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NaturErhvervstyrelsen  

Center for Landbrug 

Nyropsgade 30 

DK-1780 København V 

Att: Fuldmægtig Annemette Møller Torp anntor@naturerhverv.dk 

 

 

 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. udkast til Vejledning til pleje af græs- og 

naturarealer 2015 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar ang. udkast til vejledning til pleje af græs- 

og naturarealer 2015, der blev sendt i høring af NaturErhvervstyrelsen den 12. december 2014. 

 

Indledningsvist henvises til Landbrug & Fødevarers høringssvar til bekendtgørelsen om pleje af 

græs- og naturarealer af 19. december 2014, der beskriver Landbrug & Fødevarers generelle 

holdning til bekendtgørelsen og således supplerer dette høringssvar.  

 

Generelt finder Landbrug & Fødevarer, at vejledningen er velskrevet med gode eksempler.  

Nedenfor oplistes en række konkrete forslag til steder, hvor der med fordel kunne foretages 

ændringer. Det drejer sig om: 

 

Punkt 1: Velkommen 

Afsnit 1.3. Tidslinje med vigtige frister og datoer (side 5-6) 

 Under tidslinjen med vigtige frister og datoer bør der også være en bemærkning om 

ansøgninger med tilbagevirkende kraft (med en henvisning til afsnit 2.2. om i hvilke tilfælde, der 

kan ansøges herom) 

  

Punkt 2: Hvem kan søge tilskud 

Afsnit 2.1 Tekstboks om Høj Natur Værdi (HNV score) (side 7) 

 Definitionen af en mark kontra indhegning bør fremgå. 

 Ligeledes bør det forklares hvem/hvordan, der kan kommes med indspil til opdatering af HNV 

scoren for det efterfølgende år.  

 

Afsnit 2.2. om hvornår tilsagnet gælder fra (side 8) 

 Teksten i afsnittet er ikke helt klart formuleret. Det bør fremgå klart, hvem der kan søge med 

tilbagevirkende kraft, da det ikke er alle. Det bør også fremgå klart, at det kun er arealer, der 

opfylder prioriteringskriterierne, der kan få tilsagn, og ikke alle, der har haft en artikel 68 

ordning. Endelig kan teksten om hvilke betingelser, der skal opfyldes for at søge om et tilsagn 

med tilbagevirkende kraft misforstås og bør præciseres. 
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Punkt 4: Betingelser for tilskud 

Afsnit 4.1. om forpligtelse til afgræsning (side 10) 

  Der bør også indgå en mulighed for afpudsning og slåning, hvis der er invasive arter.  

 

Afsnit 4.1.1. om synligt afgræsset (side 11) 

 Det bør være dækkende, at der er en afgræsning, der et tilpasset den drift og de naturgivne 

forhold, der er på arealet  

 Det fremgår af afsnittet, at et tilsagnsareal, som er omfattet af lav tilskudssats, anses for synligt 

afgræsset, når mindst 50% af plantedækket er tydeligt afbidt og mindre end 40 cm højt. 

Landbrug & Fødevarer antager, at overholdelse af denne betingelse anses for en lempeligere 

kontrol end §27 i bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen. Der er tale om to forskellige formuleringer omkring kontrollen i de to 

ordninger, så det bør fremgå klart, hvorvidt der er forskel mellem ”tydeligt afbidt” (plejegræs) ift. 

kontrol i grundbetaling med formuleringen ”fremstår afgræsset”.  Hvis der ikke er forskel i de to 

kontrolformer, bør formuleringerne ensrettes.  

 

Afsnit 4.1.2 om fast græsningstryk (side 12) 

 Ang. regler for indhegning ved fast græsningstryk: Sætningen ”hvis du vil inddrage arealer….” 

Henfører den ikke kun til dot 1? Det bør beskrives nærmere. 

 

Afsnit 4.4. om krav til plantedække (side 17) 

 I afsnittet ”Søger du forpligtigelse til slæt”: Der må vel også være træer og buske her, hvis man 

kan slå græsset under dem. Bør beskrives, når det er beskrevet i afsnittet over.  

 

Afsnit 4.5.2. om brug af plantebeskyttelsesmidler (side 18) 

 Det bør tilføjes, at der også skal søges dispensation hos kommunen, hvis det drejer sig om § 3 

arealer. 

 

Afsnit 4.6. om information om tilsagnet på erhvervsmæssige hjemmeside og på plakat (side 18) 

 Som beskrevet i Landbrug & Fødevarers høringssvar til bekendtgørelsen om pleje af græs- og 

naturarealer, så er det svært at se det meningsfulde i den fysiske skiltning på en arealordning. 

Landbrug og Fødevarer mener også, at der kun bør stilles krav om information på 

erhvervsmæssig hjemmeside, såfremt, der kan etableres en sammenhæng mellem støtten og 

hjemmesidens formål.  

 Såfremt informationskravene er ufravigelig, så er det vigtigt, at det beskrives meget præcist i 

vejledningen, hvordan der skal informeres, hvad konsekvenserne af den manglende information 

vil være, og om der er proportionalitet i disse konsekvenser. 

 

Punkt 5: Ikke-støtteberettigede arealer 

Afsnit 5.4. om artikel 32 (side 22) 

 Det er en fin beskrivelse af artikel 32, men der mangler beskrivelse af, hvordan det vil blive for 

gamle tilsagn omfattet af artikel 34. Bør uddybes i dette afsnit.  Der henvises i øvrigt til 

kommentarerne i Landbrug & Fødevarers høringssvar til udkast til bekendtgørelsen om græs- 

og naturarealer ang. §13, stk 2, hvori Landbrug & Fødevarer stiller spørgsmålstegn ved, at der 

ikke kan udbetales støtte til et areal, der opfylder betingelserne for at være støtteberettiget efter 

artikel 32, blot fordi der ikke på forhånd er sat kryds i Fællesskemaet om at man ønsker at 

påberåbe sig artikel 32. 
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Punkt 6: Kombinationsmuligheder med andre ordninger 

Afsnit 6 om kombinationsmuligheder med andre ordninger (side 23) 

 Natura 2000 projektordningerne bør også nævnes her  

 

Punkt 7: Ansøgning 

Afsnit 7.2.1. om indtegning af marker (side 24-25) 

 Det foreslås, at afsnittet inddeles med underoverskrifter og tekst efter om der søges GB-

fradragsarealer eller ej på arealet. 

 Der mangler en uddybende forklaring til teksten ”Du kan ændre den automatiske registrerede 

HNV værdi i Fællesskemaet”. 

 På side 25, 1. afsnit, 2. linie: ”støtteberettiget på plejegræs tilsagnet. Ordet plejegræs bør tilføjes 

teksten 

 S. 25. Det foreslås, at teksten om at markblokkens støtteprocent ikke vedrører plejegræstilsagn 

flyttes op, så det står først i sætningen.  

 Det er godt med en guide til indtegning af marker 

 

Punkt 9: Kontrol og sanktion 

Afsnit 9.1 om kontrol i forhold til markblokke 

 Der er ikke overensstemmelse mellem teksten i dette afsnit og i afsnit s. 24: 7.2.1. om 

indtegning af marker 

 

Afsnit 9. 3 om kontrol på stedet 

 Landbrug & Fødevarer er skeptisk over for den unuancerede formulering af sætningen ”Hvis der 

er tilsagnsbetingelser, som vi ikke har kunnet kontrollere, fordi vi ikke har kunnet komme i 

kontakt med dig, betragtes disse betingelser som overtrådt. Det kan fx være betingelsen om 

opbevaring og fremvisning af gødningskvoteberegning og gødningsregnskab på bedriften.” Det 

bør være muligt fx at kunne tage på ferie. I øvrigt forsvinder kravet om gødningsregnskab, 

hvorfor eksemplet ikke er velegnet. 

 

Afsnit 9.5.1. om beregning af sanktionen (side 32-35) 

 Landbrug & Fødevarer bakker op om, at der i forhold til sanktionsstørrelse kan differentieres 

mellem milde og grove overtrædelser, så der opnås en større grad af proportionalitet mellem 

overtrædelsens omfang og sanktionens størrelse. Det ville dog være en fordel med nogle mere 

entydige og klare beregninger end komplekse vægtningskategorier og sanktionstrapper, der 

medfører ret komplekse beregninger. Afsnittet indeholder ret tungt læsestof. Det er godt med 

eksempler, men kunne det ikke gøres lidt mere enkelt? 

 

Afsnit 9.6. om suspension (s. 36) 

 Dette er et vigtigt nyt punkt, hvorfor det foreslås, at teksten uddybes, og at det forklares 

nærmere, hvad det betyder og hvordan man gør. Gerne med eksempler. Suspension kunne 

eksempelvis være relevant, hvis et krav som fx skiltning ikke er opfyldt, således at årets 

udbetaling ikke reduceres pga. overtrædelse af et rent formkrav. 

 

Punkt 10: Fælles regler 

Afsnit 10.1.5 om Loft under tilskud (side 38) 

Det foreslås, at tilskudsloftets sammenhæng i forhold til Natura 2000 projekter præciseres. Dvs. har 

disse projekter indflydelse på tilskudsloftet? 
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Afsnit 10.4 om Omdannelse (side 42) 

Det fremgår af vejledningen, at man i visse situationer kan ændre typen af tilsagn under 

Landdistriktsprogrammet uden krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud, hvis omdannelsen 

indebærer klare fordele for miljøet. Det bør suppleres med ”eller med klare fordele for naturen”. 

 

Afsnit 10.5 om genopdyrkningsret (side 43) 

Det fremgår ikke klart, at der er anmeldelsespligt jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 ved ophør af 

græsning og slæt efter ophør af en plejegræsaftale. Det bør beskrives.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 

Generel Erhvervspolitik 

 

D +45 3339 4260 

M +45 3058 2153 

E mtk@lf.dk 


