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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til særlige levesteder for bilag IV-arter (j.nr. 

15-8161-000001) 

 

Landbrug & Fødevarer har den 11. september 2015 modtaget ovenstående udkast til 

bekendtgørelse i høring og har følgende bemærkninger: 

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at der udbydes en tilskudsordning, der muliggør at 

etablere levesteder for de særligt beskyttede bilag IV-arter. Det er dog fortsat Landbrug & 

Fødevarers klare holdning, at de ordninger, der udbydes, ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de 

ulemper beskyttelsen af bilag IV-arter udgør for lodsejere. 

 

Hvis man ønsker at sikre og udvikle levesteder for bilag IV-arterne, er der et stort behov for at sikre 

lodsejernes incitament til at etablere og forbedre levesteder samt et behov for at kompensere 

lodsejere, hvis de beskyttede arter indfinder sig, og lodsejeren derved pålægges yderligere 

restriktioner. Ingen af disse to udfordringer adresseres med den aktuelle tilskudsordning, hvilket 

Landbrug & Fødevarer finder beklageligt. 

 

I forbindelse med  at tilskudsordningen udbydes og ikke mindst i forbindelse med afgivelse af 

tilsagn til lodsejere er det helt afgørende, at konsekvenser af beskyttelsen af bilag IV-arterne gøres 

klart for de involverede lodsejere. 

 

Hvis de etablerede tiltag virker efter hensigten, og der opstår en bestand af de ønskede arter, kan 

det have stor betydning for den fremtidige anvendelse af arealerne – herunder forbud mod 

nedlæggelse af levestedet jf. Naturbeskyttelsesloven regler om beskyttelse af bilag IV-arter. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor stærkt opfordre til, at der i både vejledning, evt. 

informationsmateriale om ordningen og i tilsagnsbrev gøres rede for Naturbeskyttelseslovens regler 

om beskyttelse af bilag IV-arter, således at lodsejeren er bekendt med de mulige konsekvenser.  

 

Der bør endvidere udarbejdes retningsgivende vejledninger for anlæggelse og placering af 

tiltagene, så tiltag med tilskud etableres/reetableres på den fagligt mest hensigtsmæssige måde for 

de pågældende arter.  

 

Det bør afsættes midler til, at projekterne kan fortsætte  efter 5 år, såfremt projekterne har succes 

med at tiltrække de beskyttede arter. Dvs. midler til fortsat drift og pleje af tiltagene. Endvidere bør 

det overvejes at afsætte midler til opfølgende monitorering, så man indhenter viden om, hvilken 

effekt tiltagene har.  
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Det skal sikres, at gennemførte projekter udløser HNV point (for småbiotoper).  

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser: 

 

§ 6, stk. 1, nummer 2 

Det fremgår af bestemmelsen, at NaturErhvervstyrelsen kan give afslag på ansøgninger, hvis 

effekten af det ansøgte projekt eller investering ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde 

formålet med ordningen.  

 

Da en beskrivelse af den forventede effekt af tiltaget ikke indgår under krav til ansøgningen jf. § 5, 

stk. 4, forekommer det vanskeligt at skulle bedømme effekten af tiltaget. Det vil i den forbindelse 

være relevant at vide, hvilke parametre NaturErhvervstyrelsen vil bedømme effekt på. Hvis der ikke 

foreligger nogen retningslinjer for dette, bør kriteriet evt. udgå af listen i § 6. 

 

§ 7.  

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til kriterierne for prioritering af ansøgninger om 

tilskud til særlige levesteder for bilag IV arter: 

 

Overordnet set er det Landbrug & Fødevarer indtryk, at der er tale om prioriteringer, som det vil 

være svært for ansøger at danne sig et overblik over. Dette skyldes både de mange ordninger og 

de forskellige arter, der er omfattet af ordningerne. Det må anbefales at indføre mere enkle og 

gennemskuelige prioriteringskriterier, da det bliver svært at gennemskue disse kriterier for 

ansøgere.  

 

Der tages i prioriteringen slet ikke hensyn til, hvilke tiltag der har den største effekt (bedste 

placering (fx soleksponering), bedste udformning (på etablering af sø), tilknytning til eksisterende 

levesteder mm.). Dette bør overvejes som del at et prioriteringskriterium. 

 

Det vil derfor være et stort behov for, at vejledningsmaterialet så enkelt som muligt gennemgår de 

vigtigste prioriteter. Fx bør det af vejledningen eller andet ansøgningsmateriale fremgå, hvilke arter, 

der har stærkt ugunstig bevaringsstatus, hvilke der har moderat ugunstig status o.s.v, således at 

ansøger får et indtryk af, hvordan hans eller hendes ansøgning vil blive prioriteret. Begreberne 

”arternes forekomst” og ”arternes” udbredelse bør også forklares tydeligt.  

 

§ 7, stk. 1 og 2 

Da der delvist er tale om nye tiltag, som det ikke tidligere har været muligt at søge tilskud til, virker 

det fornuftigt, at man har valgt at afsætte indikative rammer for de 5 forskellige tiltag, således at der 

vil være mulighed for at søge til alle tiltagene uanset hvor mange ansøgninger, der måtte komme. 

Det må forventes af disse rammer tilpasses efter den første ansøgningsrunde. 

 

§ 7, stk. 5 

Det er også velvalgt, at den første prioritering for alle tiltag på nær stendynger er artens 

bevaringsstatus. Det kan dog i den forbindelse undre, at det ved etablering af stendynger vurderes, 

at det er vigtigere, at ansøgningen også omfatter andre indsatsområder, end at de mest truede 

arter prioriteres først. Med mindre der er en stærk faglig argumentation for denne prioritering skal 

L&F foreslå, at ansøgningerne for stendynger prioriteres efter bevaringsstatus som første kriterium. 
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§ 7, stk. 6 

For etablering og oprensning af søer lægges der op til en videre prioritering, der går på, at 

ansøgninger med flere søer går forud for ansøgninger med færre ligesom store søer prioriteres 

over små. Da de ikke nødvendigvis er størrelsen af søen, der er afgørende for om der er tale om et 

godt levested, virker det ikke som et godt prioriteringskriterie.  

 

Igen kan det være svært at se den faglige begrundelse for dette, og det bør overvejes om det er 

muligt at finde et andet prioriteringskriterium der i højere grad sikrer, at der opnås den største effekt 

for de arter, der ønskes beskyttet og fremmet.  

 

§8, stk. 1, nummer 4.  

Det fremgår af bestemmelsen, at det er en betingelse for tilsagn, at ”Projektet ikke ændres 

væsentligt, ophører eller flyttes … i fem år…”. Betyder dette, at der er krav om, at friholde en sø fra 

opvækst og tilgroning i perioden? 

 

§ 9 

Det fremgår af bestemmelsen, at tilskud betinges af, at projektområder ligger inden for arealet for 

udbredelse af de arter, der er omfattet af bekendtgørelsen. 

 

I den forbindelse skal Landbrug & Fødevarer understrege behov for, at der forefindes entydigt og 

opdateret kortmateriale, hvor ansøger kan se, hvorvidt et påtænkt projekt ligger inden for de 

arealer, hvor der kan søges tilskud. Der er således behov for tilgængelige kort over udbredelse og 

forekomst, som er langt mere detaljerede end de kort, der er udsendt med høringsmaterialet.  

 

Det skal også sikres, at der er overensstemmelse med andre ordninger til fremme af bilag IV-

arterne. I regi af Naturstyrelsen er det muligt at søge tilskud til plantning af træer og buske til gavn 

for birkemusen. På Naturstyrelsens hjemmeside under omtalen af denne støtteordning er nævnt en 

række kommuner, hvor der kan søge tilskud.  

 

Af denne liste fremgår blandt andet, at der er observeret birkemus i Vejen kommune og at 

ansøgninger her således vil have 1. prioritet. Ser man på de kort, der er udsendt med 

høringsmaterialet, ser det – med forbehold for kortets manglende detaljeringsgrad - ud som om 

Vejen kommune ikke er omfattet af de områder, hvor der kan søges støtte. 

 

Med udgangspunkt i dette ene eksempel, skal Landbrug & Fødevarer opfordre til, at der kommer 

overensstemmelse mellem oplysningerne om forekomst af arterne hos de forskellige styrelser, 

ligesom der bør være ensartede bestemmelser for, hvor der kan søges tilskud.  

 

Flere arter har forskellig bevaringsstatus afhængigt af om de befinder sig i den Atlantiske eller 

Kontinentale Zone. Det er vigtigt at det præcist fremgår på et detaljeret kort, hvor disse zoner 

befinder sig.  

 

§ 10, stk. 1, nr. 5 

Landbrug & Fødevarer finder det uhensigtsmæssigt, at der ikke kan ydes tilskud til 

konsulentbistand i forbindelse med etablering af søer. Det vil i forbindelse med søer – lige som for 

de andre tiltag - kunne være behov for, at lodsejeren har mulighed for at indhente viden om, hvor 

og hvordan en sø bedst etableres til gavn for bilag IV-arterne m.v. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at der også ved etablering af søer kan gives tilskud 

til konsulentbistand. 
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§11, stk. 1, nummer 4  

Der bør gives tilskud til ”udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel” da dette vil være en 

omkostningseffektiv løsning, når der lægges op til, at tilsagnshavers personale selv kan udføre 

opgaven. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Mette Trudsø Kruse      Karen Post 

Seniorkonsulent       Chefkonsulent  

Generel Erhvervspolitik      Vand & Natur 
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