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Miljøstyrelsen 

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedrørende Vejledning om tilskud til Klima-

Lavbundsprojekter (j.nr. 2020- 8806) 

 

Vi sender hermed Landbrug & Fødevarers bemærkninger til den høring, Miljøstyrelsen har udsendt 

d. 9. oktober vedr. ovennævnte vejledning.   

 

Landbrug & Fødevarer arbejder for et klimaneutralt fødevareerhverv senest i 2050. Udtagning af 

lavbundsjorde er det væsentligste og blandt de mest omkostningseffektive tiltag ift. nedbringelse af 

landbrugets CO2-udledning. Vi er derfor glade for at få mulighed for bidrage med vores input til 

vejledningen. 

 

Landbrug & Fødevarer afgav også høringssvar i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen 

vedr. denne ordning. De følgende bemærkninger skal ses som et supplement til disse.   

 

 

 

Generelle bemærkninger 

Det er afgørende for at sikre en succesfuld og effektiv gennemførelse af klima-lavbundsprojekterne 

med stor lodsejeropbakning, at der er en god kontakt til lodsejerne samt at der er en god 

forventningsafstemning i forhold til hvilken erstatning, der kan gives for arealerne, og hvilke 

støtteordninger der kan søges på arealerne fremadrettet. Derudover er det vigtigt, at denne proces 

kører så administrativt enkelt som overhovedet muligt, hvilket forudsætter, at der i projekterne 

afsættes tilstrækkeligt med midler til rådgivning af landmanden, så man efterfølgende undgår 

ubehagelige overraskelser fx i form af, at de minimis-støtteloftet rammes, at der ikke kan søges de 

støtteordninger på arealet, som det var forventet osv. Herunder er det nødvendigt med specifik 

opmærksomhed på følgende: 

 

Opkøb og jordfordeling 

Det er yderst positivt, at der etableres ordninger, som lodsejere, kommuner m.fl. kan ansøge.  

Desværre lider den foreslåede ordning af en væsentlig mangel, idet den kun giver mulighed for at 

kompensere lodsejere for en tinglyst restriktion på deres ejendom men ikke giver mulighed for at 

anvende opkøb og jordfordeling som redskab til at udtage lavbundsarealer. 

  

Erfaringerne fra lignende ordninger hvor arealer udtages til grønne formål, som fx vådområderne, 

viser, at der er brug for begge redskaber. Nogle landmænd ønsker at beholde arealerne i deres 

ejendom, og her er kompensation for tinglyst dyrkningsrestriktion det rigtige redskab. For andre 

landmænd vil det være afgørende at kunne frasælge arealerne til projektet og eventuelt gennem 

jordfordeling få andre og måske bedre beliggende arealer i bytte. 
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Derfor appellerer vi om at sikre, at der i Miljøstyrelsens ordning også skal kunne gives tilskud til køb 

og salg af projektjord og jordfordeling. Justeringsforslaget sikrer størst natur- og klimaeffekt i 

Danmark hurtigst muligt – samt synergi til de igangværende indsatser i det åbne land. 

 

Lodsejerkompensation 

Som vi fremførte i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen, mener vi, at 

kompensationstaksterne burde være højere.  

 

Det fremgår, at kompensationen til lodsejerne ydes som en de minimis-støtteordning, for så vidt 

angår naturarealer, der indgår i projektet.  

 

For at undgå misforståelser, bør det præciseres i teksten, at det kun er denne kompensationstype, 

der indgår under de minimis-reglerne, og at kompensation for de andre arealtyper ikke indgår. 

Dette kunne fx uddybes i den tekst, der står lige under tabellen, hvor kompensationssatserne 

nævnes. 

 

Når der er tale om de minimis-støtte, vil det sige, at der er et loft over, hvor meget lodsejeren kan 

modtage i de minimis støtte på 149.200 kr. over en 3-årig periode. Det fremgår ikke tydeligt af 

vejledningen, hvornår klima-lavbundsprojekterne vil blive iværksat, og dermed heller ikke fra hvilket 

konkret tidspunkt kompensationen tæller med, men det er vigtigt at være opmærksom på, at dette 

kan give problemer med at få lodsejere med i projektet. En række lodsejere kan allerede have fået 

udbetalt fx de minimis-støtte ifm. udtagning af jord til minivådområder, etablering af ulvehegn, 

målrettede efterafgrøder eller ordninger uden for Landbrugsstyrelsens ressort og dermed have nået 

de minimis-loftet. Ud fra den betragtning ser Landbrug & Fødevarer helst, at ordningen i stedet 

kører som en notificeret statsstøtteordning, hvor disse lofter ikke anvendes.  

 

Dertil skal det bemærkes, at det for lodsejeren kan være meget svært at danne sig et overblik over, 

hvad han tidligere har modtaget i de minimis-støtte, da der ikke findes et samlet tilgængeligt 

overblik over dette. Dette kan give en betydelig risiko for, at lodsejeren på et senere tidspunkt skal 

tilbagebetale støtten inklusiv rentebetaling. Derfor foreslås det, at der som minimum udarbejdes en 

liste over, hvilke ordninger der er omfattet af de minimis-ordningen i Miljø- og Fødevareministeriets 

regi, så det kan guide lodsejeren på vej til at få overblik over, om loftet er nået. Det skal i den 

forbindelse påpeges, at L&F gerne ser, at der bliver lavet et egentligt nationalt register over de 

minimis-støtte, da landmænd også kan modtage den via ordninger uden for Miljø- og 

Fødevareministeriet (fx ift. energiinvesteringer eller løntilskud til voksenlærlinge i kommunalt regi). 

 

Andre aftaler og medfinansiering på arealet 

Det er beskrevet i afsnit 8.4, at der kan fortsættes med at søge grundbetaling på arealet, hvis 

aktivitetskravet for grundbetaling overholdes. Det fremgår også, at grundbetalingen kan 

opretholdes, selvom aktivitetskravet ikke kan overholdes som følge af vandpåvirkning, hvis 

projektet er direktivimplementerende.  

 

For at skabe en præcis forventningsafstemning over for lodsejeren, er det nødvendigt at dette afsnit 

uddybes, så det er tydeligt, hvornår arealerne vil være omfattet af undtagelsesbestemmelserne i 

artikel 32 i forordning 1309/2013.  

 

Dertil skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at formuleringerne i afsnittet antyder, at der kan være 

tilfælde, hvor det ikke er alle arealer i projektet, som er direktivimplementerende. Set med Landbrug 

& Fødevarers øjne er dette problematisk, da det vil gøre reglerne og støttansøgningen for arealer i 

projekterne meget komplekse.  
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Derudover kan det betyde, at lodsejeren ikke kan få grundbetaling til arealer, som det egentlig var 

forventet, at lodsejeren kunne modtage grundbetaling på. Set med lodsejerens øjne, bør der derfor 

skabes så enkelt og overskueligt et administrationsgrundlag som muligt på dette område.  

 

Dette kan gøres ved at sikre, at alle arealer i projektet kan blive omfattet af artikel 32-undtagelsen. 

Dermed vil det være let at anmelde arealerne i ansøgningen om grundbetaling, og landmanden vil 

have sikkerhed for, at det er muligt at fortsætte med at modtage grundbetaling til arealerne, selvom 

projektet på kortere eller længere sigt forhindrer opfyldelse af støttekriterierne. 

 

Det skal ved denne lejlighed nævnes, at der fra 2023 sandsynligvis vil blive justeringer af reglerne 

for, hvornår artikel 32 kan anvendes, når der kommer nye regler for EU’s landbrugspolitik. Det er 

p.t. ikke til at sige konkret, hvad betydningen vil blive, da der endnu ikke er en endelig politisk aftale 

om de kommende regler i EU-systemet. Det er dog vigtigt, at dette følges nøje, og at de kommende 

regler indarbejdes i vejledningsmaterialet vedrørende denne ordning. 

 

Kompleksitet for den enkelte lodsejer 

Det er særdeles positivt, at private lodsejere med enkeltmandsprojekter kan søge ordningen, da 

disse alt andet lige er lettere at gennemføre. Vi finder dog, at mange vil få svært ved at håndtere 

den komplekse proces, der beskrives flere steder i vejledningen. Det gør sig eksempelvis 

gældende ift. de beskrevne krav til forundersøgelser. Vi finder desuden, at det pointsystem, 

lodsejeren skal vurderes ud fra for at opnå tilsagn, er unødigt kompliceret og arbejdskrævende. Vi 

beder derfor Miljøstyrelsen genoverveje, om processen kan forenkles. 

  

Specifikke bemærkninger 

 

Si. 6, delafsnit 5: Ansøgningsfrist: Det bemærkes, at det følger af § 12, stk. 2, i udkast til 

bekendtgørelse om klima-lavbundsprojekter, at der i særlige tilfælde kan dispenseres fra 

ansøgningsfristen. Dette bør derfor fremgå udtrykkeligt af vejledningsteksten, eventuelt suppleret 

med eksempler på hvornår man kan få dispensation 

 

Si. 6, delafsnit 6, Hvem kan søge om tilskud: Det fremgår, at projektejer har ansvar for al 

lodsejerkontakt samt for udbetaling af erstatning til berørte lodsejere. Landbrug & Fødevarer vil gerne 

pointere, at dette forhold kan være en udfordring for enkeltmandsprojekter i relation til likviditet. 

Denne problematik er tidligere set i minivådområdeordningen. 

 

Si. 12, delafsnit 8.3, Lodsejerkompensation: Det fremgår af afsnit 8.3, at der i forhold til 

vurderingen af hidtidig drift tages udgangspunkt i de indmeldte afgrødekoder for perioden 2014-18. 

Landbrug & Fødevarer søger en afklaring af, hvorfor denne periode er valgt. På nuværende 

tidspunkt er der også tilgængelige afgrødekoder for 2019 og 2020. 

 

 

Si 12, delafsnit 8.4, Andre aftaler og medfinansiering på arealet: Det fremgår, at der ikke ydes 

tilskud til aktiviteter, der er pligt til at udføre i henhold til anden lovgivning eller tinglyste servitutter.  

Vi bemærker, at det ikke fremgår af udkast til bekendtgørelse om klima-lavbundsprojekter, at der 

ikke kan ydes tilskud til aktiviteter, der følger fx af tinglyst servitut. Vejledningsteksten bør derfor 

ændres. 
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Det fremgår desuden, at vurdering af, hvorvidt et projekt kan vurderes direktivimplementerende, 

beror på en faglig vurdering, der foretages af Miljøstyrelsen. Vi finder, at teksten skaber en unødig 

usikkerhed for lodsejerne. Denne afgørelse skal falde umiddelbart efter, at forundersøgelsen er 

foretaget, så lodsejerne ved, at de kan søge Grundbetaling på arealet. De skal vide det, inden de 

underskriver noget. Det skal fremgå vejledningen, at Miljøstyrelsen tager denne vurdering under 

forundersøgelsen og orienterer lodsejerne om den faglige vurdering.  

 

Si. 13, delafsnit 10, Afgørelse om tilsagn eller afslag, herunder prioritering: Det bemærkes, at 

det følger af § 12, stk. 2, i udkast til bekendtgørelse om klima-lavbundsprojekter, at der i særlige 

kan dispenseres fra ansøgningsfristen.  

 

Dette bør derfor fremgå udtrykkeligt af vejledningsteksten, eventuelt suppleret med eksempler på 

hvornår man kan få dispensation. 

 

Si. 19, delafsnit 10.4, Fuglebeskyttelses- og habitatdirektivimplementerende: Sammenbinder 

eller etablerer buffer & delafsnit 10.6, Biodiversitet: Vi foreslår, at der tilføjes en pointkategori 

for genskabelse af naturlig hydrologi i (og i tilknytning til) naturområder og på naturarealer. 

Prioriteringen kan gavne både vandmiljø, natur og klima. 

 

Mange naturarealer, selv i habitatområder, er påvirket af dræning og grøftning, der kan påvirke 

naturen negativt, fordi den udtørrer, og fordi mineraliseringen øger tilgængeligheden af 

næringsstoffer, der også påvirker naturen negativt. Grøftning og dræning bidrager også til en øget 

næringsstofudledning. 

 

I værktøjet, der beregner klimaeffekter af udtagning, sættes effekterne af udtagning af natur til 0. 

Det må dog forventes, at der kan være en reel og betydningsfuld effekt på klimagasudledningen 

ved at vådlægge grøftet og drænet natur på tørvejorde.  

 

Disse væsentlige synergimuligheder sikres ikke ved den nugældende pointgivning. 

 

Det er klart, at forundersøgelser således også bør inkludere belysningen af de mulige synergier og 

gensidigt udelukkende indsatser ved klima, natur og miljømål jf. vejledningens pkt. 7.2 (synliggøre 

effekterne og konsekvenserne af projektet i forhold til både natur-, miljø- og klimamål) 

  

Si. 25, delafsnit 15, Tilbagebetaling: Vedr. for sen afslutning af projektet. Det følger af § 25, stk. 

1, nr. 2, i udkast til bekendtgørelse om klima-lavbundsprojekter, at ”tilskud til gennemførelse af et 

klima-lavbundsprojekt skal helt eller delvist tilbagebetales, hvis forudsætningerne for tilskud i øvrigt 

efter Miljøstyrelsens skøn er væsentligt ændrede”. 

 

Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om en forsinkelse med at afslutte projektet er en ”væsentlig 

ændret forudsætning for tilskud”. Landbrug & Fødevarer skal derfor foreslå, at dette delafsnit 

fjernes fra vejledningen. 

 

Hvis spørgsmål eller problemstillinger ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 
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Mikael Strandbygaard 

Chefkonsulent 

Landbrug & Fødevarer 

D +45 3339 4680 

M +45 2857 6901 
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