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Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelserne fra 2012 og 2015 om tilskud til 

pleje af græs- og naturarealer. J.nr. 17-12232-000008 

 

Landbrug & Fødevarer takker for modtagelsen af høringsmaterialet vedrørende ændring af 

bekendtgørelserne om tilskud til pleje af græs- og naturarealer.  

 

Vi finder det hensigtsmæssigt, at det med den foreslåede ændring bliver muligt at søge om tilskud 

til pleje af arealer, der indgår i lavbundsprojekter. Landbrug & Fødevarer har ved tidligere lejlighed 

påpeget at lavbundsprojekter også bør kunne opnå tilskud til pleje, da der, ligesom i 

vådområdeprojekterne, investeres i en ekstensivering af arealerne, hvorfor der selvfølgelig også 

skal sikres mulighed for også at kunne understøtte en efterfølgende pleje, der kan medvirke til at 

udvikle naturindholdet på arealerne.  

 

Landbrug & Fødevarer vil fortsat opfodre til at der indføres højere bagatelgrænser under 

plejegræsordningen, da der registreres mange små fejl på arealerne ned til 100m2, som ikke har 

stor betydning for plejen, men som medfører sanktioner og bøvl. En bagatelgrænse på 500 m2 ville 

give bedre mening både naturmæssigt og administrativt. 

 

Det er vigtigt at tilskud til vådområdeindsats og naturpleje opleves som enkel at gå til, så lodsejerne 

kan koncentrere sig om projekter og pleje af arealer frem for administration og håndtering af 

afvigelser ift indtegning eller andet. Naturen er dynamisk, så det er vigtigt at tilskudsordningen også 

kan håndtere den naturlige og dynamiske udvikling af arealer uden administrativt bøvl med 

konstante småjusteringer. 

 

Vi noterer, at der på baggrund af Landbrugsstyrelsens konsultationer med EU-Kommissionen er 

foretaget en afklaring omkring revision af tilsagn. Landbrug & Fødevarer bakker op om at tilsagn 

om tilskud udelukkende vil bortfalde fremadrettet i tilfælde af brug for revisionsklausulen og at 

tidligere udbetalt tilskud således ikke vil blive krævet tilbagebetalt. 

 

Vi forventer, at afklaringen generelt også udelukkende gælder fremadrettet. Dvs. såfremt det på et 

senere tidspunkt viser sig, at der er tilsagn, der burde være faldet under revisionsklausulen før 

Landbrugsstyrelsen afklarede situationen med Kommissionen, så vil et sådan tilsagn også 

udelukkende falde bort fremadrettet fra det tidspunkt hvor uoverensstemmelsen er opdaget uden 

krav om tilbagebetaling for tidligere år. 

 

Afslutningsvist vil Landbrug & Fødevarer endnu en gang gentage behovet for en hurtig og effektiv 

udbetaling af tilskud til naturpleje. Der står i Landbrugsstyrelsens nuværende resultatkontrakt, at 

65% af arealordningerne under landdistriktsprogrammet skal være udbetalt pr. 31. december 2017. 
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Landbrug & Fødevarer vil endnu en gang gentage opfordringen til at 97% af arealordningerne er 

udbetalt ved udgangen af 1. kvartal 2018. 
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