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Høringssvar til udkast til vejledning om fastholdelse af vådområder 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar ang. høring af den 12. januar 

2014 om udkast til vejledning om fastholdelse af vådområder.  

 

Der henvises indledningsvist også til Landbrug & Fødevarers høringssvar af 12. januar 

2015 til NaturErhvervstyrelsen høring af 12. december 2014 om udkast til bekendtgørelse 

om fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder. 

 

I vådområdeprojekter og vejledninger mangler der generel information om vådområder 

med flersidige formål, f.eks. klimatilpasning. Dette emne bør afdækkes. Derudover 

opfordres også til at fokusere på kommunernes ansvar for vandstanden i 

vådområdeprojekterne – især efter projektafslutning - samt kommunernes ansvar for at 

indberette alle lodsejere, så de er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i artikel 32 

(tidligere 34). 

Generelt er der behov for hel skarp tekst om håndtering af undtagelsesbestemmelserne i 

ordningen. 

 

Vi vil nu gennemgå vejledningens enkelte kapitler kronologisk: 

 

2. Hvem kan søge tilskud?  

Det er i kapitel 2 uklart om offentlige virksomheder kan søge. Først står der, at ”Både 

enkeltpersoner og offentlige og private virksomheder, så som I/S, A/S, ApS og a.m.b.a, 

kan søge.” Dernæst står der ”Offentlige institutioner eller virksomheder og kommunale 

fællesskaber kan ikke søge tilsagn om tilskud til Fastholdelse af naturlige 

vandstandsforhold.” Teksten bør konsekvensrettes i forhold til gældende regler. 

 

4. Støtteberettigede arealer  

I kapitel 4 står der, at der gives støtte til arealer i Natura 2000 projekter om etablering af 

naturlige vandingsforhold. Der skal vel stå ”vandstandsforhold”? Landbrug & Fødevarer 

vil i øvrigt anbefale, at der linkes til arealordningerne under kapitel 4 ”støtteberettigede 

arealer” 

 

7.1. Plantedække 

Der står i kapitel 7.1.: ”Hvis plantedækket ikke er egnet til afgræsning eller slæt ved 

tilsagnets begyndelse, skal egnet plantedækket være etableret senest 1. maj i første 

tilsagns år. Når du udlægger græs, må der max være 25 % kvælstoffikserende planter 

(eks. kløver og lucerne) i. Plantedække skal fastholdes i alle 20 år, så du må ikke lave 

jordbearbejdning, så som pløjning, fræsning eller harvning. Trampestier med offentlig 

adgang og dyreveksler er dog tilladt. ” 
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Hvis man ikke kan nå at etablere plantedække inden 1. maj, fordi jorden er for våd, kan 

man så vente et år med at søge om tilsagn om tilskud til fastholdelse, hvorefter man skal 

søge tilskuddet hvert år i 20 år? 

Hvad gør man, hvis plantedækket går helt eller delvist ud som følge af en langvarig, 

ekstraordinær oversvømmelse? Risikerer man, at arealet så ikke er tilskudsberettiget? 

Der er en undtagelse i ordningen der skal sikre lodsejerne. Det er derfor vigtigt at 

kommunen søger denne undtagelse for alle lodsejere. Se i øvrigt senere under pkt. 10.1. 

om grundbetaling. 

 

Der står endvidere i kapitel 7.1. ”De fleste nye planter, der kommer naturligt i løbet af 

tilsagnsperioden, må gerne blive der, men dette gælder ikke træer og buske. Du har pligt 

til at rydde arealet for træer og buske, der er ældre end 5 år. Hvis dele af vådområdet er 

så våde, at det ikke er muligt at køre med maskiner, er du dog undtaget fra 

rydningspligten på delområdet”. Dette er et stort dilemma i vådområdeprojekter. Hvis 

arealerne efterfølgende bliver for våde har kommunen ansvaret for vandstanden i 

området, da den enkelte lodsejer ikke kan styre vandstanden. Ansvaret for vandstand i 

vådområdet burde indføjes i vejledningen. Når arealerne bliver for våde og ikke kan 

ryddes, så kan lodsejerne ikke søge de øvrige tilskudsordninger på arealerne. 

 

7.2. Bestemmelser i den tinglyste servitut for vådområdet 

Der står i kapitel 7.2. om gødskning: ”Du må ikke gøde tilsagnsarealerne, udover den 

gødning, der efterlades på arealet af de græssende husdyr.” Der bør her henvises til  

krav til gødningsplanlægning, hvis man selv ejer husdyrene. 

 

Der står i kapitel 7.2. om ”Brug af plantebeskyttelsesmidler”: ”Du må ikke bruge 

plantebeskyttelsesmidler på tilsagnsarealet. Hvis du har behov for at bekæmpe 

kæmpebjørneklo eller andre giftige og aggressive ukrudtsarter med 

plantebeskyttelsesmidler, skal du søge om dispensation, før du foretager dig noget.” Der 

bør her henvises til hvordan/hvor man søger om dispensation. 

 

7.4. Grundbetaling  

Der står i kapitel 7.4. ”Hvis du søger grundbetaling, er der et årligt aktivitetskrav om 

slåning eller afgræsning. Hvis du retmæssigt har fået udbetalt tilskud Enkeltbetaling i 

2008, kan du dog søge grundbetaling, selv om arealerne som følge af 

vådområdeprojektet er blevet så våde, at arealet ikke længere kan opfylde betingelserne 

herfor. Se Vejledning om Direkte Arealstøtte 2015 (link).” 

I kapitel 7.1 Plantedække står der, at trampestier med offentlig adgang er tilladt. Det er 

ikke tilladt, hvis der søges grundbetaling, da arealer med grundbetaling ikke må have 

præg af at være et rekreativt område. 

Artikel 32 bør uddybes her eller i afsnit 10.1. Det bør i øvrigt kun fremgå et sted. 

 

7.5. Information om tilsagn til offentlighed 

Landbrug & Fødevarer er generelt skeptisk over for krav om reklamering for 

Landdistriktsprogrammet på erhvervsmæssig hjemmeside og ved opsætning af plakat på 

bedrift. Det er uklart hvordan man skal forholde sig til dette krav i forhold til, at vi taler om 

en 20-årig tilsagnsperiode. Er det så 75.000 kr. samlet over 20 år, svarende til 3750 

kr./år? Så er det endnu flere, der skal informere offentligheden om, at de modtager 

tilskud. Skal skiltningen virkelig opretholdes i 20 år? 
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Gælder reglerne for lodsejere der etablerer vådområder fra 2015 og fremefter, eller 

gælder det alle lodsejere med etablerede vådområder i Danmark? I så fald kan det ikke 

forventes, at alle lodsejere med allerede etablerede vådområder i Danmark er 

opmærksomme herpå. 

 

9.1. Ansøgningsfristen er 31. august 2015  

Der står i kapitel 9.1. ”Du skal søge tilsagn i det år, projektet bliver etableret. Tilsagnet får 

så start den 1. september i ansøgningsåret.” Så er plantedækket måske ikke etableret 

inden 1. maj, hvis anlægsarbejdet stadig er i gang. Skal man også søge i det år, som 

projektet bliver etableret, hvis etableringen sker efter 31/8 og er afsluttet inden 31/12? 

 

10.1. Grundbetaling  

Der henvises i kapitel 10.1 til art. 34 (tidligere artikel 32). Det er vist en fejl. Skal der ikke 

stå artikel 32 (tidligere art 34)? 

 

Krav om at landbrugeren udøver en landbrugsaktivitet bør fremgå helt klart, da en 

landmand, der alene modtager støtte som følge af undtagelsesbestemmelsen i artikel 34, 

stk. 2 ikke anses for værende aktiv landbruger. Det er et vigtigt forhold for lodsejere med 

mindre arealer. Det er stærkt uhensigtsmæssigt at finde ud at langt inde i projektet eller 

når det er gennemført. 

 

Der er behov for mere tekst om plantedække og artikel 32/34 i vejledningen. I 

vejledningen skal der stå at kommunen indberetter alle lodsejere ved etablering af 

vådområdet, så alle lodsejere automatisk bliver optaget under denne art. 32 (tidligere 

artikel 34). Argumentet for dette, er at lodsejerne skal til at have hjælp fra rådgiverne til 

dette og det er i høj grad unødigt arbejde. Det må være en formsag at indberette alle 

lodsejere på en gang når der etableres et vådområdeprojekt. 

 

I vejledningen bør der også stå noget mere om reetablering af græs, da der er sanktioner 

på dette. 

 

12. Udbetaling 

Det bør under afsnittet om ”loft over tilskud” på side 24 stå, at grundbetaling ikke er 

omfattet af loftet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 
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