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

vådområde- og lavbundsprojekter 

 

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

bekendtgørelse (j.nr. 17-23312-000005).  

 

Som nævnt i høringssvaret til bekendtgørelsen om fastholdelsestilskud til vådområdeprojekter, så 

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 

fastholdelse af vådområdeprojekter og Miljøstyrelsens kriteriebekendtgørelse, da 

bekendtgørelserne til sammen udgør et samlet hele for vådområdeindsatsen. 

 

En stor vådområdeindsats er i gang i Danmark. 1,6 mia. kr. er afsat i perioden 2017-2020. Det er 

derfor vigtigt at sikre, at der ikke opleves administrative forhindringer for lodsejerne, som i sidste 

ende kan medføre at lysten til at indgå i projekter mindskes. Vådområdeindsatsen baserer sig på 

frivillighed, så en enkel håndtering af projekter samt tilskud er altafgørende for tilfredsheden hos de 

involverede lodsejere samt for motivation af fremtidige deltagere.  

 

Overordnet set opleves det i dag som 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 2017 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. 

 

Formålet med workshoppen var at samle alle relevante parter, der er involveret i 

vådområdeprojekter med henblik på at gøre det mere enkelt for lodsejere, at gå ind i 

vådområdeprojekter samt at forudsige konsekvenser i forhold til øvrige EU-tilskud. 

Der var især fokus på udfordringer i forhold til det 20-årige fastholdelsestilskud og andre EU-tilskud 

på det samme areal (grundbetaling, tilskud til pleje af græs- og naturarealer m.m.) 

 

Det kom frem at det er vigtigt at der gøres en indsats for at imødegå 

- At der bruges rigtig mange ressourcer på at betale konsulenter for at justere mange små 

detaljer, hvor de reelle administrationsomkostninger overstiger støttebeløbet 
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- At lodsejerne ikke er tilstrækkeligt bekendte med konsekvenserne af projekterne for 

arealstøtten – og dermed risikerer at blive frustrerede og meget skuffede, når dette møder 

dem på et senere tidspunkt 

- At ansøgningerne om tilskud kræver manuel sagsbehandling i LFST – som giver risiko for 

senere udbetaling af landbrugsstøtten – til trods for, at projektet typisk kun vedrører en 

meget lille del af den samlede ansøgning om arealstøtte 

 

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

forslag, der kom frem på workshoppen. 

 

I forhold til tilskudsbekendtgørelsen, så vil Landbrug & Fødevarer konkret foreslå, at 

• der stilles krav til projektejerne om på et tidligt tidspunkt at involvere landbrugskonsulenter 

til at rådgive og forventningsafstemme med lodsejere. Ikke kun om selve 

vådområdeprojektet men også om konsekvenserne og samspillet med lodsejerens øvrige 

aktiviteter og tilskud. Konsulentbistand er i dag en tilskudsberettiget projektudgift for 

projektejere, men der stilles ikke særlige krav om konsulenternes kendskab til EU-

tilskudsregler og øvrige vilkår for lodsejeren. Det ville være nyttigt at disse kompetencer 

blev inddraget i projektet på et tidligt stadie for at sikre en god forventningsafstemning. Det 

ville ydermere være hensigtsmæssigt, at det var en udgift, der blev dækket af projektejer 

og ikke af lodsejer. 

• der sikres en god overleveringsforretning af kortmateriale m.m. fra projektejer til lodsejer, 

så lodsejer hurtigst muligt har et kortgrundlag at søge om tilskud på arealerne for. Det vil 

være optimalt, hvis data registreres i IMK – inkl. tilpasning af markblokke før ansøgning 

om grundbetaling og tilsagn. I projektets indledende faser, hvor der ikke er kortmateriale at 

søge fra endnu kunne man enten lave et ”stand by år” hvor tilskud kunne komme 

andetstedsfra eller håndtere det på en anden måde, så præcise krav om indtegning ikke 

blev stillet på et tidspunkt, hvor materialet ikke er klar.  

• det ville være nyttigt med højere bagatelgrænser, så der ikke skal rettes i ansøgninger ved 

ganske små ændringer. Projektarealer er dynamiske arealer, så det giver ikke mening, at 

skulle rette i kortindtegninger hvert år pga. mindre naturlige ændringer på arealet. 

 

Endelig vil vi gentage ønsket om at indføre engangserstatning til disse projekter. Som skrevet i 

høringen om det 20-årige fastholdelsestilskud, så ville det alt andet lige være lettere med én 

udbetaling, når projektet etableres frem for en relativt lille årlig udbetaling over 20 år. Projekternes 

opretholdelse er - uanset tilskudsteknikken - sikret, da der tinglyses restriktioner på arealet og 

tinglysningen, dvs. restriktionerne, er uafhængig af skiftende ejerforhold. Der er således ingen 

begrundelse for at landmanden 20 år i træk igen og igen skal erklære at området fortsat er et 

vådområde.  

 

Der er også 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 for dette afgrænsede 

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. 

 

 



Side 3 af 3 

 

  

Afslutningsvist kan det oplyses, at det er positivt, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation til 

anvendelse af plantebekæmpelsesmidler til bekæmpelse af invasive arter som eksempelvis 

bjørneklo. 
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