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Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedrørende bekendtgørelse om tilskud til
vådområdeprojekter og lavbundsprojekter 2022 (j.nr. 21-2712-000003)
Vi sender hermed Landbrug & Fødevarers bemærkninger til den høring, Landbrugsstyrelsen har
udsendt d. 17. december 2021 vedr. ovennævnte bekendtgørelse.
Vådområdeprojekter og lavbundsprojekter spiller en væsentlig rolle for den opgave, vi står over for
ift. at reducere udledningen af klimagasser og kvælstof. Derfor er det positivt at man nu ser på en
udvidelse af mulighederne i ordningerne. Skal vi nå i mål med indsatsen, er der foruden de enkelte
ordninger også brug for at skabe et mere effektivt set-up. Hovedaktørerne skal styrkes, og der skal
sikres en bedre koordinering mellem dem. Det opfordrer vi til, at der også vil være fokus på i den
kommende tid.
Større ensretning med Klima-lavbundsordningen
Med den nye bekendtgørelse nedsættes kravet til CO2-effekt nedsættes fra 13 t CO2-e/ha til 10 t
CO2-e/ha på lavbundsordningen. Vi bifalder dette, men gør samtidig opmærksom på, at
Miljøstyrelsen lægger op til at fjerne effektkravet i Klima-lavbundsordningen. Vi ser meget gerne en
større grad af ensretning mellem de to ordninger og opfordrer til mere koordinering mellem
Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. I stedet for at nedsætte effektkravet i lavbundsordningen bør
det helt fjernes. Der bør også være de samme engangserstatninger i de to ordninger.
Muligheden for at modtage grundbetaling
Hvis ordningerne skal blive en succes, er det afgørende, at vi får fjernet de usikkerheder, der om
lodsejernes fortsatte mulighed for at modtage grundbetaling efter deltagelse i et projekt.
Det er vigtigt, at der tidligt i processen sker en forventningsafstemning overfor lodsejeren i forhold
til, hvilke tilskud det er muligt at søge på arealet efter projektet er gennemført. Dette drejer sig både
om grundbetaling og andre tilskudsordninger som eksempelvis plejegræsordningen, økologisk
arealtilskud og nye kommende bio-ordninger. Projekterne er flerårige og også implementeringen af
landbrugspolitikken efter 2023 vil være afgørende for de enkelte lodsejeres økonomi ved at indgå i
projekter.
Bemærkninger vedr. engangskompensation
Der bør kommunikeres klart til lodsejere, når de indgår i projekter under ordningerne, om hvordan
engangskompensation til lodsejere efter 2023 bliver håndteret. Det bør også være klart for alle
hvordan landdistriktsordningerne forholder sig til andre ordninger med lignende formål, herunder
klima-lavbundsordningen i Miljøstyrelsen.
Det fremgår af bekendtgørelsen, at det er muligt at anvende tilskuddet til konsulentbistand. Netop i
forbindelse med forventningsafstemningen i forhold til lodsejerne vil det være meget nyttigt at
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inddrage landbrugskonsulenter, der har indgående kendskab til de tilskudsordninger, det vil være
muligt at søge på arealerne. Derudover er det vigtigt, at det på forhånd afklares, om arealerne kan
fortsætte med at få grundbetaling efter projektets gennemførsel. Denne afklaring skal komme fra
myndighederne, dvs. Landbrugsstyrelsen/Miljøstyrelsen.
Særligt vedr. §3-arealer
Der er behov for en afklaring af, hvilken betydning det kommende forbud mod gødskning,
sprøjtning og oplægning af arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, evt. vil få for
tilskudssatserne i forbindelse med lavbunds og vådområdeprojekter.
IT
For at sikre, at projekterne bliver effektueret så hurtigt som muligt, er det vigtigt, at der sker en
smidig og effektiv tilskudsadministration hos Landbrugsstyrelsen. Vi oplever desværre det
modsatte, hvilket kan tilskrives, at der fortsat opleves store udfordringer med Landbrugsstyrelsens
IT-systemer. Det svækker lodsejernes incitamenter til at indgå i projekterne, at der er så stor
usikkerhed om, hvor længe der går, inden man får sit økonomiske udlæg retur.
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