Dato
Side

26. november 2018
1 af 2

Landbrugsstyrelsen
EU og Erhverv
euogerhverv@lbst.dk
cc: KEDR@lbst.dk og KAWOCH@lbst.dk

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og
naturprojekter på lavbundsjorder, j. nr. 18-23312-000012
Landbrug & Fødevarer takker for det fremsendte høringsmateriale vedrørende projektordningerne
for vådområde- og landbundsprojekter.
Vi finder det hensigtsmæssigt at kriteriebekendtgørelsen og tilskudsbekendtgørelsen er blevet
samlet i én bekendtgørelse, da det alt andet lige gør det nemmere at få overblik over et ellers
meget komplekst regelsæt. Vi kan også kun bakke helt op om ambitionen om en forenklet og mere
effektiv forvaltning af ordningen, som er formålet med den nye opgave- og ansvarsfordeling mellem
Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen.
Derudover har vi følgende bemærkninger til de konkrete ændringsforslag.
§ 3, stk 2:
Det fremgår af bestemmelsen, at der gives afslag på tilskud til forundersøgelser, hvis der i samme
hovedvandopland er søgt om tilskud til forundersøgelser til mere end 120 % af den samlede
forventede kvælstofreduktionseffekt af hvv. vådområde- eller lavbundsprojekter.
Det bemærkes at bestemmelsen er upræcis, da der alene gives afslag på baggrund af ansøgte
midler, men det bør vel være bevilgede midler til forundersøgelser?
Derudover synes denne bestemmelse at gå imod hensigten med fleksibilitetspuljen, da denne
bestemmelse i praksis begrænser anvendelsen af fleksibilitetspuljen til 20 % udover den fastlagte
kvælstofreduktionseffekt. Afskæringskriteriet bør i stedet være, den angivne fleksibilitetspulje.
§ 12, stk 4:
Bestemmelsen vedrører anvendelse af den såkaldte fleksibilitetspulje, og giver mulighed for at
fravige kravet om at kvælstofreduktionseffekten ikke må overskride den forventede Nreduktionseffekt af vådområder i delvandoplandet.
Det fremgår af bestemmelsen, at fravigelsen skal ligge inden for den angivne fleksibilitetspulje for
N-reduktionen fra hovedvandoplandet. Dette skal ændres til delvandoplandet.
§ 22, stik 2, nr. 8
Sidste sætning i bestemmelsen er overflødig, og foreslås slettet. Det drejer sig om følgende: ”, så
længe arealerne fastholdes i overensstemmelse med tilsagnet”
§ 22, stk 3:
Bestemmelsen giver mulighed for at Landbrugsstyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra en
række af de tinglyste forpligtelser, som fremgår af § 22, stk 2. Landbrug & Fødevarer bemærker, at
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der med nærværende bekendtgørelse lægges op til en total ændring af hvilke forpligtelser, der kan
dispenseres fra. Det er meget problematisk, og vi skal kraftigt opfordre til, at muligheden for at
dispensere fra § 22, stk 2, nr 5, 6, 9 og 10 tilføjes igen, da det i visse tilfælde er nødvendigt for
overholdelse af forpligtelser i henhold til anden lovgivning fx krav om bekæmpelse af invasive arter.

Afslutningsvist skal det endnu engang understreges, at det er vigtigt at sikre, at der i forbindelse
med den store indsats med etablering af vådområder- og lavbundsområder, 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 var baggrunden for at Landbrug & Fødevarer
sammen med Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen sidste år holdt 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.
Landbrug & Fødevarer ser fortsat frem til at se konkrete forbedringer på baggrund af de mange
gode forslag, der kom frem på workshoppen.
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