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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud 

til fastholdelse og pleje af vådområder og udkast til ændring af bekendtgørelser om tilskud 

til pleje af græs- og naturarealer 2015 

 

Hermed fremsendes høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelser om arealbaserede 

tilskudsordninger under LDP 2007-2013 jf. NaturErhvervstyrelsens høring af 15. december 2014. 

 

Der henvises i øvrigt til Landbrug & Fødevarers tidligere høringssvar fra 25. november 2014 om 

udkast til ændring af visse bekendtgørelser for arealbaserede tilskudsordning under 

landdistriktsprogrammet 2007-2013, der var svar på NaturErhvervstyrelsens høring af 6. november 

2014 herom. I dette høringssvar bakkede Landbrug & Fødevarer op om ny sanktionsmodel 

samtidigt med, at der blev taget en række forbehold som følge af sanktionsmodellernes 

kompleksitet, der gør det vanskeligt at forudsige udfaldet af alle situationer. 

 

I forhold til indeværende høring støtter Landbrug & Fødevarer op om ændring af de ovenfor omtalte 

bekendtgørelser. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det meget positivt, at sanktionsbestemmelserne ændres med 

tilbagevirkende kraft for eksisterende tilsagn, da det er Landbrug & Fødevarers opfattelse at de nye 

sanktioner i højere grad er proportionale. De nye udregninger af sanktionerne er dog som ovenfor 

nævnt komplekse og ikke alle udfald af en sag er umiddelbart til at beregne. Landbrug & 

Fødevarers støtte til ændringerne gives derfor under forudsætning af, at betingelserne ikke bliver 

strammere end tidligere. 

 

Dernæst finder Landbrug & Fødevarer det positivt, at der i bekendtgørelserne om tilskud til pleje af 

græs- og naturarealer tilføjes, at tilsagnsarealer fremover kan indgå som ubevoksede arealer i et 

skovrejsningsprojekt, der er omfattet af bestemmelserne i Miljøministeriets tilskudsordninger til 

skovrejsning, hvilket ikke var muligt tidligere. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 

Generel Erhvervspolitik 

 

D +45 3339 4260 

M +45 3058 2153 

E mtk@lf.dk 


