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Miljø- og Fødevareministeriet 

NaturErhvervstyrelsen 

projektdesign@naturerhverv 

Vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om 

etablering af naturlige vandstandsforhold (j.nr. 16-8156-000002). 

 

 

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist den 18. maj og har følgende 

bemærkninger. 

 

§ 6, stk. 5, nr. 3:  

Det fremgår ikke tydeligt af udkastet, hvilke krav der stilles til ekspertvurderingen. Hvis der opstilles 

nogen krav til den faglige ekspert og redegørelse fra denne, bør det fremgå tydeligt at 

bekendtgørelsen. 

  

§ 8, stk. 2 samt bilag bekendtgørelsens bilag 1:  

Der er indført et nyt pointsystem til prioritering af projekter. Heraf fremgår det, at anlægsprojekter 

har klart førsteprioritet. Prioriteringssystemet fremstår dog generelt svært at gennemskue i forhold 

til chancerne for at opnå tilsagn og det er ikke umiddelbart indlysende, hvordan de forskellige 

pointsatser er fremkommet. Det bemærkes yderligere, at der ikke er angivet krav til, hvor stort 

projektområdet skal være. Derfor vil man kunne opnå mange point, selvom projektarealet er meget 

lille.  

 

I forbindelse med pointsystemet giver det anledning til undren, at overdrev er inkluderet som én af 

de prioriterede naturtyper til etablering af naturlige vandstandsforhold. Overdrev er en tør naturtype, 

og er derfor ikke et oplagt mål for hydrologi-projekter, hvorfor umiddelbart forekommer som en fejl, 

at naturtypen er blandt de højest prioriterede.  

 

§ 9, stk. 1, nr.8:  

I punkt 8 står: ’Skov, der er etableret forud for indgivelse af ansøgningen om tilsagn til tilskud kan 

dog opretholdes’ 

Det fremgår ikke tydeligt af denne formulering, om der her tænkes på skovrejsningsprojekter eller 

der det er alle former for skov, der kan opretholdes på projektarealet. 

 

§10, stk. 4: 

Da udbudsloven ikke er relevant for projekter under ordningen bør henvisningen hertil udgå. Det er 

vigtigt i vejledningen at præcisere, hvordan tilbudsloven er relevant for ordningen. Ikke mindst da 

man både kan skulle indhente to tilbud for at dokumentere rimelige priser og to tilbud for at opfylde 

tilbudsloven, hvis projektet er et bygge- og anlægsprojekt med  en værdi over 300.000 kr.  

 

§11, stk. 1: 

Skiltekravet bør udgå, da dette krav generelt udgår for arealordningerne som opfølgning på 

gennemførelsesforordning 669/2016. 
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Bemærkninger til de Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger: 

Der er i forbindelse med de erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger taget udgangspunkt i, at 

der vil skulle anvendes 10 rådgivertimer til udarbejdelse af ansøgninger. Dette tal er efter Landbrug 

& Fødevarer klare opfattelse sat meget for lavt. Ansøgninger vedr. naturlige vandstandsforhold er 

komplicerede og tidskrævende at udarbejde – blandt andet fordi rådgiver skal besigtige arealet før 

udarbejdelse af ansøgningen. Derfor bør der nærmere regnes med et timeforbrug på 25- 30 timer.    

 

Med venlig hilsen 

 

 

                                                                              
Karen Post     Mette Trudsø Kruse 

Chefkonsulent     Seniorkonsulent 

Vand og Natur     Team EU 
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