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Høringssvar over ændringer af udkast til bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af 

vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 

NaturErhvervstyrelsen sendte den 29. oktober 2015 ovennævnte bekendtgørelse i høring (J. nr. 14-

810-000051).  

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at den tidligere ordning vedr. naturlige vandstandsforhold 

i Natura 2000-områder nu er ændret til en ordning til naturlige eller optimale vandstandsforhold. 

Dette vil give mulighed for at målrette naturindsatsen i Natura 2000-områderne og således sikre, at 

den mest hensigtsmæssige naturtilstand kan opnås. 

 

Landbrug & Fødevarer er dog kritisk over for den foreslåede ændring til § 20 omkring nedsættelse 

af tilskud for arealer, der anmeldes som miljøfokusområder. Det fremgår af udkastet til 

bekendtgørelse, at arealer, der er anmeldt som miljøfokusområder (MFO) i Fællesskema for det 

kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber, vil få nedsat det årlige tilskud til 0 kr. 

 

NaturErhvervstyrelsens begrundelse for at nedsætte tilskuddet er, at der er tale om 

dobbeltfinansiering som følge af artikel 28, stk. 6, 2. afsnit i forordning nr. 1305/2013. Nedsættelsen 

vil ske i de år, hvor arealet er anmeldt som MFO. 

 

Landbrug & Fødevarer er bekendt med bestemmelserne, som skal forhindre dobbeltfinansiering i 

EU-lovgivningen, men er i det konkrete tilfælde tvivlende overfor, om der reelt er en 

dobbeltfinansieringsproblematik. Landbrug & Fødevarer efterlyser i den forbindelse en mere 

detaljeret begrundelse for, hvilke specifikke forhold i ordningen, der gør, at der er tale om 

dobbeltfinansiering.  

 

Som det fremgår af § 12 i bekendtgørelsen er hovedforpligtelsen i forbindelse med 

tilskudsordningen til fastholdelse af vådområder m.v., at arealet er udlagt som græs- eller 

naturarealer. Der må ikke ske dyrkning af afgrøder, men der må gerne være landbrugsproduktion 

på arealerne i form af fx afgræsning og slet. Der er ikke krav om årlig landbrugsaktivitet med mindre 

der søges grundbetaling til arealerne. Sammenlignes dette med, hvad der stilles af krav til 

eksempelvis MFO-brak, fremgår det af artikel 45 stk. 2 i forordning nr. 639/2014, at hovedkravet på 

brakarealer er, at der ikke må være produktion. Det vil sige, at arealet ikke må anvendes til 

afgræsning og slet. Dermed begrænses tilsagnshaverens råderum over arealet yderligere, når det 

anvendes til MFO-brak. Set på den baggrund mener Landbrug & Fødevarer, at der ikke er tale om 

dobbeltfinansiering, og derfor bør tilskudssatsen ikke nedsættes til 0 kr, såfremt arealet anvendes til 

MFO-brak. 
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Dertil kommer, at NaturErhvervstyrelsen i 2015 har indgydt eksisterende og nye tilsagnshavere og 

potentielle fremtidige tilsagnshavere den forventning, at det er muligt både at modtage tilskud fra 

ordningen, og at anmelde arealet som MFO, hvis det er støtteberettiget til grundbetaling og var et 

omdriftsareal inden projektets gennemførelse.  Dette fremgår eksempelvis af faktaarket ”Tilskud til 

20-årig fastholdelse”, der kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og af nyheden fra den 

13. april 2015 med overskriften ”Hvornår kan marker med miljøtilsagn tælle med under de grønne 

krav”. 

 

På den baggrund bør eventuelle justeringer i bekendtgørelsen som minimum kun gælde 

fremadrettet. Det vil sige tidligst for tilsagnsår, der påbegyndes i 2016. De tilsagnshavere, der har 

indgået tilsagn i 2015 har haft en forventning om hvilke vilkår, de har indgået aftalen på, herunder 

at det har været muligt at anvende arealer til MFO-opfyldelse uden modregning af tilskuddet. 

 

Alt i alt er det dybt problematisk, at vilkårene omkring forpligtelser, der står i tinglyste kontrakter om 

arealer, på den måde ændrer sig afgørende. Hvis lodsejere også fremover skal finde det attraktivt 

at indgå aftaler om en indsats til gavn for natur og miljø og på den måde blandt andet være med til 

at løfte udfordringerne med hensyn til bevarelse og forbedring af vores biodiversitet, er det 

afgørende, at de kan regne med en vis grad af forudsigelighed og kontinuitet i tilskudsmuligheder 

m.v. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der blive for stor økonomisk usikkerhed, og der vil være risiko 

for, at mange vil fravælge at lade naturpleje være en del af deres drift.  

 

Afslutningsvist har vi en række specifikke spørgsmål omkring ændringen af § 20. Det drejer sig om 

hvorvidt man kan søge tilskud til fastholdelse igen, hvis man på et tidspunkt ikke ønsker at et areal 

skal anvendes til at opfylde MFO-forpligtelser. Og hvordan påvirker det perioden på 20 år? Kan den 

forlænges, så man stadig kan få fastholdelsestilskuddet i 20 år udover de år, hvor arealet anmeldes 

som MFO?  
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