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

kommunale kvælstof- og fosforvådområder 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar ang. udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

kommunale kvælstof- og fosforvådområder (journalnummer 16-8152-000011), der blev sendt i 

høring af NaturErhvervstyrelsen den 12. april 2016.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at der er foretaget ændringer af ordningen i forhold til den 

tidligere bekendtgørelse, hvilket bl.a. indebærer lempeligere tilgang såfremt 

slutudbetalingsanmodninger indsendes for sent til styrelsen.  

 

I §12 og §28 henvises der til krav om skiltning. Landbrug & Fødevarer vil som opfølgning på 

gennemførelsesforordning 559/2016 af 28. april 2016 om bl.a. offentlig omtale af 

landdistriktsudviklingsprogrammer (bilag 3) opfordre til, at skiltekravet helt udgår fra ordningen. 

 

Der henvises i §11, stk. 3 til forpligtelse til at kunne dokumentere at udbudsloven er overholdt. 

Dette krav bør udgå, da udbudsloven ikke er relevant for tilskudsordninger af denne størrelse. I 

forhold til overholdelse af tilbudsloven, så vil Landbrug & Fødevarer fortsat argumentere for, at 

styrelsen ikke kan kræve at se skriftlige opfordringsskrivelser samt sanktionere tilsagnshavere, der 

ikke kan fremvise disse, da tilbudsloven godt kan være opfyldt selvom opfordringsskrivelserne ikke 

er skriftlige. Der er i tilbudsloven ikke krav om skriftlighed på dette punkt. 

 

Der er generelt tale om en forholdsvis kompleks ordning. Også set i lyset af de mange andre regler 

og krav som landmanden skal forholde sig til. NaturErhvervstyrelsen bør generelt fortsat arbejde for 

forenkling af vådområdeordningerne, og det bør sikres, at omkostninger og tidsforbrug ved 

ansøgning og administration hos den enkelte tilsagnsmodtager står mål med fordelene ved at 

modtage tilskud. Landbrug & Fødevarer deltager også gerne i fortsat dialog om muligheden for at 

indføre engangskompensation under vådområdeindsatsen. Endelig kunne det overvejes at samle 

alle relevante bekendtgørelser om vådområdeindsatsen i en enkelt, da der synes at være en lang 

række ordninger, der omhandler samme instrument og bruger de samme jordfordelingsværktøjer, 

men som håndteres i separate bekendtgørelser. 
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