit tilsagn, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen.
Du kan finde Vejledning om grundbetaling 2020 på vores hjemmeside: lbst.dk/grundbetaling

Type af tilsagn, der skal indberettes i fællesskemaet

Grundbetaling J/N

Afgrødekode i fællesskema

Privat skovrejsning, der implementerer vandrammedirektivet
(2016 til nu)

Ja, der er ingen kendt tidsbegrænsning under de nuværende
regler

578 – og husk, du ikke skal udfylde
skovsiden

Statslig skovrejsning, der implementerer vandrammedirektivet
(2018 til nu)
Privat skovrejsning (2007 til
2015)

Ja, der er ingen kendt tidsbegrænsning under de nuværende
regler
Ja, i 5 år efter udbetaling af 2. rate

576 – og husk du ikke skal udfylde
skovsiden

Privat skovrejsning (2000 til
2008)

Ja, i 5 år efter udbetaling af 2. rate

311: privat skovrejsning på tidligere
landbrugsjord

Privat skovrejsning (fra før 2000,
20-årig udtagning med tilsagn om
skov)

Ja, i 5 år efter udbetaling af 2. rate

314: 20-årig udtagning med tilsagn
om skovrejsning

Offentlig skovrejsning (2012 til
2014)

Ja, i 5 år efter udbetaling af 2. rate

586: offentlig skovrejsning

Bæredygtig skovdrift
Skov med biodiversitetsformål

Nej, ingen grundbetaling

577: Skov med biodiversitetsformål
589: bæredygtig skovdrift
590: Bæredygtig skovdrift i Natura
2000-område

587: privat skovrejsning på tidligere
landbrugsjord
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