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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. udkast til vejledning til pleje af græs- og 

naturarealer 2016 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed bemærkninger til udkast til vejledning af græs- og 

naturarealer 2016. Indledningsvist ønsker Landbrug & Fødevarer, at komme med en række 

generelle bemærkninger til ordningen vedr. prioritering og bagatelgrænser. Efterfølgende fremføres 

en række mere tekstnære kommentarer. 

 

Landbrug & Fødevarer vil endnu en gang opfordre til, at prioriteringen af ordningen justeres, så 

lodsejere, der har marker inden for et Natura 2000-område med en HNV-score på 5 eller derover, 

kan søge i 2016. Det er tidligere meddelt fra styrelsens side, at dette kræver en ændring af det 

danske landdistriktsprogram for at træde i kraft. Derfor havde Landbrug & Fødevarer også forslaget 

med i høringen af ændringen af det danske landdistriktsprogram i oktober 2015. 

NaturErhvervstyrelsen har dog på møde i landdistriktsudvalget den 11. december oplyst, at denne 

ændring ikke er medtaget i årets programændring. I og med Danmark inden udgangen af denne 

måned indsender en programændring af landdistriktsprogrammet til Kommissionen, så bør dette 

selvfølgelig medtages allerede nu, så det kan ændres fra 2016. 

 

Derudover vil Landbrug & Fødevarer også gerne fortsat opfordre til at bagatelgrænsen i ordningen 

hæves fra de nuværende 100m2 til 500m2 eller en vis procentdel af arealet (fx 10%), hvor der ikke 

er krav om, at plejeforpligtelserne overholdes.  

 

Ud fra et naturmæssigt synspunkt er det hensigtsmæssigt, at der er variation på et areal. Der er 

samtidigt stort fokus på fejlrater under ordningen, og når der tales om fejlrater er det afgørende, at 

det ikke er uhensigtsmæssige opgørelsesmetoder eller uhensigtsmæssigt lave bagatelgrænser, der 

er med til at generere en høj fejlrate. Foreløbige analyser har vist, at en udbredt fejltype på 

ordningen er misligholdelse – altså manglende afgrænsning – af mindre dele af de 

støtteberettigede arealer. Ved at forhøje bagatelgrænsen vil ordningen kunne rumme naturmæssig 

virkelighed uden at straffe tilsagnshaverne, der gør hvad de kan for at leve op til kravene i tilsagnet. 

Ligeledes ventes det at kunne sænke fejlraten på ordningen. 

 

Efter disse mere generelle bemærkninger vil Landbrug & Fødevarer gerne kommentere på udkastet 

til vejledning mere specifikt. Generelt er vejledningen blevet meget mere læsevenlig, hvilket er 

positivt. Det fungerer godt med de mange indsatte eksempler og figurer. Der bør dog være 

figurnumre på alle figurerne.  

 

Tekstforslag til vejledningen indsættes nedenfor under de enkelte afsnitsnumre: 
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1.2.1. Hvilke arealer kan der søges til? 

Der bør indledningsvist være en definition af, hvad en mark er i forhold til markblokken.  

 

1.2.2. ”Hvad kan du få i tilskud?” 

Det foreslås, at flytte sidste sætning op i 3. linje efter teksten ”…..tilsagnsperiode”.  

 

1.2.5. ”Regler for hegning ved afgræsningsforpligtelse” 

Det foreslås at indsætte dette afsnit under afsnittet om fast græsningstryk, da det ikke er helt klart, 

hvad begrundelsen er, for at placere afsnittet her. 

 

1.5. Vigtige frister og datoer 

Det foreslås, at ændre teksten til datoen 31.august til ”Periode hvor dyrene skal gå…” frem for 

”Periode for at dyrene går på marker…” Det foreslås endvidere at tilføje, at dyrene efter denne dato 

fortsat gerne må afgræsse arealet.  

 

2. Hvem kan søge tilskud 

Det bør overvejes at præcisere, at kun må være en ansøger på arealet. Teksten giver indtryk af, at 

der kan være flere. 

 

2.1.1. Markens HNV-værdi 

Til højre for figur 2 øverst på side 12 står der ”Mark 1 kan derfor få tilskud”. Det bør rettes til ”Mark 1 

kan derfor søge tilskud”. 

 

4.1 Krav til plantedække 

På side 16 øverst står der ” …. hvis arealerne stadigvæk er plantedækkede.” Det foreslås rettet til 

”…hvis arealerne stadigvæk har plantedække…” 

 

Sidste del af samme afsnit er svær at forstå.  

 

I afsnittet ”søger du forpligtigelse til slæt” står der i sidste sætning ”…. som ikke umiddelbart kan 

tegnes ud”. Det er uklart, hvorfor det er blevet et krav, at de arealer skal tegnes ud, hvis de kan? 

 

4.3. Forpligtelse til afgræsning 

På side 18 er udeladt de datoer, som var opstillet med dots i vejledningen for 2015 på side 11 og 

12. Heraf fremgår bl.a. også, at der ikke er nogen regler for slåning i perioden 1.-16. september til 

30. april.  

 

Afsnittet fra den gamle vejledning bør indsættes, ligesom sidste sætning i afsnittet bør bibeholdes: 

 ”Hvis dyrene sættes på arealet inden 30. april må der altså godt laves en afpudsning inden de 

sættes på arealet”. 

 

Det er i øvrigt en fin illustration. 

 

4.3.2. Fast græsningstryk 

Under figuren på side 21 omtales Landmand A, mark 2. Her må det forvirre, at der er tale om fast 

græsningstryk på areal med grundbetaling. Det foreslås, at slette tekst om grundbetaling, og at der i 

stedet skrives, at der er indgået tilsagn to forskellige år.  

 

Det foreslås, at sidste sætning på side 23 (2. afsnit) ændres til ”Før 1. juni og efter 31. august må 

du gerne opdele marker”. 
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4.4.1. Tilskudsfodring 

I tekstboksens 2. afsnit står der ”Selvom det ifølge tilsagnet er tilladt at tilskudsfodre i fx kalveskjul, 

skal du altså have tilladelse fra din kommune.” Det foreslås, at ændre teksten til ”Der skal søges en 

dispensation hos kommunen til at tilskudsfodre på § 3 beskyttede arealer. Dette gælder også 

tilskudsfodring af kalve i kalveskjul.” 

 

7.2.1. Indtegning af marker 

Ang. teksten på side 32 og 33, så foreslås det, at afsnittet bygges lidt anderledes op, så der gøres 

tydeligere opmærksom på, hvad der gælder i forhold til indtegning og anmeldelse, når der søges 

tilsagn med og uden grundbetaling. Man kunne med fordel f.eks. lave to underoverskrifter om 

indtegning af marker grundbetaling og indtegning af marker uden grundbetaling. 

 

Ang. teksten på s. 32 og figuren øverst på s. 33, så er det ikke klart hvorfor større arealer skal 

tegnes ud. Er der ikke tale om ikke-støtteberettigede arealer til tilsagn eller til grundbetaling? Er 

mindre ikke-støtteberettigede arealer lig arealer under 500m2 og større ikke-støtteberettigede 

arealer over 500m2? (beskriv det). 

 

Teksten på side 33 sidste afsnit er svær at forstå. For at gøre figuren nederst på siden mere 

overskuelig i forhold til afsnittet, kan der tilføjes, at: 

Mark 1a:+ tilsagn og + GB 

Mark 1b og mark 1c: + tilsagn og – GB (husk at sætte x i kolonne xx i Fællesskemaet)  

 

Teksten på side 34, afsnit 2 øverst kan med fordel flyttes om under overskriften ”Fradrag 

grundbetaling”. 

 

Ang. tekstboksen ved illustrationen på s.34 bør det vises på illustrationen, at der er en passage på 

mindst 4 m.  

 

I afsnittet om markblokkens støtteprocent på side 34 beskrives det ikke, hvad denne støtteprocent 

betyder. Kan afsnittet udelades? 

Det bør tilføjes, hvad der gælder i forhold til overførsel af HNV-score, som kan overføres mellem en 

mark med permanent græs med en støtteprocent og en mark med omdriftsgræs. 

 

7.2.2. Valg af afgrødekode 

Da det er nyt, at arealets status i fht. permanent græs fastfryses i tilsagnsperioden, bør det 

fremhæves mere. Gerne med et eksempel som f.eks.: 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Omdriftsgræs 

år 3 

Tilsagn om pleje af græs og naturareal indgået for perioden 1/9-

2015 til 31/8-2020. 

Anmeldes med afgrødekode 247  

Omdriftsgræs 

år 4 

 

8. Prioritering  

Der bør laves et andet eksempel på side 39, da marken vil under alle omstændigheder vil være 

tilskudsberettiget i 1. prioriteringsgruppe, da mere end 50 pct. af arealet ligger i den særlige 

udpegning.  
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9.1. Kontrol i forhold til markblokke 

Der er kommet en ny definition af rådighedsbegrebet under grundbetalingen. Betydningen og 

tolkningen af dette bør beskrives i dette afsnit.   

 

9.4 Overtrædelse af betingelser og sanktioner 

I afsnittet ”Kriterier for støtteberettigelse” foreslås det, at sidste sætning ” …, men du mister… ” 

omformuleres til ”…., men arealet udgår af dit tilsagn og du skal betale….” 

 

9.4.2. Hvordan beregner vi din sanktion 

Det er godt med eksempler. Der mangler dog i dette afsnit en beskrivelse af, hvad afgrødegruppen 

er. Der bliver derudover både talt om markniveau og om afgrødegrupper. Der mangler en 

beskrivelse af en klar skelnen mellem de to begreber.  

 

Med venlig hilsen 
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