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Du kan få grundbetaling for lavskov, hvis du lever 
op til støttebetingelserne. Vær særligt opmærksom 
på kravet om stævning og plantetæthed. Lavskov 
kan også bruges som miljøfokusområde (MFO), og 
du kan have dyrehold i lavskov eller udnytte lav-
skov til løvfoder. 
 
Du skal drive din lavskov plantagemæssigt med henblik 
på stævning og dermed produktion. Hvis formålet med 
lavskoven er læhegn, vildtremiser eller permanent 
skov, er den ikke støtteberettiget. 
 
Årligt aktivitetskrav 
Du skal hvert år sikre, at du holder din lavskov i en god, 
plantagemæssig stand. Det vil sige, at du skal fjerne 
opvækst af buskads fra rækkerne. Du skal desuden 
sørge for, at ukrudtet ikke udkonkurrerer og overgror 
lavskoven.  
 
Husk at stævne 
Du skal stævne lavskov inden for de definerede om-
driftsperioder. Pil i renbestand eller blandinger af lav-
skovsarter skal stævnes senest ved udgangen af det 
10. år, og beplantninger af poppelarter skal stævnes 
mindst hvert tyvende år. Etableringsåret tæller med i 
omdriftsperioden. Lavskov med pil, der fx er plantet i 
2015, skal senest være stævnet ved udgangen af 2024. 
Poppel, der senest er stævnet i 2011, skal senest væ-
ret stævnet ved udgangen af 2030. 
 
Hvis du ikke stævner lavskoven inden for de definerede 
omdriftsperioder, vil det medføre en støttenedsættelse 
og evt. sanktion i det år, hvor stævningen er en støtte-
betingelse. 
 

Plantetæthed 
Plantetætheden for lavskov kun med poppel er mindst 
1.000 planter pr. ha. For al anden lavskov gælder det, 
at der skal være mindst 8.000 planter pr. ha. Plantetæt-
heden skal opfyldes med levende planter i hele kalen-
deråret. Er plantetætheden mindre, så betragtes arealet 
som græs, men med for mange træer. Du kan derfor ri-
sikere at få et fradrag i din grundbetaling for dine træer. 
 

 
 
Krav om areal til lavskovsmarker 
En mark med lavskov skal minimum udgøre et areal på 
0,30 ha for at være støtteberettiget. Desuden skal en 
mark med lavskov være mindst 7,5 meter i bredden. 
 
Lavskov kan ikke sammenlægges med andre afgrøder, 
og marker med lavskov bliver lagt i egne markblokke. 
Hvis din lavskovsmark er under 0,30 ha, skal du lægge 
den sammen med andre tilstødende lavskovsmarker i 
markblokken for at blive støtteberettiget.  
Du skal desuden være opmærksom på, at sammen-
lagte lavskovsmarker vil have samme stævningsår. Det 
vil i så fald være det ældste plantningsår, der kommer 
til at gælde for hele marken.  
 
Eksempel 
En lavskovsmark på 0,20 ha, der er plantet i 2015, læg-
ges sammen med en lavskovsmark på 0,30 ha, der er 
plantet i 2018. Efter sammenlægningen vil der være en 
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Godkendte lavskovsarter 
Du kan plante træarter inden for disse slægter som 
lavskov enten i ren bestand eller blandinger: 
Pil (Salix spp.), poppel (Populus spp.), hassel 
(Corylus spp.), elm (Ulmus spp.), løn (Acer spp.), 
ask (Fraxinus spp.), eg (Quercus spp.), avnbøg 
(Carpinus spp.), birk (Betula spp.) og el (Alnus 
spp.). 
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lavskovsmark på 0,50 ha, med plantningsår i 2015. 
Hele marken skal dermed stævnes senest i 2024. 
 
Arbejdsareal og plantetæthed  
Du må have op til 20 % arbejdsareal i en lavskovsmark. 
Arbejdsarealet er arbejdsgange og kørespor mellem 
rækkerne og i markens sider. Arbejdsarealet skal være 
ubefæstet. Vær opmærksom på, at jo mere arbejds-
areal du har, jo tættere skal planterne stå på den reste-
rende mark, så plantetætheden opretholdes. 
 
Eksempel  
En lavskovsmark med pil på 2 ha kan have op til 0,40 
ha arbejdsareal. På de resterende 1,60 ha skal der der-
for være mindst 16.000 levende planter for, at kravet 
om plantetæthed er overholdt. 
 
Andre træer i lavskoven  
På arealer med lavskov med pil og blandinger af lav-
skovsarter er det tilladt at have op til 100 spredte træer 
eller buske af ikke-lavskovsarter pr. ha ud over de lav-
skovstræer, der er på arealet. For poppellavskov er det 
dog muligt at have op til 400 spredte træer eller buske 
pr. ha. De træer, der ikke er lavskovstræer, skal stå 
spredt og må ikke udgøre klynger på over 100 m2. 
Træer, der ikke er godkendte lavskovsarter, tæller ikke 
med i opgørelsen af plantetætheden og skal heller ikke 
stævnes. 
 
Læs mere i faktaarket ”Landbrug med blandet produk-
tion – en form for skovlandbrug”  
 
Lavskov og dyrehold 
Du må gerne have dyr gående i en lavskovsmark, så 
længe du sikrer dig, at kravene for lavskov, stævnings-
krav, plantagemæssig stand og særligt plantetal over-
holdes.  
 
Du må gerne tilså arbejdsarealer med græs, urter eller 
blomster, så længe det ikke hindrer den plantagemæs-
sige drift af arealet.  
 
 

 
 
 

Hvis du ønsker et græsningsareal til dine dyr, der udgør 
mere end det 20 % tilladte arbejdsareal, skal du være 
opmærksom på, at du skal indtegne lavskovsmarken 
og græsmarken som to separate marker i dit markkort.  
Du skal desuden være opmærksom på, at kravet om 
plantetal mv. overholdes på lavskovsmarken, samt at 
aktivitetskrav og kravet om antallet af træer på støtte-
berettigede arealer overholdes på græsmarken. 
 
En mark med lavskov skal ethvert sted skal have en 
bredde på minimum 7,5 meter, mens en græsmark et-
hvert sted skal have en bredde på minimum 4 meter. 
 
Figur 1: Illustration af, hvordan en lavskovsmark og 
en græsmark fx kan flettes ind i hinanden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lavskov som løvfoder 
Løvfoder er blade fra løvtræer, som du høster som fo-
der til dyrene.  
 
Du kan fx bruge en lavskovsmark til løvfoder i stedet for 
til bioenergi, så længe arealet lever op til kravene for 
lavskov, herunder plantetal og stævningskrav. 
 
Lavskov som MFO 
Du kan bruge lavskov til at opfylde de grønne krav. 
Hvis du anmelder dit lavskovsareal som MFO-område, 
er det et krav, at du ikke sprøjter lavskoven. MFO-lav-
skov tæller med en vægtningsfaktor på 0,5. Dvs. at 2 
ha MFO-lavskov tæller med som 1 ha MFO-område i 
bedriftens opfyldelse af kravet om 5 % MFO.  
 
 
Yderligere information  
Faktaarket indeholder de vigtigste informationer om lav-
skov. Du kan læse mere om reglerne i Vejledning om 
grundbetaling 2021. Du finder vejledningen her: 
 
lbst.dk/grundbetaling 
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Mindst 4 m 
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https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c28889
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c28889
http://www.naturerhverv.dk/grundbetaling

