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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed bemærkninger til ovenstående høring (j.nr. 15-8157-

000027) fra den 20. januar 2016. 

 

Overordnet set finder Landbrug & Fødevarer det meget positivt, at der med den nye 

bekendtgørelse om landskabs- og biotopforbedrende beplantninger er sket en væsentlig forenkling 

af ordningen. Ved kun at have en tilskudssats og en tilsagnstype og gennem indførelsen af 

standardpriser for planter, er ordningen gjort meget overskuelig for ansøgere, og det må på den 

bagrund forventes, at der vil ske en stigning af antallet af ansøgere, mens antallet af overtrædelser 

af tilsagnskriterierne falder. 

 

Set i lyset heraf er det beklageligt, at ordningen nedlægges i 2017, da der er tale om forbedringer af 

en i forvejen populær ordning med meget lang historik, der samtidig har haft en markant betydning 

for udformningen af det danske landskab samt for naturværdierne i landbrugslandet.  

 

Ang. krav om supplerende foranstaltninger og krav ift. etablering 

Landbrug & Fødevarer bakker op om den foreslåede forenkling, der betyder, at der ikke er nogen 

supplerende foranstaltninger, der kan søges om. Landbrug & Fødevarer anerkender, at der med 

den nye ordning kun kan søges tilskud til 3-7 rækkede hegn, men vil dog gerne fremhæve 

muligheden i § 9, stk. 2, for at dispensere fra kravet om minimum 3 rækker og opfordre til at den 

også anvendes i de eventuelle tilfælde, hvor veldokumenterede driftsmæssige forhold taler herfor.   

 

Om vejledning i fm. indførelse af standardomkostninger 

Landbrug & Fødevarer er som skrevet indledningsvist meget positive over for, at man vil tildele 

tilskud til investeringer baseret på standardomkostninger i stedet for fakturerede udgifter under det 

danske landdistriktsprogram, da det er forventningen, at det vil give en væsentlig lettelse for 

ansøgere i forhold til ansøgning og efterfølgende kontrol.  

I lyset af at der er tale om indførelse af en helt ny metode i det danske landdistriktsprogram, hvor 

Danmark ovenikøbet er frontløber på europæisk plan, så er det helt afgørende, at der vejledes 

meget specifikt om de krav, som ansøgeren vil blive mødt med ifm. kontrol, da der her er tale om 

en helt ny måde at håndtere tilskud på. Og det ville i den forbindelse endvidere have været nyttigt, 

at også vejledningen var i høring.  

 

Om vejledning om krav til ansøger i forhold til tilbudsloven og udbudsloven 

Det er også afgørende, at der vejledes specifikt om, hvordan ansøgeren lever op til de krav, der 

stilles til ansøgere i tilbudsloven og udbudsloven. Der står i §10, stk. 1, afsnit 12, at tilsagnshaver er 
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forpligtet til at holde dokumentation, der dokumenterer, at udbudsloven eller lov om indhentning af 

tilbud i bygge- og anlægssektoren er overholdt,  tilgængeligt i mindst 5,5 år fra datoen fra 

slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele af projektet er omfattet af udbudsloven eller lov om 

indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. 

 

Det er i den forbindelse helt afgørende, at NaturErhvervstyrelsen vejleder helt konkret om hvilke 

specifikke krav, der her er tale om, og som vil kunne blive kontrolleret 5,5 år efter projektets 

gennemførelse. I og med det er NaturErhvervstyrelsen, der vil kontrollere dette, er det afgørende at 

NaturErhvervstyrelsen vejleder herom specifikt og ikke blot henviser til anden myndighed om 

lovens indhold. 

 

Muligheden for at påbegynde projekt på egen risiko, før der er givet tilsagn.  

Den tidligere mulighed for på egen risiko at påbegynde projektet, når man har modtaget 

kvitteringsbrevet for ansøgningen, indskrænkes under § 9, stk. 9, så det med udkastet fremover 

først bliver muligt at påbegynde projektet, når man har fået tilsagnet. Vi mener, at man her går 

videre, end der er grundlag for i de relevante EU-forordninger.  

 

Af EU’s landdistriktsforordning 1305/13 om ”udgifternes støtteberettigelse” i artikel 60, stk. 2, 2. led, 

fremgår det, at det ”kun [er] udgifter, der er afholdt, efter at en ansøgning er blevet indgivet til den 

kompetente myndighed, der betragtes som støtteberettigede”. Det må herefter være hovedreglen, 

at udgifter til projekter afholdt efter indsendelse af ansøgning er støtteberettigede. Nationale 

myndigheder har mulighed for at fastsætte en undtagelse hertil, jf. artikel 60, stk. 2, 3. led, hvorefter 

medlemsstaterne i deres programmer kan fastsætte, at ”kun udgifter, som er afholdt, efter at 

ansøgningen om støtte er blevet godkendt af den kompetente myndighed, er støtteberettigede”. 

Der er imidlertid forskel på at lave denne indskrænkning/undtagelse, som hjemlet i artikel 60, stk. 2, 

3. led, og så den indskrænkning som NAER i udkast til bekendtgørelsen lægger op til, hvorefter 

man mister støtteberettigelsen, hvis man igangsætter projektet inden godkendelse/støttetilsagn. 

Det følger af forordningsteksten, at NAER højst kan regulere, at udgifter til projektet afholdt inden 

tilsagn ikke er støtteberettiget, men ikke, at man slet ikke for egen risiko kan igangsætte projektet. 

En sådan bestemmelse forekommer desuden uproportionel. 

 

Landbrug & Fødevarer vil på den baggrund opfordre til at denne indskrænkning udgår, og det igen 

vil blive muligt at påbegynde projekter på egen risiko, når ansøgning om tilskud er indsendt og 

modtaget af styrelsen. 

 

Ang. betingelser for tilsagn om tilskud 

Det fremgår af § 9, stk. 10, at det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at tilsagnshaver ejer 

beplantningerne. Det er uproblematisk, når man søger om tilsagn om tilskud til arealer, som man 

ejer. Det bør dog i vejledningen stå, hvordan man skal forholde sig, når man søger om tilskud, når 

man er forpagter af landbrugs- og naturarealer.  

 

Ang. prioritering 

Landbrug & Fødevarer har ikke indvendinger mod de foreslåede prioriteringskriterier, men vil gerne 

henlede opmærksomheden på, at modellen reelt vil betyde, at der kommer færre men større 

projekter ud af de afsatte midler. Modellen vil stille de største projekter foran i køen uanset at flere 

men mindre projekter vil kunne have samme værdi i forhold til bevare og fremme den biologiske 

mangfoldighed, skabe gode levevilkår for vilde dyr og planter, skabe sammenhæng mellem 

naturarealer, etablere forbindelseslinjer mellem naturlige biotoper og øge antallet af småbiotoper. 
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Sanktioner 

Den foreslåede model til beregning af sanktioner for overtrædelser af forpligtelser i tilsagnet 

forekommer meget kompliceret og umiddelbart svær at forstå. Det fremgår af høringsbrevet, at 

vægtningskategorier for overtrædelser vil fremgå af vejledningsmaterialet. I den forbindelse er det 

helt afgørende, at der kommer en mere forståelig beskrivelse af sanktionssystemet, så det bliver 

klart for tilsagnshavere, hvilke overtrædelser, der fører til sanktioner, og i hvilket omfang og hvordan 

de vægtes.  

 

I bilag 5 kobles vurderingen af overtrædelser af forpligtelser i forhold til formålet med 

tilskudsordningen med en sanktion i form af en procentvis nedsættelse af tilskuddet. Det virker i 

den forbindelse ikke proportionalt, at en ”meget lidt væsentlig” forseelse skal føre til en nedsættelse 

på 10 pct. af tilskuddet. Hvis en overtrædelse er ”meget lidt væsentlig” kan det være svært at forstå, 

hvorfor den overhovedet skal medføre en nedsættelse – for ikke at tale om en nedsættelse på 10 

pct. Der bør derfor genovervejes om det er de rigtige procentsatser, der er koblet til 

overtrædelsernes omfang.  
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