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NaturErhvervstyrelsen 

 

Sendt med e-mail til: projekttilskud@naturerhverv.dk 

 

j.nr. 14-8157-000017 

Landbrug & Fødevarers kommentarer til udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- 

og biotopforbedrende beplantninger 

 

Landbrug & Fødevarer kvitterer hermed for muligheden for at komme med kommentarer til udkastet 

til bekendtgørelse.  

 

§ 5, stk. 3  

Det fremgår af bestemmelsen, at der indføres prioriteringskriterier, der anvendes ved prioritering 

inden for såvel de individuelle som de kollektive projekter. Ud fra en betragtning om at få mest 

muligt effekt for pengene giver det god mening at have prioriteringskriterier, dog skal man være 

varsom med at ville tjene for mange formål med den samme ordning.   

 

I tråd hermed mener Landbrug & Fødevarer, at der burde være selvstændige ordninger for 

beskyttelse af bilag 4-arterne (herunder hasselmus) fremfor at lade hensyn til hasselmusen indgå 

som førsteprioritet i læplantningsordningen. Denne prioritering kan give en uhensigtsmæssig 

geografisk skævvridning i forhold til, hvor i landet der bliver etableret læhegn, jf. de listen over 

kommuner i § 12, stk. 4, nr. 1.  

 

Det skal derfor sikres, at en sådan geografisk skævvridning ikke finder sted. 

 

§ 7, stk. 2 

Reglen om 15 meters afstand til eksisterende beplantninger bør alene gælde på langs af 

beplantningen, således at det er muligt, at enden af den tilskudsberettigede beplantning støder op 

til eksisterende beplantninger.  

 

§ 11 / bilag 1 

I forhold til den tidligere bekendtgørelse lægges der op til, at en række planter udgår af listen over 

godkendte arter. 

 

Da læhegnsplanter har en produktionstid på 2-3 år i planteskolerne før de plantes ud, vil en sådan 

ændring være yderst uhensigtsmæssig for de planteskoler, der producerer planter til læhegn. Der 

bør derfor være en overgangsperiode på 1-3 år på en så omfattende ændring af plantelisten. 

 

I forhold til hvilke planter, der fremover medtages på listen i bilag 1, er der en række af de arter, 

som vil være meget uhensigtsmæssige ikke længere at have mulighed for at plante. En 

gennemgang af visse af arterne og kortfattede kommentarer til deres anvendelse findes i bilag til 

dette høringssvar.  

 

Der foreslås en udvidelse af listen, med visse arter. I den forbindelse vil det være gavnlig hvis lærk 

ligeledes blev tilføjet til listen.  
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§ 12 

Som noget nyt gives der udelukkende tilskud til beplantninger, der etableres med supplerende 

betingelser ligesom der kun er en tilskudssats på 60 pct..  Der angives i høringsbrevet, at denne 

ændring skyldes et ønske om, at forenkle ordningen.  

 

Som mulighederne er beskrevet i § 12 forekommer det meget kompliceret for en lodsejer at få 

overblik over muligheder og forpligtelser ved de forskellige valgmuligheder.  Landbrug & Fødevarer 

skal derfor opfordre til, at der i forbindelse med udarbejdelse af vejledningsmateriale m.v. laves en 

let forståelig fremstilling af de forskellige supplerende tiltag.  

 

I forbindelse med prioriteringen af ansøgninger prioriteres beplantninger etableret uden brug af 

plantebeskyttelsesmidler højere end beplantninger etableret med nogle af de andre supplerende 

forpligtelser. Da det må tolkes, som at man ønsker at fremme denne etableringsmetode bør det 

være nok at anvende denne mulighed alene – og der bør ikke være krav om, at den kombineres 

med nogen af de andre supplerende tiltag.  

 

§ 12, stk. 4, punkt 4 

Det fremgår, at en beplantning, der etableres så den forbedrer forholdene for hasselmus, skal 

placeres således, at der ifølge NaturErhvervstyrelsens vurdering er mulighed for passage for 

hasselmusen mellem beplantningen og et fredsskovspligtigt areal. Ligeledes skal beplantningen 

placeres, så den ifølge NaturErhvervstyrelsesn vurdering fremtræder som en selvstændig 

beplantning.  

 

Det fremgår ikke nærmere efter hvilke kriterier NaturErhvervstyrelsen vil vurdere de ovenstående 

forhold – herunder hvilke forhold, der vurderes at skulle være tilstede for at hasselmusen kan 

komme fra den pågældende beplantning til et fredskovspligtigt areal.  Landbrug & Fødevarer skal 

derfor henstille til, at det bliver gjort klart for ansøger før etablering af beplantningen, hvilke 

retningslinjer, der vil ligge til grund for NaturErhvervstyrelsen vurdering, således at der ikke i 

forbindelse med en efterfølgende kontrol opstår sager om overtrædelse af forhold, som ansøger 

ikke har haft mulighed for at have kendskab til. 
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