
Dato 10. april 2015 

Side 1 af 2 

 

  

NaturErhvervstyrelsen  

EU & Erhvervsudvikling 

Center for Erhverv 

Nyropsgade 30 

DK-1780 København V 

MMJ@naturerhverv.dk  

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om prioriteringskriterier for tre tilskudsordninger 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer (L&F) ang. høringer sendt til 

Landdistriktsudvalget den 26. marts 2015 om prioriteringskriterier for tilskud til 

- Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 

- Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold  

- græsningsprojeker på bedrifter med randzoner 

 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til de enkelte ordningers prioriteringskriterier vil blive 

gennemgået nedenfor: 

 

Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning: 

Landbrug & Fødevarer finder, at det er positivt, at prioritering af ansøgningerne under ordningen er 

gjort væsentligt mere simpel end tidligere, da det vil lette lodsejers forståelse af ordningen og 

mulighed for at vurdere mulighederne for at søge tilskud efter ordningen. 

 

Etablering af naturlige vandstandsforhold: 

Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til prioriteringskriterierne. 

 

Græsningsprojekter på bedrifter med randzoner: 

Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til selve prioriteringskriterierne. Men vil for god 

ordens skyld gentage den kritik, der er rejst i høringssvar fra d.d. om ordningen. Heri påpeges det, 

at ordningens konstruktion er i strid med den politiske aftale fra 30. juni 2014 om miljøtilskud til 

bedrifter med randzoner, i og med 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 brud på den politiske aftale. 

 

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.  

 

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.  
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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.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 

Generel Erhvervspolitik 

 

D +45 3339 4260 

M +45 3058 2153 

E mtk@lf.dk 


