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Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående i høring med frist den 26. maj 2020 og har 

følgende bemærkninger: 

 

Indledende bemærkninger 

 

Da der har været en stor interesse for ordningen i de to sidste år, er det glædeligt, at man har valgt 

at forlænge den eksisterende forsøgsordning, således at der også kan søges tilskud til 

sammenhængende arealer i 2020 og 2021.  

 

Da sammenbinding indgår som en målsætning i flere af de gældende Natura 2000 planer, er det 

afgørende, at der fortsat findes en tilskudsordning rettet mod denne indsats, og det er derfor 

tilfredsstillede, at man nu har fundet en måde at imødekomme dette på.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det også meget positivt at ordningen på flere områder er blevet 

forenklet, således at den nu fremstår mere enkel at søge. 

 

Organisationen bakker op om ændringen, der betyder, at der nu kan søges til permanent 

ekstensivering på arealer beliggende udenfor Natura-2000-områderne, men i tilknytning til minimum 

én af de fem habitatnaturtyper, der er fokus på i ordningen. Da nogle at Natura 2000-

udpegningerne udgøres af lange smalle områder, langs ådale vil muligheden for at søge tilskud til 

ekstensivering uden for Natura 2000 områderne betyde, at sådanne arealer får nu også mulighed 

for at kunne indgå i en ansøgning. 

 

Det er endvidere positivt, at der fremadrettet lægges op til, at ordningen kan søges i alle Natura 

2000-områder og ikke kun i de særligt udvalgte Natura 2000-områder, ligesom det også er positivt, 

at der er fokus på at gøre ansøgningsrunden lettere for ansøgere, der gerne vil søge flere lodsejere 

sammen.  

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

§ 3:  

Det fremgår, at Miljøstyrelsen ikke kan give tilskud til aktiviteter, som ansøger er forpligtet til at 

foretage i henhold til anden lovgivning eller tinglyste servitutter. 
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I vejledningens kapitel 9 præciseres dette således, at det blandt andet fremgår, at der ikke kan 

gives tilskud, hvis der foreligger tilsagn om økologisk arealtilskud på arealet. 

 

En sådan udelukkelse af arealer, der modtager økologisk arealtilskud, fra at blive udtaget og 

ekstensiveret forekommer dybt uhensigtsmæssigt, i det det eneste forhold, hvor der er overlap 

mellem forpligtelserne i de to ordninger, er et forbud mod brug af plantebeskyttelsesmidler (§5, stk. 

2, nr. 5). Der vil således sagtens kunne være arealer, som er omfattet af økologisk arealtilskud, 

hvor der kan gennemføres en ekstensivering af arealerne fx ved at de tages ud af omdrift og på 

den måde sikres sammenbinding eller arrondering af de omfattede habitatnaturtyper.   

 

I stedet for en fuldkommen udelukkelse af økologiske arealer, bør der findes til løsning, hvor 

sådanne arealer kan indgå i ordningen evt. med tilpasning af tilskudssatser, så der tages højde for 

eksisterende restriktioner vedr. anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. 

 

§4, stk. 1, punkt 5.  

Det er beklageligt, at det fortsat ikke muligt at medtage skovområder i ordningen. Dette er 

problematisk, da der netop i overgangen mellem den lysåbne natur og skoven kan være en høj 

biodiversitet, som kan fremmes via ekstensivering. En permanent ekstensivering af skoven 

sammen med omkringliggende lysåbne arealer vil være fordelagtigt i forhold til at skabe et store 

sammenhængende arealer, der varierer mellem lysåben natur og skov og være med til at skabe 

gode forudsætninger for biodiversiteten. 

 

§7: 

Landbrug & Fødevarer finder det ikke hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med prioritering lægges 

så stor vægt på arealernes størrelse. Dette vil kunne betyde, at naturmæssigt vigtige arealer, som 

vil give en stor natur-forbedrende effekt, vil kunne risikere at blive bortprioriteret til fordel for større 

arealer, der måske ikke har helt samme værdi. Dermed risikerer man, at ordningen kun tilgodeser 

få områder, frem for at tilgodese mange arealer, hvor natureffekten vil være større.  

 

Samtidig forekommer det også uhensigtsmæssigt ud fra et natursynspunkt, at der i høj grad 

fokuseres på sammenbinding af arealer, men at arrondering af enkelte arealer prioriteres lavt. 

Netop for mindre naturarealer, som ligger isoleret fra andre naturarealer, kan det have stor effekt i 

forhold til arealets robusthed at udvide størrelsen ved arrondering, selvom der ikke er mulighed for 

at foretage en fysisk sammenbinding.  

 

§ 9:  

Der lægges med bekendtgørelsen op til at videreføre de samme tilskudsstørrelser som i 2018 og 

2019. Som det fremgår af Landbrug & Fødevares høringssvar fra 22. maj 2018, er det 

organisationens opfattelse på baggrund af beregninger fortaget af SEGES, at de foreslåede 

tilskudssatser er sat for lavt i forhold til de lave ift. de generelle priser på salg af omdriftsjord.  

 

Vi skal derfor henvise til de tidligere indsendte bemærkninger fsva. tilskudssatserne og henstille til, 

at man genberegner disse. 
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§§ 15-17: 

Det fremgår ikke i hvor lang en periode efter udbetaling af tilskud, at der kan blive tale om 

tilbagebetaling af tilskud. Da der er tale om udbetaling af et engangstilskud i forbindelse med en i 

teorien evigtvarende forpligtelse, må det forudsættes at muligheden for at pålægge krav om 

tilbagebetaling ophører på et givet tidspunkt og muligheden for sanktioner i forbindelse med evt. 

overtrædelse af de tinglyste vilkår på arealet overgår til anden retslig regulering.  

 

Det bør fremgå meget tydeligt af både bekendtgørelse og vejledning, hvornår dette indtræffer.  

 

Hvis der er sammenfald mellem tilbagebetalingsperioden og kontrolperioden jf. vejledningens 

kapitel 22 (5 år) skal dette fremgå tydeligt at både bekendtgørelse og vejledning. 

 

Bemærkninger til vejledningen 

 

Kapitel 9: 

Se bemærkningerne til bekendtgørelsens § 3. 

 

Det bør fremgå tydeligt, at muligheden for at søge grundbetaling efter artikel 32 både gælder 

arealer indenfor og udenfor Natura 2000-områderne.  

 

Kapitel 17: 

Det bør fremgå tydeligt, hvor længe der kan være tale om evt. tilbagebetaling af tilskud, samt 

hvornår man evt. ved overtrædelse af bestemmelserne for områderne overgår til andet 

sanktionssystem jf. ovenstående bemærkninger til §§ 15-17. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Karen Post 
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