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NaturErhvervstyrelsen 

Att.: Ivan Mandrup Kjær 

IMAK@naturerhverv.dk 

 

 

 

 

Kommentarer fra Landbrug & Fødevarer og VFL til ”vejledning om tilsagn om 5 årige miljø- 

og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2014. 

 

Landbrug & Fødevarer kvitterer hermed på muligheden for at kommenterer på vejledningen. Vores 

kommentarer fremgår af nedenstående skema. I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har 

spørgsmål til vores kommentarer.  

 

  

Side  Tekst Kommentar 

7 Husk at vælge plejeforpligtigelse Det bør tilføjes her, at der er mulighed fastsættelse af et 

lavere græsningstryk. 

10 2.3.1.  

Fra 1. juni…. 

Hvorfor fra 1. juni? Forpligtigelsen gælder vel blot, at 

arealet skal fremstå afgræsset pr. 31.8.  

10 2.3.1.  

På f.eks. EB-arealer giver det ingen 

mening…. 

Det har hidtil været muligt at erstatte slåningskravet med 

afgræsning. Dette bør fortsat være muligt, og det skal 

fremgå af teksten. Af naturmæssige årsager kan det 

være bedre at vælge afgræsning frem for slåning – også 

på EB støtteberettigede arealer, men det er fint at skrive, 

at arealer med EB skal overholde GLM kravene.  

13 2.5.2.  

På arealer… 

Der bør stå ”på landbrugsarealer….” 

 

13 2.5.3. 

Definition af græsningstryk 

Bør ændres til: ”Definition af fast græsningstryk”. 

13 2.5.3. 

Hvis du har valgt at opfylde 

betingelserne til afgræsning….(eller 

det fastsatte antal dyr) 

”…eller det af kommunen fastsatte og godkendte lavere 

græsningstryk”. 

14 2.5.4. 

Marken skal i sin helhed fremstå som 

plejet ved afgræsning. Hvis der er 

større områder, som er anvendelig til 

afgræsning, men hvor de græssende 

dyr aldrig færdes, skal disse områder 

fraregnes tilsagnsarealet.  

Vigtigt at få klart defineret, hvordan det skal tolkes. 

Forslag til tilføjelse: 

”Hvis der er tegn på, at dyrene færdes på arealet 

godkendes arealet i sin helhed”.  

Ligeledes bør det være sådan, at et areal kan 

godkendes, hvis de naturansvarlige myndigheder 

anbefaler at arealet afgræsses i sin helhed ud fra en 

naturfaglig vurdering (kan f.eks. blot skrives på skrivelse 

vedr. godkendelse af et lavere græsningstryk). Det er 
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utrolig vigtigt at få præciseret, så der ikke er usikkerhed 

blandt lodsejere og rådgivere omkring mulighederne for 

at lade ekstensive naturarealer indgå i et tilsagn med fast 

græsningstryk. 

14 2.5.5. 

Hvis dine marker ligger i natura 2000-

områder eller er registreret som 

§3…skal der vedlægges en… 

Teksten kan forstås således, at det kun er i Natura 2000-

områder eller på §3-arealer, at man kun kan søge 

nedsættelse. Det bør fremgå, at nedsættelse kan søges 

på alle arealer (inkl. omdriftsarealer), hvor forholdene 

taler for det.  

17 2.9 

…som udgangspunkt bortfalde… 

Bør omformuleres til: ”vil dit tilsagn bortfalde” 

18 2.9.1. 

Du skal søge dispensation …. 

Som eksempel bør også nævnes tilskudsfodring 

20 Krav til pleje 5 årige tilsagn. Tilføj 1,5 st. pr. ha – eller lavere efter 

godkendelse 

42 5.2. indledende afsnit 

Læs mere…. I kapitel 2. 

Søger du Enkeltbetaling under artikel 

34….. 

Sætningen bør vendes, da der jo som udgangspunkt ikke 

gives EB sammen med plejegræs på nye tilsagn.  

Henvisning bør være til kap. 2.7.  

Til sætningen ” Søger du Enkeltbetaling under artikel 

34…..”, bør det tilføjes, at det er nyt at dette skal skrives i 

skemaet! 

43 5.3.1. 

 

Teksten bør omskrives. Er ikke let læselig. Start f.eks. 

med afsnittet ”Tilsagn om tilskud til pleje af græs- og 

naturarealer i stedet for. Vend her sætningen om, så der i 

stedet står noget i retning af ”Du kan dog kun søge 

randzonekompensation, hvis dit tilsagnsareal også 

opfylder betingelserne til at være støtteberettiget under 

Enkeltbetalingsordningen”. 

44 5.3.1. 

Braklagte randzoner 

Dot 2 sidste sætning ”tilpasning af 

tilsagn ikke accepteres” 

 

Afsnittet ”Revision af tilsagn for 

arealer…” 

Sætningen giver ikke mening 

 

 

 

 

Dette omhandler vel kun de arealer, der har tilsagn til 

braklagte randzoner? I så fald bør dette fremgå af både 

overskrift og tekst. Det bør under alle omstændigheder 

fremgå tydeligere, hvornår dette og for hvem dette er 

relevant.  

47 5.4.5. udbetaling i 2014  

Hvis dit tilsagn vælger at bruge… 

Bør omformuleres  

48 5.5.4. Hvornår indtræder ….. Bør omformuleres. ”nye erhverver” ændres til erhverver i 

overskrift.  

 

Anden sætning ”Erhverver indtræder skal…” giver ikke 

mening og bør omformuleres. 

64 Eksempel 

Desuden skal 1,8 ha bortfalde.. 

Hvor kommer 1,8 ha fra? Skal der ikke stå 1,9 ha? 

Og sætningen bør slutte med at der står ”For resten af 

tilsagnsperioden udbetales derfor kun tilskud det de 8,2 

ha (som vel skal være 8,1 ha?) 
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65 6.7. Krydsoverensstemmelse Det bør fremgå af denne vejledning, hvornår der kan 

være KO på arealer med miljøtilsagn, samt hvilke 

konsekvenser det kan have.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Karen Munch Mortensen 

Erhvervspolitisk konsulent 

 

Generel erhvervspolitik 

 

D 3339 4661 

M +45 4129 9228 

E kmm@lf.dk 


