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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning 

af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 

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

8156-000009). Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer. 

 

Generelle bemærkninger 

Som Landbrug & Fødevarer har anført i forbindelse med tidligere høringer af Natura 2000-

projektordningen er det uhensigtsmæssigt, at lodsejer ved at indgå i ordningen med rydning af 

tilgroede arealer efterfølgende pålægges rydningspligt efter reglerne i Lov om drift af 

Landbrugsjorder. 

 

Det er helt afgørende, at lodsejer inden indgåelse af tilsagn gøres opmærksom på konsekvenserne 

heraf. Det er derfor positivt, at det fremgår af NaturErhvervstyrelsens informationsfolder om 

naturpleje i Natura 2000, men det bør også fremgå tydeligt, når lodsejeren indgår i ordningen, da 

det ikke kan forventes, at alle lodsejere har læst informationsfolderen. 

 

Det fremgår ikke som af den tidligere bekendtgørelse, at ansøgningen udfyldes i et særligt skema. 

Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at dette genindføres, da det vil være en fordel for både 

ansøgere og modtagere at alle relevante oplysninger bliver afgivet systematisk.  

 

I den tidligere bekendtgørelse var der krav om, at ansøgningen skulle indeholde mindst to bindende 

tilbud omfattende mindst 90 pct. af de omfattede udgifter. Denne bestemmelse indgår ikke længere 

af bekendtgørelsen, hvilket er positivt, da der er tale om en administrativ lettelse.  

 

Som Landbrug & Fødevarer forstår det, vil der fremadrettet være fastsat et standardtilskud til 

opsætning af hegn. Hvis dette er tilfældet, bør det fremgå af bekendtgørelsen, således at lodsejer 

kender størrelse af tilskuddet inden der søges. Som formuleringen er nu, forventer man, at man får 

dækket de faktiske omkostninger ved opsætning af hegn. Det er afgørende, at prisfastsættelsen af 

standardtilskuddet er dækkende for de faktiske omkostninger. 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

§ 9: 

Det er positivt, at prioritering af ansøgninger er gjort væsentligt mere simpel end tidligere, da det vil 

lette lodsejers forståelse af ordningen og mulighed for at vurdere, om det vil være muligt at søge 

tilskud efter ordningen. 

 

§10. stk. 1, pkt 4 og 9:  

Det fremgår af disse bestemmelser, at tilskud kun kan modtages hvis ”Projektet ikke ændres 

væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektområdet, i fem år fra datoen for slutudbetaling” og at 

”Projektet skal være opretholdt i en periode på mindst fem år fra slutudbetalingsdatoen”.  
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Dette er en væsentlig skærpelse ift. den tidligere bekendtgørelse, hvor der stod ”opretholdes i 

mindst 3 år fra den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet, dog mindst 5 år fra 

tilsagnsdatoen”. 

 

Opretholdelsesperioden bør derfor nedsættes til 3 år, som der har været den tidligere binding i 

natur- og miljøprojekterne og Natura 2000 projektordningerne. Landbrug & Fødevarer skal opfordre 

til, at forpligtigelsesperioden fortsat er 5 år fra tilsagnsdatoen, i modsætning til de nye 

bestemmelser, der vil betyde at projektet skal opretholdes i mindst 7 år, hvilket er en meget lang 

tidshorisont. Ordlyden bør derfor ændres, så der i stedet for slutudbetalingen står tilsagnsdatoen.  

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. 

 

Med den nye skærpelse skal arealet i hele projektperioden være i græs- eller naturareal, samt 

efterfølgende opretholdes i 5 år fra slutudbetaling i stedet for som i tidligere lignende ordninger, 

hvor det var 5 år fra tilsagnsdatoen. Det vil betyde, at de omdriftsarealer, der inddrages i projektet 

vil overgå til permanente græsarealer, der efter en projektperiode skal anmeldes efter 

Naturbeskyttelseslovens § 19. Ligeledes vil projektarealerne sandsynligvis også vil blive omfattet 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 projekter. I 

NaturErhvervstyrelsens informationsfolder om Naturpleje i Natura 2000 fremgår denne udvidede 

bindingsperiode og ovenstående konsekvenser ikke tydeligt, og der vil derfor være behov for at 

folderen opdateres og genoptrykkes.  

 

§ 13,stk. 1, pkt. 4:  

Det er positivt, at der indføres 15 pct. overheads på den direkte lønudgift, da det vil være med til at 

øge interessen for gennemførsel af projekter.  

 

§21 og 22:  

Det vil være yderst uhensigtsmæssigt og uproportionalt, hvis en mindre overtrædelse i de generelle 

betingelser (§10), f.eks. at projektet ikke er opretholdt i 5 år efter slutudbetalingen, kan medføre 

bortfald af tilsagn med tilbagebetalingskrav, hvis projektet i øvrigt er gennemført fuldstændigt.  

 

Med venlig hilsen 
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