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Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Sendt pr. mail til landbrugsstotte-geodata@lbst.dk 

Høringssvar ang. tilskud til pleje af græs og naturarealer (journalnummer 22-12232-000008) 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. Landbrugsstyrelsens høring af 

bekendtgørelsen om tilskud til pleje af græs og naturarealer. 

 

Først og fremmest er det positivt, at der indføres en mulighed for at overføre HNV-værdi mellem 

markblokke, da det giver mulighed for at etablere mere sammenhængende natur med tilskud fra 

ordningen.  

Fremadrettet bør det yderligere være muligt at søge tilskud til tilsagn om 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 at disse skal være adskilt af hegn.  

 

Det fremgår af høringen, at det elektroniske producentskiftesystem genindføres. Det er afgørende 

for ansøgerne, at alle dele af ansøgningssystemerne altid er velfungerende, samt at ansøgere og 

konsulenter på ethvert tidspunkt kan få en aktuel, opdateret og retvisende status for alle 

ansøgninger. 

 

Det fremgår endelig af høringen, at eksterne korthenvisninger fremover optrykkes i et bilag til 

bekendtgørelsen. Hertil bemærkes, at det for ansøger er afgørende, at der er et opdateret og 

retvisende kortgrundlag i det elektroniske ansøgningssystem. 

 

Plejegræsordningen har i en årrække været udfordret af sene udbetalinger. Landbrug & Fødevarer 

anerkender, at en stor del af 2021-udbetalingerne kom tidligere ud end tidligere år, og det er 

positivt, at man vendte tilbage til at starte med udbetalinger i december. Det er dog afgørende for 

Landbrug & Fødevarer, at alle ansøgninger udbetales rettidigt. Landbrug & Fødevarer har i en 

årrække peget på at 97% af udbetalingerne bør være gennemført ved udgangen af 1. kvartal samt 

at der åbnes op for a conto-udbetalinger i de tilfælde, hvor udbetalingerne trækker ud.  

 

Der skal jf. Landbrugsstyrelsens nyhed fra den 15. juni 2022 indsendes ansøgning om nye tilsagn 

om pleje af græs- og naturarealer i perioden 1. juli 2022 til 28. september 2022. Det er nye 5-årige 

tilsagn for perioden 1. september 2022-1. september 2027. Denne information om 

ansøgningsperioden fremgår dog ikke særligt klart nogle steder. Det er centralt, da der tidligere har 

været overvejelser om, at tilsagn skal følge kalenderåret frem for fra september til september. Den 

kommende ansøgningsrunde gennemføres midt i overgangen mellem den eksisterende 

programperiode og den kommende programperiode, og der er i den forbindelse behov for en helt 
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klar kommunikation om, hvordan plejegræsordningen vil gennemføres i den kommende 

programperiode fra 2023 og frem. 
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