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Høring af udkast til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til læhegn og 

småbeplantninger 

 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående bekendtgørelse og vejledning i høring med frist 

den 26. maj 2017 og har følgende bemærkninger: 

 

Generelle bemærkninger: 

Landbrug & Fødevarer finder det med positivt, at Regeringen og dens aftaleparter i forbindelse med 

Naturpakken besluttede at videreføre læplantningsordningen i nationalt regi. 

 

Det har i ca. 40 år været muligt at få tilskud til læplantning i Danmark – og Landbrug & Fødevarer 

fandt det derfor beklageligt, at det blev besluttet ikke at afsætte midler til at videreføre 

læplantningsordningen i regi af landdistriktsprogrammet i 2017. Det er derfor meget glædeligt, at 

der nu igangsættes en tilsvarende tilskudsordning for nationale midler.   

 

Der er i Danmark en lang tradition for at plante læhegn for at beskytte jord og afgrøder mod 

blæsten. I landbrugslandskabet har levende hegn desuden stor værdi for vildtet samt for planter og 

insekter som skjul, opholdssted og grundlag fødeemner, men også som ledelinjer fra et 

opholdssted til et andet. Tilskuddet til læplantning har været med til at sikre en variation og 

forekomst at leve-, yngle og fourageringssteder for flora og fauna i landbrugslandet og derved øget 

landskabets naturindhold og værdi. 

 

Der er med den nye ordning lagt op til en forenkling i forhold til tidligere ordninger – blandt andet 

udbetales tilskuddet som et engangsbeløb pr. ha, hvilket vil forenkle ansøgningsprocessen. 

Landbrug & Fødevarer bakker op om disse forenklinger. 

 

Bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger 

 

§ 5: 

Der kan i enten bekendtgørelse eller vejledning være behov for en mere udførlig beskrivelse af, 

hvad der skal forstås ved projektarealet. Herunder at et projekt areal kan bestå af en række mindre, 

ikke-fysisk sammenhængende arealer som tilplantes.  

 

Der fastsættes som noget nyt størrelseskrav, der gælder for individuelle og kollektive projekter på 

hhv. 0,5 og 3 ha. Der bør evt. være mulighed for at fravige disse størrelseskrav, hvis det kan 

begrundes i fx et hensyn til natur- eller landskabsgivne forhold. 
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§ 6, stk. 1, pkt. 6: 

Mange af de arter, der optræder på listen i bilag 1, som ikke klassificeres som særligt gavnlige for 

bier mm,  er faktisk meget bestøver-venlige (se kommentar til bilag 1). Disse arter bør angives som 

bestøver-venlige, så de kan indgå i listen over særligt prioriterede arter til udplantning. 

 

§ 6, stk. 1, nr. 7: 

Hvis et af ordningens formål er at skabe forbindelseslinjer mellem levesteder for vilde dyr og planter 

kan det i visse tilfælde være uhensigtsmæssigt, at de nye læghegn og beplantninger ikke må 

forbindes med eksisterende bevoksninger. 

 

§ 8, stk. 1 og 2: 

Det er uklart hvad der menes med, at småbeplantninger ikke må få ’karakter af skov’. 

Det er positivt, at der gives tilladelse til etablering af lysninger/åbninger i småbeplantninger. 

 

§ 12: 

Der fastsættes i bekendtgørelsen en prioritering således, at ansøgninger i første omgang prioriteres 

efter andelen af projektarealets beliggenhed inden for kommunernes planlægning af potentielle 

naturområder og potentielle økologiske forbindelser.  Som prioriteringskriterie nr. 2 anvendes 

størrelsen af det samlede projektareal. 

 

Landbrug & Fødevarer finder, at en prioritering efter andel af planlagte arealer inden for potentielle 

naturområder og potentielle økologiske korridorer vil være yderst uhensigtsmæssig af flere årsager: 

 

Kommunernes planlægning af de ovenstående arealer er i dag en del af kommuneplanens 

planlægning for naturinteresser og vil med vedtagelsen af den reviderede planlov blive en del af det 

Grønne Danmarkskort. 

 

Som en del af kommuneplanlægningen er der ikke nogen helt klare rammer for, hvad der skal 

indgå i de potentielle naturområder og potentielle korridorer. Kommunerne skal i udpegningen af 

det kommende Grønne Danmarkskort tage udgangspunkt i de digitale biodiversitetskort, men der er 

ingen præcise retningslinjer, der fastlægger hvilke typer af arealer, der skal indgå og i hvor stort et 

omfang. Dette vil være helt op til den enkelte kommune, hvilket også fremgår af den vejledning til 

kommunerne om udpegning af det Grønne Danmarkskort, som netop har været i høring. 

 

Dette vil betyde, at der kan komme en stor uensartethed mellem kommunernes planlægning og 

derved også mellem de muligheder lodsejere i forskellige kommuner vil have for at søge tilskud til 

læhegn og småbeplantninger. Yderligere vil planlægningen af potentielle naturområder og 

økologiske korridorer ikke være foretaget med læplantning for øje. 

 

Endelig er Landbrug & Fødevarer ikke enige i hensigten med at koncentrere læhegn og 

småbeplantninger inden for det Grønne Danmarkskort. 

 

Læhegn er en biotoptype, som i høj grad kan sameksistere med den almindelige landbrugsdrift og 

være med til at give en positiv effekt for afgrøderne. Dette betyder at mange landmænd gennem 

årerne har plantet læhegn som naturelementer i landbrugslandet, hvilket har været til gavn for 

agerlandets biodiversitet. Ved den valgte prioritering vil læhegn i det almindelige landbrugsland 

blive prioriteret lavere, hvilket på sigt vil kunne for uhensigtsmæssige konsekvenser for 

naturelementerne i landbrugslandet uden for det kommende Grønne Danmarkskort.  
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På denne baggrund vil Landbrug & Fødevarer på det kraftigste henstille til, at prioriteringen 

udelukkende sker efter projektarealernes størrelse eller, at der findes et andet og mere 

hensigtsmæssigt prioriteringskriterie.  

 

§ 15, stk. 2: 

Landbrug & Fødevarer finder det meget positivt, at det fortsat er muligt at etablere læhegn med 

brug af dybdepløjning, hvis det er i overensstemmelse med udtalelse fra det lokale museum. 

 

Med brug af dybdepløjning vil behovet for renholdelse mellem planterne i de første år mindskes da 

ukrudtstrykket mindskes. Dette vil betyde en langt højere etableringssikkerhed af planterne og 

færre udgifter til mekanisk renholdelse.  

 

§ 5, stk. 3: 

Det bør præciseres hvad fristen for indberetning er. 

 

Bilag 1: 

Vurderingen af, hvilke arter, der er til gavn for de vilde bestøvere er i øjeblikket er mangelfuld.  

Arter, der allerede optræder på listen, men som ikke er markeret som værdifulde for de vilde 

bestøvere er: 

 

1. Acer platanoides (Spidsløn) - god for bier og tovinger. Høj nektarværdi 

2. Cornus sanguinea (Rød kornel) - god for bl.a. bier og tovinger 

3. Lonicera periclymenum (Alm. gedeblad) – god for bl.a. bier og natsommerfugle 

4. Rosa canina (hunderose) - god for bier og tovinger 

5. Rosa dumalis (blågrøn rose) – god for bier og tovinger 

6. Rosa pimpinellifolia (Klitrose) – god for bier og tovinger 

7. Rosa rubiginosa (Æblerose) – god for bier og tovinger 

8. Rosa sherardii (Kortstilket filtrose) - god for bier og tovinger 

9. Rosa villosa ssp. Mollis (Blød filtrose) - god for bier og tovinger 

10. Salix aurita (Øret pil) - god for tidlige bier og sommerfugle. Høj pollen og nektar-værdi 

11. Salix caprea (seljepil) – god for tidlige bier og sommerfugle. Høj pollen og nektar-værdi 

12. Salix cinera (gråpil) - god for tidlige bier og sommerfugle. Høj pollen og nektar-værdi 

13. Salix pentandra (femhannet pil) - god for tidlige bier og sommerfugle. Høj pollen og nektar-

værdi 

14. Salix repens ssp. Repens (krybende pil) - god for tidlige bier og sommerfugle. Høj pollen 

og nektar-værdi 

15. Sambucus nigra (almindelig hyld) - god for bier og tovinger 

16. Sambucus racemosa (druehyld) - god for bier og tovinger 

17. Sorbus aucuparia (Almindelig røn) – god for bier og tovinger. Høj pollenværdi 

18. Sorbus hybrida (Finsk røn) – god for bier og tovinger. Høj pollenværdi 

19. Sorbus intermédia (Seljerøn) – god for bier og tovinger. Høj pollenværdi 

20. Tilia cordata (småbladet lind) – god for bier og tovinger. Høj nektar-værdi 

21. Tilia platyphyllos (Storbladet lind) – god for bier og tovinger. Høj nektar-værdi 
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Vejledning om tilskud til etablering af læhegn og småbeplantninger 

 

Kapitel 6, side 7: 

Kvittering for modtagelse af ansøgning: 

Denne formulering er lidt uklar. Det forekommer uhensigtsmæssigt at skulle vente i 6 uger på at få 

en kvittering for, at ansøgning er modtaget, da man så vil kunne risikere at komme langt over 

ansøgningsfristen. Der bør gives en kvittering for modtagelse umiddelbart efter indsendelse, så 

ansøger kan være sikker på, at ansøgningen er korrekt afsendt og modtaget.  

 

Kapitel 7, side 8: 

Det er positivt, at der kan ansøges om tilskud til vildthegn ud over tilskuddet til planter og plantning. 

 

Definition af projektareal 

Denne beskrivelse af projektarealet bør kunne gøre mere klar. Fx bør det fremgå tydeligt, at et 

projektareal godt kan omfatte flere forskellige arealer, som ikke er fysisk sammenhængende.  

 

Kapitel 10, side 2: 

Prioritering af projekter: 

Se ovenstående bemærkninger til bekendtgørelsens § 12. 

 

Kapitel 19, side 15 

Investeringstilskud: 

Der bør ske en ensretning ordvalget. I den nuværende tekst anvendes både ”indberetningsskema”, 

”indberetningsblanket” og ”anmodningsblanket” uden, at det fremgår, om der reelt er tale om 

samme blanket / skema. 

 

Øvrige kommentarer: 

I forhold til de generelle krav til beplantningerne bemærkes det, at de ikke i alle tilfælde vil være 

fordrende for ordningens egentlige hovedformål – nemlig at gavne biodiversiteten. Der bør evt. 

være mulighed for at skabe mere variation og dynamik, fx vha lysninger og indre skovbryn, der kan 

skabe gode levesteder for så mange arter som muligt.   

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Karen Post 

Chefkonsulent 

 

Vand og Natur 
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