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

kommunale kvælstof- og fosforvådområder 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar ang. udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

kommunale kvælstof- og fosforvådområder (journalnummer 14-8150-000024), der blev sendt i 

høring af NaturErhvervstyrelsen den 12. december 2014.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at der er foretaget konsekvensrettelser som følge af de 

generelle ændringer i Landdistriktsprogrammet, herunder bl.a. lempede sanktionsbestemmelser, 

som der kun kan støttes op om kommer til at gælde for eksisterende tilsagn såvel som nye tilsagn. 

Landbrug & Fødevarer lægger vægt på en proportional sanktionspraksis og indholdet i 

bekendtgørelsen giver umiddelbart indtryk af, at der fastsættes en sanktionspraksis, som er mere 

proportional end tidligere, hvilket anses for at være meget positivt. Beregningerne af sanktionerne 

er dog ret komplekse, og konsekvensen af alle udfald af en given sag er ikke umiddelbart 

gennemskuelig. Landbrug & Fødevarer vil derfor gerne sikre sig, at der ikke er nogen, som vil blive 

stillet værre under den nye sanktionspraksis, end de ville være blevet stillet under den gamle 

sanktionspraksis. 

 

Landbrug & Fødevarer har ang. § 15, stk3, 7) følgende bemærkning: 

Det bør gøres muligt at høste græs på arealer inden for projektområdet til biogas eller andet 

bioenergirelevant formål i og med, at høst af græs til biogas har samme plejemæssige virkning som 

høslæt. 

 

Det skal derudover bemærkes, at Landbrug & Fødevarer opfordrer Fødevareministeriet til at 

vurdere, hvorvidt det er muligt at fravige fastlagte kriterier for kvælstoffjernelse (113 kg N/ha/år) 

således, at det gøres muligt at gennemføre flere vådområdeprojekter med mindre kvælstoffjernelse 

og med flersidede formål fx vådområder som klimatilpasningsanlæg mm. Såfremt det gøres muligt 

at fravige kriterier for kvælstoffjernelse skal der sikres medfinansiering fra øvrige ordninger, hvis 

formål også understøtter forbedring af vandmiljøet og naturen og reducerer negative påvirkninger af 

klimaet. Dette er nødvendigt, så der ikke fragår tilskudsmuligheder og finansiering i forhold til en 

højt prioriteret kvælstofindsats. 
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Afslutningsvist skal det påpeges, at der generelt er tale om en forholdsvis kompleks ordning også 

set i lyset af de mange andre regler og krav som landmanden skal forholde sig til. 

NaturErhvervstyrelsen bør generelt arbejde for forenkling af vådområdeordningerne og det bør 

sikres, at omkostninger og tidsforbrug ved ansøgning og administration hos den enkelte 

tilsagnsmodtager ikke overstiger fordelene ved at modtage tilskud. 
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