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Landbrug & Fødevarer takker for det fremsendte høringsmateriale. Nedenfor følger vores bemærk-
ninger til vejledningen.  
 
Afsnit 1.2 Kort om Pleje af græs- og naturarealer  
Øverst på side 6 præciseres det, at der kun kan søges om tilsagn om pleje på den del af et vådom-
råde- eller lavbundsprojekt, der kan leve op til reglerne om afgræsning eller slæt. Dette gentages 
igen på side 37. Det vil være relevant at tilføje en henvisning til den del af vejledningen, hvor reg-
lerne om afgræsning eller slæt beskrives (afsnit 4). 
 
Afsnit 1.5 Vigtigste frister og datoer 
Af årshjulet på side 8 fremgår det, at hvis man har valgt synligt afgræsset, tæt og lavt eller slæt som 
plejetype skal arealerne fremstå synligt plejet d. 31. august, med mindre man har fået tilsagn i 2015 
eller derefter, så er fristen d. 15. september.  
Det fremgår af afsnit 1.4 på side 7, at vejledningen alene gælder for tilsagn indgået i 2015 eller 
derefter, hvorfor kravet om at arealerne skal være synligt plejet 31. august umiddelbart ikke er 
relevant og bør udgå af årshjulet. 
 
Afsnit 2.1.1 Markens HNV-værdi  
Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at der snarest (med virkning fra næste ansøgningsrunde) 
igangsættes en revision af den nuværende HNV-vurdering. Der er behov for en række tilpasninger, 
så HNV-scoren i endnu højere grad rammer rigtigt og bliver målrettet til de mest værdifulde arealer.  
 
Afsnit 4.6 Information om tilsagnet på erhvervsmæssige hjemmesider 
Det er en kraftig skærpelse af informationskravene, at tilsagnshavere skal indsætte logo på deres 
facebookside, hvis de sælger kød via deres private facebookside. Der opfordres til, at der skelnes 
mellem private hhv erhvervssider på facebook og at kravet kun gælder erhvervssider.  
 
Afsnit 5.3.1 og 5.3.3. 
Afsnittene bør være lige efter hinanden, eller skrives sammen, da der ikke umiddelbart er nogen 
forskel på betingelserne. Forslag til nyt samlet afsnit:  
 
”Du kan som udgangspunkt ikke få tilskud til pleje af græs- og naturarealer, hvis der er skov på 
arealet.  Hvis du hovedsagligt bruger arealet til landbrug, kan du dog godt få tilsagn og udbetalt 
tilskud til arealet, selvom der er mange træer på arealet. Det betyder, at der kan søges tilskud til 
pleje af græs- og naturarealer på et skovareal, hvis der er et græsningsegnet plantedække under 
træerne. Det gælder uanset antallet af træer, kronedækningen eller om der er tale om et fredskovs-
pligtigt areal. Forudsætningen er blot, at øvrige betingelser for at kunne søge tilskud er overholdt.  
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Det afgørende for, om der kan søges tilskud til pleje af græs- og naturarealer er, om der er et 
græsningsegnet plantedække og ikke om arealet har fredskovspligt.  Vær opmærksom på, at der 
gælder andre regler for antal træer, aktivitetskrav m.m. når der søges Grundbetaling til et areal.” 
 
5.3.2 Kombination med tilsagn til skovrejsning 
Teksten kan med fordel forenkles. Forslag til ny tekst:  
”Du kan som udgangspunkt ikke have tilsagn om pleje af græs- og naturarealer på arealer hvor der 
er tilsagn til skovrejsning. Dog er det muligt, at søge tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, på de 
dele af et areal, som ikke er bevokset med træer og som ikke modtager tilskud til skovrejsning.”  
 
7. Ansøgning om nyt tilsagn og udbetaling af tilskud 
Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at der til dette afsnit tilføjes tekst om udbetaling af tilskud, 
hvori styrelsens mål for udbetaling af tilskud indføjes. Der står i Landbrugsstyrelsens nuværende 
resultatkontrakt at 65% af arealordningerne under landdistriktsprogrammet skal være udbetalt ved 
årsskiftet. Landbrug & Fødevarer vil opfordre til at tilskuddet udbetales hurtigt og effektivt samt at 
det nuværende mål suppleres med et mål om at 97% af sagerne er udbetalt ved udgangen af 1. 
kvartal i det følgende år (for 2018-udbetalingerne således pr. 31. marts 2019.) 
 
8. Prioritering 
Det fremgår af side 38, at styrelsen hvert år udsender mange høringsbreve til ansøgerne vedrøren-
de forskellige fejl. Det er afgørende, at der foretages en vurdering af om afvigelser/fejl er bagatel-
agtige, da mange breve om små fejl opleves som frustrerende. Når der udsendes breve, så er det 
samtidig afgørende at brevene er letforståelige. 
 
 
9. Kontrol og sanktion 
Afsnittet om sanktioner er fint illustreret med eksempler, men det er fortsat svært for læseren at få 
et godt og enkelt overblik over, hvad der gælder. Især omkring hvilken betydning det har, når man 
har flere marker i samme afgrødegruppe.  
 
10.9 Dispensation 
Der gives i teksten en række eksempler på, hvornår der skal søges om dispensation. Det vil være 
hensigtsmæssigt at tilføje, at der i visse tilfælde også skal indhentes dispensation fra kommunen. 
  
10.12 Klagemuligheder 
Det fremgår, at der påløber renter til tilbagebetalingskrav såfremt klageren ikke får medhold. Det er 
vigtigt, at der sker en hurtig og effektiv afgørelse af klagesager, og Landbrug & Fødevarer vil opfor-
dre til at der indføres et ambitiøst sagsbehandlingsmål i forhold til afgørelse af klager.  
 
Skulle ovenstående bemærkninger give anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte 
undertegnede. 
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