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En skovrejsning er en enestående mulighed for at sætte et værdifuldt og personligt aftryk i naturen, som kan være 
til daglig glæde i mange år og for flere generationer. Skoven er en helt særlig kilde til gode oplevelser året rundt. 
Skoven kan planlægges, så den opfylder dine ønsker og drømme for eksempel som oplevelsesskov, aktivitetsskov, 
vildtskov eller produktionsskov. Når dine ønsker er skitseret, kan etableringen af skoven begynde og du vil efter kort 
tid kunne glæde dig over en investering, der nytter på flere planer. 

Skovrejsning med tilskud

Skovrejsningstilskud dækker de fleste udgifter
Ansøgningsfristen for tilskud til skovrejsning er tirsdag d. 15. maj ved elektronisk ansøgning

Efter ca. 10 år er skoven en realitet.
Hjælpetræerne fældes efter 6-10 år. Det er vigtigt at tynde skoven rettidigt for at sikre træ-vedets kvalitet, 
naturindholdet og de gode oplevelser. Den største del af tyndingen kan normalt finansieres med udbyttet fra det 
fældede træ. Du kan også selv tynde ud og derefter anvende træet til hegnspæle, flis eller brænde. 

I den indledende fase besluttes skovtypen og etableringen planlægges. Naturplant udarbejder en skitse, der 
visualiserer dine ønsker og drømme.  Denne skitse er bygget op med de typiske skovelementer; skovbryn, 
fyrskov, løvskov, eng, sø og lysninger. Med skitsen følger en fyldestgørende likviditetsoversigt, der giver 
overblik over de økonomiske forhold ved din skov.  

Indledende fase
Vi drøfter dine ønsker, forholder os til det lokale klima; 
jordbund, vækstforhold og de omkringliggende 
naturarealer. Vi informerer dig om de skovdyrknings- 
mæssige, juridiske og økonomiske aspekter ved 
projektet. 

Frist for at ansøge om tilskud

Svar fra myndighederne
I løbet af nogle måneder modtager vi myndighedernes  
godkendelse eller ændringer til projektet. 
Evt. ændringer laves i tæt samarbejde med dig. 

Tilskudet udbetales
Du får hele tilskudet på én gang, når du planter. 

Hektarstøtte 
Hvis arealet ligger inden for vandrammedirektivet, kan 
du få hektarstøtte (se Danmarkskort). 

10 år: Skoven er en realitet 

Skoven etableres
Etableringen af skoven kan finde sted, så længe der 
ikke er frost i jorden. Forløbet er typisk: pløjning,  
indhegning, plantning og evt. mekanisk renholdelse.

Endelig godkendelse
Når vi har fået den endelige godkendelse fra  
Naturstyrelsen, kan vi etablere skoven.

Skovrejsningsaftale med Naturplant
Nå vi laver en endelig aftale, udarbejder vi  
en detaljeret beplantningsplan til dig. Vi tager os af 
alle formalia vedr. støtteansøgning, landzonetilladelse 
m.v. Du er sikret en professionel og faglig kompetent 
gennemførelse af projektet.

6-10 år: Hjælpetræerne fældes

Skovrejsningsforløb

32.000 kr./ha. (løvskov)  
 
Hektarstøtte ca. 1.900 kr./år  
(grundbetaling + grøn støtte).

Ingen tilskud.

*Der tages forbehold for ændringer.

Tilskud til ny skovrejsning*
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