Skovrejsning vejledning
Baggrund
Staten ønskede i 1990, at skovarealet i Danmark skulle fordobles indenfor en trægeneration –
det vil sige i løbet af de følgende ca. 80-100 år. I dag dækker skovene ca. 12 % af Danmarks
areal, og målet er fremover at plante 4.000-5.000 ha ny skov om året, hvoraf halvdelen skal
være statsskov og halvdelen private skove. Inden udløbet af dette århundrede vil godt 20-25
% af Danmarks areal være skov.
Områdetyper
Udpegningerne af skovrejsningsområderne er inddelt i 3 områdetyper: Skovrejsningsområder
(positivområderne), Områder hvor skovrejsning er mulig (neutralområderne) samt områder
hvor skovrejsning er uønsket (negativområderne)
Områdeudpegningerne fremgår af retningslinjekortet for skovrejsning i kommuneplanen.
Udpegning af skovrejsningsområder (positiv områder)
Skovrejsning er ny skov, som rejses på landbrugsjord. Der plantes hovedsagligt løvskove med
danske hjemmehørende træarter som eg, bøg, ask, el og mange buske. Nåletræer plantes
mest for variationen, vildtets og for frøforsyningens skyld. I mange skovrejsningsprojekter
genoprettes småbiotoper som vandhuller og græsningsarealer, og der bliver lagt vægt på den
landskabelige indpasning, fx understregning af terrænet, flotte udsigter med videre. En ny
skov skal være på minimum 2 ha for at kunne opnå tilskud, men bør helst være større for at
sikre en rentabel træproduktion.
Det er tidligere antaget, at fordampningen fra skov er højere end fra landbrugsjord, og at der
dannes mindre grundvand. Nyere undersøgelser viser dog, at der ved skovrejsning med løvtræ
på lerjord skabes nogenlunde lige så meget grundvand som på landbrugsjord, og det dannede
grundvand vil være af bedre kvalitet. På sandjorde vil grundvandsdannelsen dog være højere
under landbrugsarealer end under skov.
Der bør lægges vægt på, at nye skovområder forbinder eksisterende natur- og skovarealer, så
områderne kan være med til at skabe og styrke det grønne netværk, og derved fremme
biodiversiteten og spredningsmulighederne for det vilde dyre- og planteliv og samtidig udgøre
gode friluftsområder for befolkningen. De nye skove bør desuden have en udformning, der
understreger og værner om egnskarakteristiske landskabstræk og vigtige kulturhistoriske spor
og kulturmiljøer.
Skovrejsningsområder kan efter en ændring af Skovloven i 2004 indeholde åbne arealer. Det
betyder, at der kan etableres skovrejsningsprojekter, der tager hensyn til både landskab,
natur, kulturhistorie og fx muligheden for at genoprette tidligere vådområder i et
skovrejsningsområde.
Uanset at et område er udpeget til skovrejsningsområde, gælder Naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om beskyttelse af naturområder og fortidsminder med videre Eventuelle
fredninger skal ligeledes overholdes. Mange arkæologiske levn under pløjelaget er sårbare
overfor dybdepløjning, grubning (dybdeforarbejdning af jord) og tilplantning.
Tilplantningsplanerne bør derfor fremsendes til Kroppedal Museum, der om nødvendigt kan
foretage undersøgelser af sårbare arkæologiske forekomster. Der er afsat midler hertil via
Museumsloven.

I Region Hovedstaden er udpegningen af skovrejsningsområderne sket med henblik på at
beskytte grund- og drikkevandsressourcer, forbedre forholdene for dyre- og plantelivet,
herunder fremme deres spredningsmuligheder samt øge mulighederne for friluftsoplevelser
omkring byerne.
Udpegning af områder hvor skovrejsning er uønsket (negativ områder)
I de områder, hvor skovrejsning er uønsket, er baggrunden for at udpege arealerne at sikre
kirkernes omgivelser samt værdifulde kulturmiljøer og landskaber, herunder områder hvor
særlige naturværdier ønskes bevaret. Der er i udpegningerne taget hensyn til
lavbundsområder, geologiske interesser, dyrkningsjorde af høj kvalitet samt
transportkorridorreservationer.
I områder, hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov på landbrugsejendomme. I
særlige tilfælde kan gives dispensation.
Områder hvor skovrejsning er mulig (neutralområderne)
Områderne hvor skovrejsning er mulig udgøres af de resterende arealer i det åbne land, der
fremkommer efter at positiv og negativ områderne er udskilt. I Ishøj Kommune er der meget
få neutralområder. De ligger spredt i kommunen som små fragmenterede arealer.
Tilskud til skovrejsning
Der ydes tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjorde i henhold til Skovloven. Kommunen
vurderer ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning. Skov- og Naturstyrelsen tildeler
tilskud.
Der gives størst tilskud til løvskov. Plantning af nåleskov giver et mindre tilskud. Inden for
skovrejsningsområderne og områder hvor skovrejsning er mulig kan private ejere af
landsjorder få tilskud til skovtilplantning. Tilskuddet er størst i skovrejsningsområderne. Hvis
man anlægger skov med tilskud skal skovarealet pålægges fredskovspligt efter skovlovens § 4.
Det er frivilligt, om man vil plante skov, og om man vil benytte muligheden for at få offentligt
tilskud.
De nærmere regler for rejsning af ny skov findes i Vejledning om tilskud til privat skovrejsning
udgivet af Skov- og Naturstyrelsen.
VVM
Ifølge VVM-reglerne skal skovrejsningsprojekter screenes. Hvis mere end 30 ha ligger i et
område, hvor skovrejsning er uønsket, er skovrejsningen VVM-pligtig.
Flysikkerhed
De højdebegrænsende indflyvningsplaner omkring de offentlige flyvepladser ved Københavns
Lufthavn, Kastrup og Roskilde Lufthavn skal respekteres jf. Bekendtgørelse af Lov om luftfart
kapitel 6 om luftfartshindringer. De højdebegrænsende servitutter omkring
luftfartradionavigationsanlæg skal respekteres, og der bør ikke anbringes indretninger i
nærheden af disse anlæg, som kan forringe luftfartens sikkerhed, uden at sådanne projekter
har været forelagt Luftfartsvæsenet.

