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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter 

med randzoner 

NaturErhvervstyrelsen sendte den 23. marts 2015 ovennævnte bekendtgørelse i høring (J. nr. 15-

8156-000011). Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer. 

 

Generelle bemærkninger 

Tilskudsordningen til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner etableres som led i den 

politiske aftale af 30. juni 2014 mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og 

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 

om miljøtilskud til bedrifter med randzoner.  

 

Det skal i den forbindelse understreges, at Landbrug & Fødevarer er imod et generelt krav om 

randzoner langs vandløb og søer i landzone. Vi skal derfor endnu engang kraftigt opfordre til, at 

randzoneloven afskaffes, og erstattes af en målrettet regulering, der alene sætter ind de steder, 

hvor der er et dokumenteret behov for en indsats og med en dokumenteret effekt. 

 

Overordnet set finder Landbrug & fødevarer det også dybt problematisk og i strid med de politiske 

forudsætninger, som randzoneloven oprindeligt hviler på, at der ikke er mulighed for, at opnå en 

reel kompensation for randzonerne, men at det i stedet gøres muligt blandt andet at søge 

miljøordninger, som ikke nødvendigvis er interessante for den enkelte lodsejer.  

 

I forbindelse med det aktuelle udkast til bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter finder 

Landbrug & Fødevarer, at det er i strid med den politiske aftale fra 30. juni 2014, at der jf. 

bekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 9, kun kan søges om tilskud til arealer, der har fået tildelt en 

HNV-værdi på 5 eller derover.  

 

Dette vil medføre, at en række lodsejere med randzoner vil være afskåret fra at søge tilskud efter 

denne ordning, hvilket vil være et direkte aftalebrud. 

 

I den politiske aftale står, at prioriteringen af projekter i tilfælde af overansøgning vil ske med 

anvendelse af det såkaldte HNV indeks. 

 

Dette er i bekendtgørelsen udmøntet i prioriteringskriterierne i § 9, stk. 2 og skal således ikke indgå 

i betingelserne for tilsagn om tilskud.  
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Landbrug & Fødevarer skal derfor på det kraftigste opfordre til, at bestemmelsen i § 10, stk. 1, nr. 9, 

udtages, således at tilskuddet kan søges af alle lodsejerne med korrekt indberettede randzoner – 

uanset om de arealer, hvorpå projekterne ønskes gennemført har en HNV-værdi over eller under 5.  

 

Landbrug & Fødevarer er klar over, at det kun er muligt at søge tilskud til afgræsning efter 

tilskudsordningen om pleje af græs og naturarealer på arealer med en HNV-værdi over 5. Tilskud til 

græsningsprojekter vil dog også være relevant at søge på arealer med lavere HNV-værdier end 5, 

da der også vil være en naturmæssig gevinst ved afgræsning af sådanne arealer.  

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

§10, stk.1, pkt. 4):  

Det fremgår ikke tydeligt af bekendtgørelsen, hvorvidt arealet med obligatoriske randzoner ikke kan 

overgå til anden ejer eller bruger inden for fem år fra dato for slutudbetalingen, uden at dette kan 

give problemer for græsningsprojektet.  

 

Hvis randzonearealet og projektarealet – der ellers drives helt uafhængigt af hinanden - på den 

måde kobles administrativt tæt, kan det medføre en masse unødig administration og bekymring for, 

om lodsejere kan overskue at gå ind i et projekt. Arealer købes og sælges konstant, og det vil være 

en uforholdsmæssig lang tidshorisont (over 7 år) at binde tilsagnshavere op på at fastholde et helt 

andet areal på bedriften.  

 

Derfor bør der sikres uafhængighed mellem projektarealer og randzonearealer jf. de store 

konsekvenser med mulighed for bortfald af tilsagn som beskrevet i § 19.  

 

Det er uanset koblingen over til randzonearealer en meget lang tidshorisont, at projektet skal 

opretholdes fem år efter slutudbetalingen. Denne periode bør nedsættes til tre år efter 

slutudbetalingen eller alternativt 5 år efter tilsagnsdatoen, som det tidligere har været tilfældet i 

lignende ordninger i natur- og miljøprojekterne og Natura 2000 projektordningerne.  

 

Fastholdes bindingsperioden på 5 år efter slutudbetaling, vil det betyde, at de omdriftsarealer der 

inddrages i projektet vil overgå til permanente græsarealer, lige som der er risiko for, at de omfattes 

af Naturbeskyttelseslovens § 3.   

 

Disse to forhold vil give en meget uhensigtsmæssig ekstra binding, som lodsejerne ikke 

kompenseres for, og det kan være til hinder for at lodsejere ønsker at indgå i projekter. Det er 

derfor helt afgørende, at lodsejere orienteres om disse konsekvenser, inden de går ind i 

projekterne.  

 

Også i og med at datoen for slutudbetalingen er uden for ansøgerens kontrol, er denne dato 

uhensigtsmæssig som pejlemærke. Den vil være særlig uhensigtsmæssig, hvis der er en lang 

sagsbehandlingstid, idet den så vil resultere i en reel forlængelse af modtagerens 

opretholdelsesperiode. 

 

§ 10, stk. 1, nr.9 

Bestemmelsen om, at projektområdet skal have en HNV-værdi mellem 5 og 13 skal udgå jf. 

ovenstående bemærkninger. 
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§ 13 

Det er positivt, at der igangsættes en ordning med det formål at sikre eller forbedre naturværdierne, 

hvor der bliver givet 100 pct. tilskud til de udgiftstunge poster, der for den enkelte lodsejer kan være 

en væsentlig barriere for at igangsætte afgræsning af et naturareal.   

 

Afslutningsvist bemærkes det, at det ikke fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at selve 

projektperioden er på 2 år, selvom dette er skrevet i høringsbrevet. Dette bør fremgå af 

bekendtgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 
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