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Høringssvar ang. vejledning om tilskud til pleje af græs og naturarealer
(journalnummer 21-23261-000021)
Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. Landbrugsstyrelsens høring af
vejledning om tilskud til pleje af græs og naturarealer. Høringssvaret ligger i forlængelse af
høringssvar fra Landbrug & Fødevarer fra den 22. november 2021 om bekendtgørelsen til samme
ordning. Det fremgår af høringen, at der er få ændringer til vejledningen. Ændringerne handler jf.
høringsbrevet om at kravet til græsningstryk ved valg af græsningsmetoden ’Fast græsningstryk’
ændres fra minimum 1,2 storkreaturer/ha til minimum 0,3 storkreaturer/ha. Det fremgår også af
høringsbrevet, at Landbrugsstyrelsen forventer, at ansøgningsperioden for at søge nye tilsagn
bliver 1. juli –30. september.
Samspillet med ny landbrugspolitik efter 2023
Som også skrevet i høringssvaret til bekendtgørelsen, så er der behov for klar kommunikation fra
Landbrugsstyrelsen om, hvordan plejegræsordningen kommer til at fortsætte efter 2023, når en ny
CAP-plan træder i kraft, og det er fortsat afgørende, at ordningen kommer til at køre godt og stabilt
med IT-systemer, der virker og sikrer rettidige udbetalinger.
Der savnes i den forbindelse desuden en generel beskrivelse i vejledningen af, hvordan
støttebetingelserne i de flerårige tilsagn under plejegræsordningen kommer til at spille sammen
med kommende nye støttebetingelser for grundbetaling (bruttoarealmodel), pro rata, arealer der
indgår i GLM 8 og de nye eco schemes. Eco scheme til biodiversitet og bæredygtighed og miljø- og
klimavenligt græs kan begge søges på permanente græsarealer. Eco schemet til ekstensivering
med slæt kan kun søges på omdriftsarealer, men nogle af de arealer, der i dag er under tilsagn, er
per definition omdriftsarealer. Det er afgørende, at det fremadrettet vil være muligt at sikre en god
og sammenhængende naturpleje, fx i ådalene.
Om ændringer af vejledningen
Det er meget positivt, at kravet til græsningstryk ved kontrol efter ”fast græsningstryk” er ændret fra
1,2 SK/ha til 0,3 SK/ha, samt at der er kommet mulighed for at søge om nedsat græsningstryk fra
0,3 SK/ha til 0,2 SK/ha. Det er endvidere meget positivt at Landbrugsstyrelsen efter opfordring også
har ladet ændringen omfatte tilsagn tegnet i 2021 samt eksisterende tilsagn.
Der har været flere problemer med HNV-kortet i ansøgningsrunden for 2021. Det er ikke
hensigtsmæssigt at naturarealer ikke kan få støtte til pleje grundet fejl i kortlaget. Det bør derfor
blive muligt at søge om dispensation til at kunne søge på arealer, hvor der er åbenlyse fejl i
kortlaget, hvis kommunen kan hjælpe med en udtalelse om arealets berettigede naturværdi.
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Det er problematisk at afsnittet om artikel 32 er reduceret og henviser til Vejledning om
grundbetaling. Der bør være en mere udførlig beskrivelse af mulighederne for brug af artikel 32 på
arealer med græsningsprojekter.
2.1.1 Markens HNV
I løbet af ansøgningsperioderne 2020 og 2021 har der været flere fejl forbundet med kortlaget for
HNV. Hvor HNV er forsvundet fra nogle arealer, hvilket betyder at det ikke længere er muligt at
søge på arealerne. Der bør åbnes op for muligheden for at dispensere for nogle af disse arealer, så
de fortsat kan plejes.
Det er rigtig fint, at der gøres opmærksom på, at afgrødekoden har betydning for HNV-værdien på
arealerne. Vi vil dog opfordre til at det skrives ind i vejledningen, hvilke afgrødekoder der er
kategoriseret som ekstensive.
5.3.3 Tilskuddets størrelse
”Du kan kun vælge fast græsningstryk, hvis du ikke søger grundbetaling til arealet (dog undtaget
grundbetaling under artikel 32 – se afsnit 7.1)”
Jf. vejledningen er det ikke muligt at søge fast græsningstryk, når man søger tilsagn 67 – dog har vi
kendskab til flere tilfælde, hvor der er søgt dispensation til at søge fast græsningstryk på arealer,
hvor der søges tilsagn 66 på hovedparten af arealet og på en mindre del af arealet søges der
tilsagn 67.
Denne mulighed bør beskrives i vejledningen, så det fremgår klart hvor, hvornår og hvordan
dispensationsmuligheden kan anvendes.
6.2 Tilsagn der ikke kan kombineres med denne ordning
”Du kan ikke søge tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, hvis du i forvejen ved tilsagnsperiodens
begyndelse fx har ét af følgende tilsagn på arealet: … Ekstensivering med slæt”
Denne ordning er problematisk, da der er højere tilskud til ekstensivering med slæt, end der er til
afgræsning. Dette kan være med til at fjerne incitamentet til at skabe sammenhængende
græsningsarealer med tilskud til pleje af græs- og naturarealer.
7.1 Grundbetaling under undtagelsen i artikel 32
Stort set hele beskrivelsen for artikel 32 er fjernet og erstattet med en henvisning til Vejledning om
grundbetaling. Dette er bestemt ikke hensigtsmæssigt, da der findes flere muligheder for brug af
artikel 32 i samspil med tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer og det derfor er meget relevant at
have de generelle regler for artikel 32 beskrevet i vejledningen. Desuden er mulighederne for at
anvende artikel 32 så komplekse – herunder mulighederne for at kombinere undtagelsen med fast
græsningstryk - at det bør beskrives nøje i begge vejledninger.
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