
Regler for
tilskud til skovlandbrug i 2022
Afhængigt af system er der forskellige muligheder for at opnå eller bevare landbrugsstøtte til arealer med 
skovlandbrug. Under eksisterende støtteordninger er det ikke muligt at få støtte til decideret skovdrift, 
men det er muligt at designe skovlandbrugssystemer, der kan opnå arealstøtte gennem ordningerne 
Grundbetaling og Økologisk Arealtilskud. 

Omdriftsarealer
Er støtteberettigede, hvis følgende krav er 
overholdt:
• Maksimalt 100 træer eller buske pr. ha af en 

højde på mere end 1 meter.  
• Sammenhængende trækroner må højst fylde 

100 m2. Der må altså gerne være flere klynger 
af træer med en kronedækning på op til 100 m2 
på samme ha, såfremt at planteantallet ikke 
overstiger 100 træer/buske. 

Plantager med frugt, bær eller nødder
Har man flere end 100 træer over 1 meters højde 
pr. ha, kan arealet kategoriseres som plantage, 
så fremt afgrøden er egnet til humant konsum 
(frugt/bær/nødder). Kravet om plantetal for frugt- 
og bærtillæg behøver ikke være opfyldt for, at 
arealet kan kategoriseres som plantage og være 
berettiget til grundbetaling og basistilskud under 
Økologisk Arealtilskud. Arealet skal dog have 
karakter af plantage med veldefinerede rækker og 

dyrkes med henblik på høst. Der er ikke noget krav 
om høst.

Lavskovsarealer
Er støtteberettigede, hvis følgende regler er 
overholdt:
• Kun godkendte arter ift. artsliste.
• Minimum antal træer/buske pr. ha for hver art – 

gælder også ved blandede beplantninger
• Arealet er på minimum 0,3 ha og er mindst 7,5 m 

bredt.
• Træerne stævnes mindst hvert 10. år – dog 

hvert 20. år for poppel.
• I poppelskove må der maksimalt være 400 træer 

eller buske pr. ha af andre arter, som er over 1 
meter i højden. Disse træer af andre arter må 
ikke stå i klynger.

• I alle andre lavskove må der maksimalt være 400 
træer eller buske pr. ha af andre arter, som er 
over 1 meter i højden. Disse træer af andre arter 
må heller ikke stå i klynger.

Afgrødekode Artsliste Plantetal pr. ha

591
Lavskov (alle arter inden for følgende slægter: hassel, løn, ask, avnbøg, birk, el, 
eg, elm, pil eller poppel, enten i blandinger eller i renbestand.)

8.000

527 Hassel 8.000
594 El 8.000
592 Pil 8.000
599 Poppel 1.000

Artslisten for lavskov og mindste plantetal
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Frugt- og bærtillæg
For at opnå frugt- og bærtillæg 
under ordningen Økologisk 
Arealtilskud skal en række krav 
være opfyldt:
• Godkendte arter ift. artsliste
• Minimum antal træer/buske pr. 

ha til enhver tid for hver art
• Plantagemæssig drift med 

veldefinerede rækker
• Kombination med dyr er 

tilladt, så længe frugt-/
bærproduktion er det primære

• Planterne skal være jævnt 
fordelt over hele marken

• Samdyrkning af forskellige 
arter er tilladt, men minimum én 
art skal opfylde mindstekravet 
til plantetal pr. ha. Ellers skal 
marken deles op.

• Sammenhængende areal på 
mindst 0,3 ha.

Er der et tilsagn med frugt- 
og bærtillæg på marken, 
udbetales tillægget, når marken 
indberettes i Fællesskemaet 
med en godkendt afgrødekode. 
Er der et basistilsagn om 
Økologisk Arealtilskud på 
marken, og der tilplantes med 
de godkendte arter senest 
ved fællesskemafristen i 2023, 
så kan der tilføjes et frugt- og 
bærtillæg i ansøgningsrunden i 
efteråret. Tillægget udbetales 
så, når marken indberettes i 
Fællesskema 2023 med en 
godkendt afgrødekode.

Godkendte frugt/bær-afgrøder og krav til plantetal

Afgrødekode Afgrøde Mindste plantetal 
pr. ha

489 Havtorn 1.200
490 Hassel, træ 225
491 Storfrugtet tranebær 20.000
492 Tyttebær 30.000
493 Surbær 1.500
494 Japansk kvæde 600
495 Morbær 400
509 Trækvæde  400

513 Jordbær 20.000
514 Solbær 1.500
515 Ribs 1.500
516 Stikkelsbær 1.500
517 Brombær 1.200
518 Hindbær 2.000
519 Blåbær 1.500
520 Surkirsebær uden undervækst af græs 300
521 Surkirsebær med undervækst af græs 300
522 Blomme 400
523 Blomme 400
524 Sødkirsebær uden undervækst af græs 400
525 Sødkirsebær med undervækst af græs 400
526 Hyld 600
527 Hassel 600
528 Æbler 400
529 Pærer 400
530 Vindrue 1.500
534 Hyben 1.500
535 Bærmispel 1.200
536 Spisedruer 1.500
537 Valnød (almindelig) 100

538 Kastanje (ægte) 100
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