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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af 

naturlige vandstandsforhold og om tilskud til Natura 2000 projekter om rydning af tilgroede 

arealer og forberedelse til afgræsning 

 

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående bekendtgørelse i høring med frist den 8. maj 2017 og 

har følgende bemærkninger: 

 

 

Generelle bemærkninger: 

Med den nye bekendtgørelse skrives de to tidligere bekendtgørelser vedr. rydning / hegning og 

naturlig hydrologi sammen til en bekendtgørelse. Dette betyder, at det kan være mere vanskeligt, at 

få overblik over hvilke regler, der gælder for de to typer af ordninger. I den forbindelse er det 

positivt, at der fortsat er to forskellige vejledninger for de to ordninger. 

 

Landbrug & Fødevarer noterer sig, at ordningen vedr. hydrologiprojekter nedlægges efter 2017. 

Dette skyldes blandt andet, at naturlig hydrologi ikke længere er et indsatsområde jf. 2. generation 

af Natura 2000-planerne.  

 

Blandt andet NOVANA overvågningen har vist, at genetablering af naturlig hydrologi er et godt 

virkemiddel i forhold til sikring og forbedring af biodiversiteten, og Landbrug & Fødevarer vil derfor 

henstille til, at ordningen evt. genåbnes på et senere tidspunkt, hvis der måtte være behov herfor i 

henhold til at nå målene i Natura 2000-indsatsen. 

 

I den forbindelse er det Landbrug & Fødevares holdning, at det skal overvejes om dele af 

naturindsatsen – både i og uden for Natura 2000- områderne – kan gennemføres for nationale 

midler, i det der ikke er tilstrækkelig finansiering at hente i landdistriktsprogrammet til at 

imødekomme behovet for indsats.  

 

Det bemærkes, at der i lighed med den tidligere version af bekendtgørelsen er holdt fast i brug af 

standardomkostninger til forberedelse til afgræsning. Indførelse af standardomkostninger medfører 

en lettere proces for ansøger, og Landbrug & Fødevarer bakker derfor op om brugen af 

standardomkostninger. 

 

Vi vil dog anbefale, at brugen af standardomkostninger evalueres - blandt andet med henblik på, 

om der i forbindelse med opsætning af hegn på naturområder i vanskeligt terræn, vil være behov 

for en differentieret støttesats 
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I forbindelse med prioritering af ansøgningerne videreføres det pointsystem til prioritering af 

projekter, som blev indført i 2016. Heraf fremgår det, at rydning har klart førsteprioritet. Dernæst 

prioriteres bestemte habitatnaturtyper. Prioriteringssystemet fremstår dog generelt svært at 

gennemskue i forhold til chancerne for at opnå tilsagn. Det bemærkes yderligere, at der ikke er 

angivet krav til, hvor stort et område der ryddes indenfor projektområdet. Derfor vil man kunne opnå 

mange point på blot en lille rydning. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det meget positivt, at der siden 2016 har været er afsat midler til 

facilitering. Men en standardpris på 10.000 kr. er ikke meget, hvis projektet er væsentligt større end 

mindstekravet. Der bør være mulighed for differentiering af tilskud til denne post, så den kan øges, 

hvis projekter er af et større omfang. Det er desuden uklart hvad der sker med et tilsagn, hvis én 

eller flere lodsejere springer fra projektet.  

 

Endelig finder Landbrug & Fødevarer det positivt, at det fremover er muligt at søge tilskud til kar 

uden pumpe. 

 

 

Specifikke bemærkninger: 

 

§ 7, stk. 5, nr. 3: 

Det bør fremgå tydeligt af udkastet, hvilke krav, der stilles til ekspertvurderingen. 

 

§ 8, stk. 5, nr. 4: 

Det ser ud til, at der er en fejlagtig henvisning til § 2, stk. 2 i stedet for § 2, stk. 3. 

 

§ 9, stk. 3: 

Vedr. prioritering – se generelle bemærkninger. 

 

§ 14, stk. 1, nr. 1 og 2: 

Det bør præciseres, at det kun gælder, hvor det givne EU tilskud eller tilskud fra anden offentlig 

myndig hed er givet til præcis sammen opgave/udførsel, ligesom det bør fastslås, at tidligere 

udbetalte tilskud til nu ophørte projekter ikke er en hindring for at projektet kan gennemføres.   

 

§ 14, stk. 2, nr. 2 og 3: 

Det bør fastslås, at tidligere udbetalte tilskud til nu ophørte projekter ikke er en hindring for at 

projektet kan gennemføres. 

 

§ 23, stk. 1: 

Det er positivt, at der indføres gradueret nedsættelse som følge af for sent afsluttet projekt/for sen 

anmodning af udbetaling.  

 

§ 23, stk. 2:  

Dog er 20 kalenderdage en kort frist for helt at give bortfald af tilsagnet. Denne frist bør forlænges. 

 

 

Mulighed for tilskud til behandlingsboks i forbindelse med fangfold: 

Leverikter er et stigende problem for dyr, der afgræsser våde arealer. På denne baggrund vil 

Landbrug & Fødevarer foreslå, at der fremover i forbindelse med forberedelse til afgræsning også 

gives tilskud til etablering af en behandlingsboks til håndtering af oral behandling for leverikter m.v.  
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Udfordringen med især leverikter er stigende
 
og det har vist en hæmmende effekt på vækst, 

reproduktion og mælkeydelse hos kvæg. Fårene er generelt mere følsomme end kvæg og heste og 

det samme er ungdyrene hos kvæg. 

 

En behandlingsboks er nødvendig for at lette behandling af de afgræssende dyr mod især 

leverikter, men også andre parasitter, som der er størst risiko for smitte med i fugtige naturområder.  

 

De mest skånsomme medikamenter mod naturen er bl.a. Fasinex eller Tribex og de skal gives 

oralt, hvilket forudsætter at dyrene bliver nødt til at være fikseret i behandlingsboks, for ikke at 

skade behandleren. Fordelen ved disse midler er, at de slår både laver og voksne ihjel og er hurtigt 

nedbrugt igen og har dermed ikke en følge virkning i naturområdet. 

 

Hvis der ikke haves en behandlingsboks, så bruges ofte andre medikamenter som Closamectin, 

Valbazen eller Biomectin, som kan gives på ryggen. Især Benzimidazolerne har en nedbrydningstid 

på op til 8 uger, hvor de afgives sammen med gødningen og dermed kan medføre hæmmende 

virkning på laver og insekter, der lever i gødningen og således have en uheldig virkning på 

naturarealet. Disse medikamenter giver også en hurtig ormemiddelresistens. 
 

 

Der er generelt en lille viden om behandling af især leverikter og dette kan give udfordringer i 

forbindelse med følgevirkninger i naturområderne og i forhold til resistens.  Ved at kunne søge 

støtte til en behandlingsboks vil der opnås en større sikkerhed for uønskede konsekvenser og 

større attraktivitet til at afgræsse et område, når det er gøres sikkert og let tilgængelig at kunne 

håndtere det enkelte dyr ude i felten.  

 

 

Med venlig hilsen  
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