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Fakta om Natura 2000
Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i EU
Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som
er sjældne, truede eller karakteristiske for
EU-landene.
Områderne er udpeget på baggrund af
EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv.

Arealer og arter
I Danmark dækker Natura 2000-områderne næsten 360.000 ha på land. Heraf
udgør skov knap 80.000 ha eller 13 % af det
samlede danske skovareal.
Danmark er forpligtet til at beskytte 10
skovnaturtyper. Der er kortlagt 20.000
ha med disse skovnaturtyper i Natura
2000-områderne.
Desuden er der 26 beskyttelseskrævende arter med levesteder i skov i Natura
2000-områderne.

Planer og tilskud
Der er planer og handleplaner for alle Natura 2000-områderne. Se dem på www.nst.
dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/ og de
respektive kommuners hjemmesider.

Planerne skal som udgangspunkt gennemføres via frivillige aftaler om tilskud til ejeren.
Hvis det ikke er muligt, kan Naturstyrelsen
eller kommunen påbyde en bestemt drift af
arealerne.
Både ejere af privat og kommunal skov i
Natura 2000-områder kan få tilskud til at
beskytte skovnaturtyper og levesteder.
Bøgeskove udgør halvdelen af det samlede areal med skovnaturtyper i Natura 2000-områderne.
Havørn er en af de beskyttelseskrævende arter i skov.
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Du kan søge tilskud
til disse arealer
Du kan søge tilskud til de 10 kortlagte
skovnaturtyper i et Natura 2000-område.
Det kan være:

Se på http://prior.dmu.dk/, om du har skovnaturtyper i Natura 2000-områder.
Her kan du også se, hvilken tilstandsklasse de enkelte bevoksninger er inddelt i:

Klitskove
• Kystklitter med selvsåede bestande af
hjemmehørende træarter
Bøgeskove
• Bøgeskove på morbund uden kristtorn
• Bøgeskove på morbund med kristtorn
• Bøgeskove på muldbund
• Bøgeskove på kalkbund
Egeskove
• Egeskove og blandskove på mere eller
mindre rig jordbund
• Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne
• Stilkegeskove og -krat på mager sur
bund
Sumpskove
• Skovbevoksede tørvemoser
• Elle- og askeskove ved vandløb, søer
og væld
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Vurdering af naturtypers tilstand

V
Dårlig

IV
Ringe

III
Moderat

Også tilgrænsende skovarealer kan modtage tilskud for at afgrænse arealet entydigt
eller når etablering af naturlig vandstand
påvirker tilgrænsende arealer.
Du kan også få tilskud til en særlig indsats for udvalgte arter i skovene i Natura
2000-områder.

II
God

I
Høj

Naturtyper i tilstandsklasse I og II opfylder kravet om
gunstig bevaringsstatus, forudsat, at der gennemføres den for naturtyperne nødvendige indsats

Dette kan du søge tilskud til
Foranstaltning 		 Tilskudssats
1. Drift og pleje, der bevarer skovnaturtyper
Sikring af skovnaturtyper:
Almindelig grundsats*:
• Grundsats I
300 kr./ha/år
• Grundsats II
400 kr./ha/år
• Grundsats III
700 kr./ha/år
Særlig grundsats:
• Stævning
500 kr./ha/år
• Skovgræsning
1400 kr./ha/år
Supplerende sikring		
a) Bevare op til 10 store træer/ha:
• Diameter 25-50 cm
25 kr./træ/år
• Diameter > 50-75 cm
50 kr./træ/år
• Diameter > 75 cm:
• eg
100 kr./træ/år
• øvrige træarter
75 kr./træ/år

Udbetalingsperiode

Varighed af aftale

20 år
20 år
20 år

20 år
20 år
20 år

20 år
5 år

20 år
5 år

20 år
20 år

Varig
Varig

20 år
20 år

Varig
Varig

b) Bekæmpe invasive arter

100 % af de tilskudsberettigede udgiter

Éngangsbetaling

Se vejl. om tilskudsordningen

c) Naturlige vandstandsforhold:
Udgifter til etablering

100 % af de tilskudsberettigede udgifter

Éngangsbetaling

Varig
Se vejl. om tilskudsordningen

Kompensation for indkomsttab

300 kr./ha/år

20 år

Varig

d) Forberede skovgræsning

100 % af de tilskudsberettigede udgifter

Éngangsbetaling

Se vejl. om tilskudsordningen

20 år

Varig

Éngangsbetaling

Se vejl. om tilskudsordningen

2. Ophør med drift i skovnaturtyper		
Urørt skov		
Konkret beregning
3. Arter			
Særlig indsats for arter
100 % af de tilskudsberettigede udgifter

*Grundsats I: Bevoksninger med 2180 Skovklit, 9190 Stilkegekrat, 91D0 Skovbevokset tørvemose og 91E0 Elle- og askeskov (domineret af el). Grundsats II: Bevoksninger
< 100 år med 9110 Bøg på mor, 9120 Bøg på mor med kristtorn, 9130 Bøg på muld, 9150 Bøg på kalk, 9160 Ege-blandskov, 9170 Vinteregeskov og 91E0 Elle- og askeskov
(domineret af ask). Grundsats III: Bevoksninger ≥ 100 år med 9110 Bøg på mor, 9120 Bøg på mor med kristtorn, 9130 Bøg på muld, 9150 Bøg på kalk, 9160 Ege-blandskov,
9170 Vinteregeskov og 91E0 Elle- og askeskov (domineret af ask).
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1. Drift og pleje, der bevarer skovnaturtyper
En aftale om tilskud til en skovnaturtypebevarende drift og pleje består af en grundlæggende sikring og man kan herudover
supplere med yderligere tiltag fx bevaring
af store træer. For bevoksninger vurderet
med en høj tilstandsklasse skal der altid
søges om en supplerende sikring.
Sikring af skovnaturtyper
Den grundlæggende sikring indeholder
en række generelle krav til driften for at
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beskytte skovnaturtyperne. Ydes der tilskud
hertil, bygger dette på en 20-årig aftale
med årlige udbetalinger, og omfatter:
• Vedvarende skovdække på arealet
• Naturvenlig foryngelse af skovnaturtypen
• Uforstyrret jordbund på mindst 2/3 af
arealet
• Ingen gødskning, kemisk bekæmpelse
eller kalkning
• Ingen øget afvanding
• Fremme af de karakteristiske træarter for
skovnaturtypen
• Eksisterende dødt ved og træer med
hulheder bevares

De enkelte elementer er defineret nærmere
i vejledningen om tilskudsordningen: www.
nst.dk/privatskovtilskud
Skovnaturtyperne kan have gavn af en
ekstra indsats. Derfor kan den grundlæggende sikring kombineres med stævning
eller skovgræsning og du kan få en højere
grundsats for disse arealer.

Naturlig foryngelse er et af elementerne i den
grundlæggende sikring af skovnaturtyper.

Stævning
Muligheden gælder primært for tidligere
stævnede arealer. For at få den forhøjede
grundsats kræves én stævning af arealet i
aftaleperioden på 20 år. Naturstyrelsen kan
stille yderligere krav, fx:
• At stævningen gennemføres på et bestemt tidspunkt
• At arealet opdeles i flere parceller, der
stævnes på forskellige tidspunkter
• Ingen brug af tungt materiel
Skovgræsning
Arealet skal hvert år i aftaleperioden
afgræsses med husdyr af drøvtyggertypen,
fx kreaturer.
Aftaleperioden er 5 år. Udbetalingerne er
årlige. Naturstyrelsen kan stille krav om fx
arealstørrelse, græsningstryk, udbindingsperiode og forbud mod tilskudsfodring.

Stævning er en gammel driftsform, hvor man
udnytter en række træarters evne til at skyde
fra stødet. Træerne bliver ofte flerstammede.

Skovgræsning fremmer en mere lysåben skov
med et særligt dyre- og planteliv.
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Supplerende sikring
Den supplerende sikring kan være med til
at fastholde eller skabe et særligt højt naturindhold på et areal. For arealer med høj
tilstandsklasse skal der søges supplerende
sikring. Kontakt Naturstyrelsen (for fredskov) eller kommunen (for ikke-fredskov),
hvis du er i tvivl om, hvilken supplerende
sikring der er relevant for et konkret skovareal. Den supplerende sikring kan omfatte
følgende:
Bevare store træer til død og henfald
Du kan blive betalt for at efterlade op til 10
træer/ha til naturlig død og henfald. Træerne skal have en brysthøjdediameter på
mindst 25 cm og tilhøre en del af kronetaget. Som udgangspunkt skal træerne også
være hovedtræarter for skovnaturtypen.
Bevaringen af træerne er varig og Naturstyrelsen kan vælge at foretage en tinglysning
heraf.

Der ydes tilskud til at bevare op til 10 store
træer pr. ha til død og henfald. Tilskudssatsen
afhænger af træart og diameter i brysthøjde
(1,3 meters højde).
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Bekæmpe invasive arter
Du kan få dækket 100 % af udgifterne til at
bekæmpe arter, der truer en skovnaturtypebevoksning. Du skal indhente mindst 2
bindende tilbud på udførelse af opgaven.
Der er et engangstilskud til projektet. Du
kan læse mere i vejledningen om tilskudsordningen, hvilke arter der kan bekæmpes
med tilskud: www.nst.dk/privatskovtilskud.
Etablere naturlige vandstandsforhold
Du kan opnå tilskud til projekter, der helt
eller delvist genskaber naturlig vandstand,
hvis det medvirker til at sikre en skovnaturtype. Det er især relevant for de våde
skovnaturtyper – skovbevokset tørvemose
og elle-/askeskov. Også udgifter til de nødvendige tekniske forundersøgelser kan du
få dækket.

Japansk pileurt
er en af de arter,
der kan optræde
invasivt i skov.

Der ydes tilskud
til at etablere
naturlige vandstandsforhold.

Desuden kan du i 20 år få kompensation
for indkomsttabet på arealet og eventuelle
tilstødende arealer, som berøres af vandstandshævningen. Vandstandshævningen
tinglyses på ejendommen.
Forberede skovgræsning
Du kan, hvis der ikke allerede findes et brugbart anlæg på arealet, få tilskud til at etablere hegn, drikkevandsforsyning, fangfolde
og elforsyning. Du skal indhente mindst 2
bindende tilbud. Tilskuddet dækker 100 %
af udgifterne.

Der ydes tilskud
til at opsætte
hegn med
henblik på skovgræsning.
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Eksempler på tilskud for Natura 2000 beskyttelsen (1 hektar)
Bøg på muld, 105 år
(grundlæggende sikring med bevaring af store træer)
							Tilskud pr. år		Tilskud i alt/ha
Sikring af skovnaturtyper (20-årig aftale):			
700 kr./ha		
14.000 kr.
Bevaring af 10 store træer/ha,
diameter 50-75 cm (varig forpligtigelse):			
500 kr./ha		
10.000 kr.
I alt							1200 kr./ha		24.000 kr.
Ege-blandskov, 95 år
(grundlæggende sikring med bevaring af store træer)
							Tilskud pr. år		Tilskud i alt/ha
Sikring af skovnaturtyper (20-årig aftale):			
400 kr./ha		
8.000 kr.
Bevaring af 10 store træer/ha,
diameter 50-75 cm (varig forpligtelse):			
500 kr./ha		
10.000 kr.
I alt							900 kr./ha		18.000 kr.
Skovbevokset tørvemose, 60 år
(grundlæggende sikring med bevaring af store træer og genopretning af naturlige vandstandsforhold)
							Tilskud pr. år		Tilskud i alt/ha
Sikring af skovnaturtyper (20-årig aftale):			
300 kr./ha
6.000 kr.
Bevaring af 10 træer/ha,
diameter 25-50 cm (varig forpligtigelse): 			
250 kr./ha		
5.000 kr.
Genopretning af naturlige vandstandsforhold:
Kompensation for indkomsttab
(varig forpligtigelse, udbetales over 20 år): 			

300 kr./ha 		

6.000 kr.

I alt							850 kr./ha		17.000 kr.

Herudover: Udgifter til at genoprette naturlige vandstandsforhold
(varig forpligtigelse):					
100 % dækning af udgifterne
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2. Ophør med drift i skovnaturtyper
Du kan få tilskud til at udlægge urørt skov.
Det er særligt rettet mod arealer, der allerede i en længere periode har haft minimal
eller ingen hugst og som har eller kan få et
højt naturindhold.
Forpligtelsen er permanent og tinglyses på
ejendommen. Tilskuddet fastsættes for den
konkrete bevoksning og udbetales over 20
år. Arealet skal være fredskovspligtigt eller
pålægges fredskovspligt.

At et areal udlægges som urørt betyder, at:
• der ikke må være nogen form for forstlig
drift på arealet
• levende og døde træer ikke må fjernes
• der ikke må anvendes gødning, kemisk
bekæmpelse eller kalkning på arealet
• der ikke må ske en forstyrrelse af jordbunden og
• at der ikke må oprenses eller nygraves
grøfter med mindre det vil have en væsentlig uhensigtsmæssig indflydelse på
afvandingen af naboarealer, som ikke kan
afhjælpes på anden vis.

En konkret aftale kan indeholde supplerende elementer.

Hverken levende eller døde træer må
fjernes i urørt skov.
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3. Arter
Langt de fleste af Danmarks 26 beskyttelseskrævende skovarter ifølge habitat- og
fuglebeskyttelsesdirektiverne vil blive
tilgodeset gennem indsatsen for skovnaturtyperne. Men der er nogle af arterne, der
har brug for en særlig indsats for få sikret
velegnede levesteder i skov. Det kan du
også få tilskud til.
Naturstyrelsen vurderer, om indsatsen
bidrager til at gennemføre Natura 2000-planerne for skov, og om du dermed er berettiget til tilskud. Hvis det er relevant, inddrages
den stedlige kommune i denne vurdering.
Du kan få dækket 100 % af udgifterne til at
gennemføre projektet. Der skal indhentes
mindst 2 bindende tilbud.

Den sjældne bille, eremit, er knyttet til gamle,
lysstillede løvtræer med hulheder. Der ydes
tilskudt til en særlig indsats for denne art.

Der er fjernet opvækst omkring et gammelt
egetræ for at sikre bedre lysforhold for eremit.
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4. Dette kan du ikke få tilskud til

5. Alternativ sikring - Grøn driftsplan

Der ydes ikke tilskud til foranstaltninger:
• som du skal gennemføre i henhold til
skovloven, naturbeskyttelsesloven, anden
lovgivning eller tinglyste servitutter
• hvortil du modtager tilskud efter anden
lovgivning
• der er påbegyndt, inden der er givet
tilsagn om tilskud
• hvor det samlede tilskud er mindre end
5.000 kr.

Som en alternativ mulighed kan du indgå
en skriftlig aftale med Naturstyrelsen, der
opfylder handleplanen for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer på hele eller
dele af din ejendom.
Du kan som privat skovejer søge tilskud til
en grøn driftsplan, der vil kunne levere de
nødvendige oplysninger til denne aftale. Det
vil fx være en beskrivelse af den nødven-

En grøn driftsplan vil kunne levere de nødvendige oplysninger til en aftale med Naturstyrelsen, der opfylder handleplanen for de
skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.

dige beskyttelsesindsats og kort til aftalen.
Læs mere på www.nst.dk/privatskovtilskud.
Du er også velkommen til at kontakte Naturstyrelsens lokale tilskudsenhed for at høre
nærmere om denne mulighed.
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Administration og regler
Tilladelser
Inden du søger om tilskud, skal du have
de nødvendige tilladelser fra offentlige
myndigheder. Det kan fx være i forhold til
naturbeskyttelsesloven, hvor kommunen er
myndighed og kan stille bestemte krav som
præmis for en tilladelse.
Du behøver dog ikke søge tilladelse efter
skovloven. Det vil nemlig blive behandlet
samtidig med behandlingen af ansøgningen.

Ansøgning
• Du kan hente et ansøgningsskema på
Naturstyrelsens hjemmeside: www.nst.dk/
privatskovtilskud
• Du skal udfylde et ansøgningsskema
for hvert enkelt skovareal, som du søger
tilskud til.
• Du kan i vejledningen til tilskudsordningen
se kravene til ansøgningen, herunder de
fornødne bilag.

Følg med på www.nst.dk/privatskovtilskud
og se, hvornår den årlige bevilling er opbrugt.

Behandlingen af ansøgningerne
Naturstyrelsen behandler ansøgningerne
løbende.

• Tilskud til lysåbne naturtyper: www.naturerhverv.fvm.dk/natura2000
• Tilskud til bæredygtig skovdrift: www.nst.
dk/privatskovtilskud

Som led i sagsbehandlingen vil Naturstyrelsen indhente oplysninger fra den
respektive kommune, når det vurderes at
være relevant. Det kan fx. være relevant
for ansøgninger om tilskud til skovarealer
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller
skovarealer uden fredskovspligtigt.

Ingen frist

Naturstyrelsen kan afslå ansøgninger, hvis
det fx vurderes:
• at ansøgningen ikke stemmer overens
med tilskudsordningens retningslinjer
• at effekten af det ansøgte projekt ikke i
tilstrækkeligt omfang bidrager til formålet
med ordningen
• at effekten af det ansøgte projekt ikke er
tilstrækkelig i forhold til projektudgifterne
• at de anslåede udgifter ikke er rimelige

Der kan løbende søges om tilskud. Der er
ingen ansøgningsfrist.

Ansøger vil normalt få svar inden for 3
måneder.
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Andre relevante tilskudsordninger i
Natura 2000-områder

Læs mere
Den detaljerede vejledning om
tilskud til ejere af skov i Natura
2000-områder: www.nst.dk/privatskovtilskud

Kontakt
Kommunerne og Naturstyrelsen har i
fællesskab udarbejdet handleplaner for
de enkelte Natura 2000-områder.
Naturstyrelsen har ansvaret for skov
med fredskovspligt i disse handleplaner.
Styrelsen behandler også ansøgninger
om tilskud til skovejere (både fredskov
og skov uden fredskovspligt) i Natura
2000-områder, som opfølgning på
handleplanerne. Kontaktoplysninger: se
kortet.
Kommunerne har ansvaret for de
øvrige dele af handleplanerne, herunder skov uden fredskovspligt, og er
myndighed efter naturbeskyttelsesloven. Kontakt din kommune for at høre
nærmere.
Dansk Skovforening er skovbrugets
brancheorganisation og tilbyder rådgivning til ejere af skov i Natura 2000-områder. Rådgivningen betales af Naturstyrelsen og er gratis for skovejerne.
Kontaktoplysninger:
Dansk Skovforening
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C

Tlf.: 33 24 42 66
E-Mail: info@skovforeningen.dk

NST Himmerland
Møldrupvej 26
9520 Skørping
Tlf. 72 54 30 00
E-Mail: HIM@nst.dk

NST Søhøjlandet
Vejlbo, Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
Tlf. 72 54 30 00
E-Mail: SHL@nst.dk

NST Vadehavet
Skovridervej 3, Arnum
6510 Gram
Tlf. 72 54 30 00
E-mail: VAD@nst.dk

NST Fyn
Sollerupvej 24,
5600 Fåborg
Tlf. 72 54 30 00
E-Mail: FYN@nst.dk

NST Storstrøm
Hannenovvej 22,
4800 Nykøbing F.
Tlf. 72 54 30 00
E-Mail: STS@nst.dk

NST Vestsjælland
Mantzhøj, Ullerupvej 1
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 72 54 30 00
E-Mail: VSJ@nst.dk
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Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.naturstyrelsen.dk

