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Miljø- og Fødevareministeriet 

Miljøstyrelsen 

Tilskud 

Att.: Mathias Kjærulf Lang-Hemmersam 

makla@mst.dk 

Kopi til mst@mst.dk 

Bemærkninger til høring vedr. tilskudsordningen til skov med biodiversitetsformål 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget udkast til bekendtgørelse og vejledning til skov med 

biodiversitet i høring med frist den 16. juni 2017. 

 

I den forbindelse har vi følgende bemærkninger: 

 

Bemærkninger til bekendtgørelsen: 

 

§ 1: Det foreslås, at formulere et bredere formål for ordningen, således at der ikke udelukkende 

fokuseres på truede arter – men også på naturtyper og arter i mere bred forstand. Dette bør 

afspejles i både bekendtgørelsen og vejledningen.  

 

§ 6: Det fremgår, at hegnspæle til brug i forbindelse med indhegning af arealer med tilskud skal 

være ”bæredygtigt produceret”. Det uddybes ikke nærmere, i hverken bekendtgørelse eller 

vejledning, hvad der forstår ved dette. Det bør fremgår tydeligt, hvilke krav, der evt. tænkes på og 

vurderes om et sådan krav er nødvendigt.  

 

Bemærkninger til vejledningen: 

 

Afsnit 8 – Hvad gives tilskud til: 

Det fremgår under flere af tilskudsmulighederne, at der kan søges tilskud ”hvis det konkret vurderes 

at arealet har naturmæssigt gavn” af tiltaget. Det fremgår dog ikke hvordan og hvem der foretager 

denne konkrete vurdering. Dette bør fremgå af vejledningen, således at en skovejer på forhånd kan 

have en fornemmelse for, om der vil være mulighed for at søge tilskud eller ej. 

 

Afsnit 10 – Betingelser for tilskud: 

Det fremgår af betingelserne vedr. tilskud til ekstensiv skovdrift, at der ikke må foretages fodring af 

vildt på arealer. Et sådan forbud bør kun gælde i de tilfælde, hvor fodringen vil være i modstrid med 

formålet med ordningen. Der bør som minimum være mulighed for at søge dispensation til fodring, 

hvis det kan påvises, at det ikke vil have nogen effekt på formålet med den ekstensive skovdrift på 

det givne areal. 

 

Afsnit 19 - Udbetaling af tilskud. 

Det fremgår af vejledningen, at Miljøstyrelsen fra 1. juli 2016 er forpligtet til at registrere statsstøtte i 

Statsstøtteregistret. Det fremgår, at det vedrører støtte på over 500.000 €, svarende til ca. 3,5 mio. 

kr. Der står, at ”du som støttemodtager skal være bekendt med denne offentliggørelse i 

Statsstøtteregistret”. Hvordan hænger dette sammen med at tilskud givet i henhold til 

landdistriktsforordningen 1305/2013 er undtaget statsstøttereglerne jf. denne forordnings § 81? 
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Bilag 3 – 

Vedr. Tilbudsloven 

Det fremgår af vejledningen, at støttemodtager kan være underlagt tilbudsloven. Der er eksempler 

på at støttemodtagere af tilskud under landdistriktsprogrammet er kommet i klemme som følge af at 

tilsagnshaverne ikke har kunnet dokumentere skriftlige opfordringsskrivelser til Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen, når tilbud er hentet hjem. Der står ikke noget herom i vejledningen. Såfremt dette 

vil være et krav, så bør det naturligvis fremgå klart på forhånd, så støttemodtagere ikke risikerer en 

sanktion senere i forløbet.  

 

 

Herud over er Landbrug & Fødevarer bekendt med, at Dansk Skovforening har afsendt et 

høringssvar med en række afklarende bemærkninger til i blandt andet vejledningen. Landbrug & 

Fødevarer bakker op om dette høringssvar. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

      
Karen Post     Mette Trudsø Kruse 

Chefkonsulent     Chefkonsulent 

Vand og Natur     Team EU 
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