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

til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. udkast til ændring af ovennævnte 

bekendtgørelse (j.nr. 17-12232-0000009), som er offentliggjort den 17. oktober 2017 med en kort 

høringsfrist på 10 arbejdsdage.  

 

Alt i alt ville det være nyttigt om høringen blev udsendt i sammenhæng og med samme frist som de 

øvrige høringer om vådområdeindsatsen, dvs. sammen med Landbrugsstyrelsens høring om 

tilskud til vådområdeprojekter og Miljøstyrelsens kriteriebekendtgørelse, da bekendtgørelserne til 

sammen udgør et samlet hele for vådområdeindsatsen. 

 

Overordnet set opleves det som meget komplekst for lodsejerne, at indgå i et vådområdeprojekt. 

Der er behov for en væsentlig forenkling heraf, hvilket også er hvorfor Landbrug & Fødevarer 

sammen med Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen den 30. oktober afholdt en workshop om 

forenkling af vådområdeindsatsen med særligt fokus på de udfordringer som lodsejerne møder. Her 

var en konstruktiv dialog med også projektejere, dvs. Naturstyrelsen og kommuner samt med 

landbrugskonsulenter og lodsejere. 

 

Landbrug & Fødevarer ser frem til at se konkrete forbedringer på baggrund af de mange gode 

forslag, som vi også vil berøre i vores høringssvar til landbrugsstyrelsen om tilskud til vådområder 

med frist den 15. november 2017. I forhold til fastholdelsesordningen ville det på sigt være langt 

enklere, hvis fastholdelsestilskuddet kunne udbetales på en gang som en engangserstatning på en 

gang frem for over 20 år med den administration det medfølger for et relativt lille årligt beløb. 

Landbrug & Fødevarer mener også, at der er et væsentligt potentiale i at forbedre mulighederne for 

at lodsejeren kan købe sit projektareal tilbage efter at landbrugsstyrelsen har købt arealet i en 

jordfordeling. Her vil der være et stort potentiale i at arbejde for at ændre reglerne om offentligt 

udbud på dette område. Hvis lodsejeren – der har forkøbsret på at købe arealet tilbage - på forhånd 

ville kunne forudsige tilbagekøbsprisen uden risiko for at prisen bydes op i et offentligt udbud, så 

ville man på den måde kunne give en enkel og forudsigelig kompensation for den ændring, der 

foretages på arealet, hvilket kunne være et attraktivt alternativ til den 20-årige fastholdelsesordning. 

 

I forhold til den konkrete høring om tilskud til fastholdelse af vådområder m.m. ville det også være 

nyttigt at se udkast til revideret vejledning i sammenhæng med ændringsbekendtgørelsen. På den 

måde ville den nye bestemmelse om rettidig modtagelse af erklæring i forbindelse med revision af 

tilsagn blive klarere. Er der mulighed for at automatisere indsendelsen af indsendelsen af en 

erklæring ved revision, så lodsejeren ikke risikerer at blive sanktioneret, såfremt han overskrider en 

formel frist på dette område? 
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Det fremgår af den erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering, at rammen for ordningen er fastsat 

direkte i finansloven. Hvordan hænger dette sammen med at ordningen er fastlagt under det 

danske EU-landdistriktsprogram? 

 

Med venlig hilsen 
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