Dato
Side

22. november 2021
1 af 2

Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Sendt pr. mail til Landbrugsstøtte &
Geodata: Landbrugsstotte-Geodata@lbst.dk

Høringssvar ang. tilskud til pleje af græs og naturarealer (journalnummer 21-12232-000022)
Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. Landbrugsstyrelsens høring af
bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs og naturarealer. Høringssvaret er lavet med input fra
SEGES.
Først og fremmest er det positivt, at Landbrugsstyrelsen pr. 1. januar 2022 har nedsat
græsningstrykket fra 1,2 SK til 0,3 SK og yderligere gjort det muligt at søge om nedsat
græsningstryk til mindre end 0,3 SK.
Dernæst er det beklageligt at udstedelsen af en ny bekendtgørelse om ændringer af
bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer ikke har givet anledning til andre
ændringer, som har været efterlyst i en lang årrække for at sikre, at ordningen i langt højere grad
lever op til formålet med ordningen, nemlig at forbedre forholdene for biodiversiteten.
Konkret bør der ske ændringer, så det i fremtiden er muligt at søge tilskud til pleje af græs- og
naturarealer, der ligger i sammenhæng med arealer, der er omfattet af fredskovspligt og/eller
arealer, hvor der søges om tilskud til skovgræsning uden disse skal være adskilt af hegn.
Det bør desuden være muligt at udvide markblokke, så de omfatter både naturarealer og arealer
med permanent græs/omdriftsarealer, da dette kan være nødvendigt for at lave store
sammenhængende græsningsarealer, hvor det er muligt at helårsgræsse.
Begrebet ’lyng’ bør udvides til ’dværgbuske’, så f.eks. enebærbuske, revling, havtorn og gråris,
samt andre for naturarealer karakteristiske buske/dværgbusker, vurderes på samme måde som
lyng. Dværgbuske udgør en væsentlig del af plantedækket på mange værdifulde naturarealer. Det
bør der tages højde for i tilskudsordningen, så det sikres, at der også kan søges tilskud til disse
arealer. Det er ikke alle dyreholdere, der har en drift der passer til kontrol efter fast græsningstryk,
som ellers er et godt alternativ.
Der bør ses på en revision af tidspunkter for slåning (inkl. tidspunkter uden slåning).
Specifikke bemærkninger
§14, stk. 3. nr. 2
Det er meget positivt at Landbrugsstyrelsen har ændret græsningstrykket fra 1,2 SK/ha til 0,3
SK/ha og ligeledes er det meget positivt, at der er åbnet op for muligheden for at søge nedsat
græsningstryk på arealer, hvor 0,3 SK/ha er for højt græsningstryk.
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Der mangler dog fortsat en optimal kontrolmulighed til vintergræsning. Vi opfordrer derfor fortsat til,
at der bliver arbejdet på at finde en kontrolform, som passer til ekstensiv vintergræsning, hvilket
den nuværende ændring ikke tager hånd om. På mindre sårbare naturarealer kan der ikke altid
foregå en helårsgræsning. Derfor efterlyser vi en mulighed for at tilgodese vintergræsning som et
virkemiddel i plejegræsordningen.
§2 Stk. 3.”Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på tilsagnsår, der begynder d. 1. september
eller tidligere.”
Bekendtgørelsesændring kommer i lyset af, at der med den nuværende kontrolform ofte er en for
intensiv græsning. Vi vil derfor opfordre til, at det bliver muligt at omfatte tilsagnshavere med
igangværende tilsagn af ændringsbekendtgørelsen, så også nuværende tilsagnshavere har
mulighed for at lave den bedst tænkelige pleje på naturarealer.
Der opfordres til en klar kommunikation om, hvordan plejegræsordningen kommer til at fortsætte
efter 2023, når en ny CAP-plan træder i kraft. Endelig er det fortsat afgørende, at ordningen
kommer til at køre godt og stabilt med IT-systemer, der virker og sikrer rettidige udbetalinger.
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