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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde 

 

Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer af bekendtgørelsen om 

tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde. 

 

Landbrug & Fødevarer har dog følgende overordnede bemærkninger til ordningen. Landbrug & 

Fødevarer finder det helt afgørende, at projekter med tilskud til naturprojekter på kulstofrige 

lavbundsjorde gennemføres på helt frivillig basis. Hvis der er lodsejere, der ikke ønsker at indgå i 

sådanne projekter, skal disse ikke kunne føle sig presset til at indgå i et projekt, ligesom det heller 

ikke skal være muligt at ekspropriere eller opkøbe deres arealer, hvis de ikke ønsker det. 

Hvis det viser sig, at projekterne efter deres gennemførelse får andre konsekvenser end forudset i 

forundersøgelserne for fx vandstandsforhold i eller uden for projektområder, skal der foreligge klare 

retningslinjer for, hvordan lodsejere, der berøres af sådanne forhold, kompenseres eller om der skal 

foretages efterfølgende ændringer i vandstandsforholdene. I lovgivningen eller i en kommende 

vejledning, bør det endvidere indføjes tydeligt, hvem der har ansvaret for vandstanden i området.  

 

For at opnå den størst mulige naturmæssige effekt på arealerne, så bør det sikres, at der efter 

gennemførelse af projekterne er mulighed for at modtage tilskud til en opfølgende pleje af 

arealerne, da dette vil være en forudsætning for, at der kan opretholdes en ønsket naturtilstand. 

Det skal derfor sikres, at der i forbindelse med kriterier for prioritering af tilskud til pleje af græs og 

naturarealer kan gives tilskud til projektarealer på kulstofholdige lavbundsjorder, uagtet at disse 

næppe til leve op til kravet om en HNV-score på 5 eller derover. Hvis det ikke vurderes, at der vil 

være midler til at sikre en pleje af disse arealer, skal lodsejere gøres opmærksom på dette forhold 

inden de indgår i projektet, således at de ikke stilles tilskud i udsigt, som efterfølgende ikke kan 

realiseres.  Alternativt må det overvejes, om der skal afsættes nationale midler til at gennemføre en 

plejeindsats på sådanne projektarealer.  
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