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Landbrugsstyrelsen 

Miljø & Biodiversitet 

Nyropsgade 30 

DK-1780 København V 

Miljobio@lbst.dk 

Høringssvar om bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 

i 2020 (j.nr. 19-12232-000004). Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med SEGES. 

 

Indledningsvist vil vi gerne knytte et par kommentarer til det nye ansøgningssystem om nye tilsagn 

til pleje af græs- og naturarealer, som blev indført i 2019. Som vi skrev i høringssvaret fra sidste år, 

så var det vigtigt for Landbrug & Fødevaraer, at Landbrugsstyrelsens gennemførelse af EU’s krav 

om den geospatiale ansøgning sker på en enkel og fleksibel måde, der ikke gør det mere 

ressourcekrævende at søge om tilskud, men tværtimod giver hurtigere udbetaling af tilskud. 

Desværre har 2019-ansøgningsrunden været dybt frustrerende for ansøgerne. 

Ansøgningsfristen for en række ansøgere, der ikke har adgang til ansøgningssystemet, er udskudt 

4 gange. Der er stor usikkerhed om, hvorvidt ansøgningerne er korrekt indsendt. Det er svært at 

opnå overblik over sagernes status. Kommunikationen går nogle gange til konsulenter, nogle gange 

direkte til landmændene og via forskellige kommunikationskanaler uden at det er muligt at danne 

overblik herover.  

Risikoen for at begå fejl eller misse noget er meget stor. Ressourceforbruget på ansøgninger er 

stort. Det er ikke acceptabelt. Helt overordnet er det afgørende, at der i 2020 rettes op på 

ansøgningsforløbet. Det er også vigtigt, at der er en god dialog mellem konsulenter og styrelsen på 

området. 

 

Det fremgår af udkast til fællesskemabekendtgørelsen, at ansøgningsfristen for nye tilsagn i 2020 

er fra 10. august til 30. september 2020. Udover at det er afgørende, at det er et gennemtestet 

system, der virker, så er det også afgørende at systemet virker fra dag 1 til sidste ansøgningsdag.  

 

I lighed med tidligere vil vi gerne benytte lejligheden til at anerkende det konstruktive og positive 

arbejde Landbrugsstyrelsen har igangsat via IP LIFE projektet, hvor der bliver afprøvet nye 

kontrolmetoder med udgangspunkt i biodiversitetsindikatorer. Vi ser frem til at erfaringer om 

målrettet og fleksibel kontrol kan tænkes ind i kommende ordninger. 

 

Konkrete bemærkninger til udkast til ændringer i bekendtgørelsen 

§ 11, stk. 1: 

Det er yderst positivt, at det præciseres, at områder uden plantedække som følge af trampestier og 

dyreveksler er tilladt. Vi har set eksempler fra sagsbehandlingen i 2019 på opdeling i markblokke 

for et naturareal, hvor ansøger ønskede et plejetilsagn uden grundbetaling. Arealet lå tidligere uden 

for markblokke, så derfor blev der indsendt en blokændring. Blokopdeling skyldes ifølge 

sagsbehandleren ”befæstede arealer”, hvilket er opstået fordi Naturstyrelsen har udlagt grus i 1-2 

meters brede, lagt fordi der er offentlig adgang til arealet. Der er dog ikke tale om markveje, kun en 

sti til gående. Vi opfordrer til at den type ”befæstede arealer” ligeledes undtages for opsplitning i 

flere markblokke. Det har bl.a. betydning ift. muligheden for at trække HNV scoren på tværs af 

marken, hvilket jo ikke er muligt på tværs af markblokke.  
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§28: 

Regler for bortfald af tilsagn om tilskud: 

Det fremgår af forslaget, at tilsagn automatisk bortfalder, hvis en udbetalingsanmodning ikke er 

indsendt via Tast Selv senest 25 kalenderdage efter fristen for indsendelse af Fællesskemaet. Der 

omtales også nogle tilfælde, hvor Landbrugsstyrelsen foretager en konkret vurdering. Det er 

afgørende for Landbrug & Fødevarer, at ansøgere får en advarsel før et tilsagn automatisk 

bortfalder. Hvis man begår en formel fejl/glemmer at sætte et kryds skal der være muligt at rette op 

herpå frem for at tilsagnet blot bortfalder automatisk. 

 

Generelle bemærkninger 
I bekendtgørelsen for 2018 blev følgende indført:  

”§ 2, nr. 9 og 10, affattes således: 

9) Markens HNV-værdi: Det højeste af de tal for naturværdi, der ifølge HNV-kortet er tildelt mindst 0,10 ha 

af markens areal. Hvis marker, der er omfattet af ansøgning om tilsagn om tilskud, og marker, for hvilke 

ansøger har tilsagn om tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse, er beliggende inden for den samme 

markblok, og den korteste afstand mellem markerne højest er på 2 meter, kan den højeste HNV-værdi for 

markerne tildeles de marker, for hvilke der er ansøgt om tilsagn om tilskud. Marker, for hvilke ansøger har 

tilsagn om tilskud, kan kun indgå ved tildeling af HNV-værdi, hvis markerne i det kalenderår, hvor den 

ansøgte nye tilsagnsperiode begynder, er omfattet af anmodning om udbetaling af tilskud for det fjerde eller 

et tidligere tilsagnsår eller af ansøgning om tilsagn om tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse for 

en ny tilsagnsperiode. 

 

Da markblokke altid følger arealernes drift (permanent græs, omdrift, udyrket areal) vil det med de 

nuværende regler ikke være muligt f.eks. at inddrage tidligere omdriftsarealer i et græsningsareal 

og opnå PG tilskud til arealet.  

Konsekvensen af denne ændring viser sig i praksis at have store konsekvenser, da det nu ikke 

længere er muligt at inddrage arealer fra andre markblokke med en lavere HNV score i et 

tilsagnsareal. Vi ser flere eksempler på, at omdriftsarealer eller udyrkede arealer ønskes udlagt til 

på sigt at skulle udvikle sig til et naturareal. I disse situationer vil det være oplagt, at der etableres 

en stor indhegning, hvor der søges PG til hele arealet. Det vil sikre et minimum af økonomisk 

incitament til udtagning af omdriftsjord til natur. Samtidig vil det højne udviklingen mod god natur 

væsentligt ved samgræsning af arealer. Vi vil derfor gerne opfordre til at punkt 9 annulleres, da det 

os bekendt udelukkende er en ændring forsaget af et ønske om at lave en administrativ forenkling.  

 

§ 9, 2:  

Ansøgere har over de seneste år oplevet en stramning i reglerne for hvilke lysåbne 

fredsskovspligtige arealer, der kan opnå tilskud. I ordningen er skov defineret som et område på 

over 0,5 ha med en kronedækning på over 10%. Det betyder, at hvis et fredsskovspligtigt areal har 

en kronedækning på over 10 %, kan der ikke opnås plejegræs tilsagn på arealet, selvom der er et 

egnet plantedække under træerne. Ud fra hensyn til biodiversiteten virker dette meget 

uhensigtsmæssigt, da det netop ofte er i overgangszoner, at den største biodiversitet er tilstede og 

derfor netop i sådanne områder lever en lang række arter. Græsning i skovområder giver desuden 

en rigtig god dynamik og fremmer variationen i levesteder. Bestemmelsen bør derfor tages op til 

genovervejelse.  

 

§ 11: 

Der skal i hele tilsagnsperioden være et egnet plantedække:  

På mange tilgroede arealer kan der være et naturmål om at få åbnet arealet op via græsning. På 

mange af disse arealer vil det være hensigtsmæssigt at undgå mekanisk rydning, men i stedet lade 

dyrene åbne arealet op ved græsning. Over nogle år vil dyrene rydde større og større dele af 

arealet, men det ske ikke fra år 1. Det bør være muligt at søge tilskud til hele arealet under 
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forudsætning af, at arealet vil blive åbnet mere og mere op i løbet af tilsagnsperioden, således at 

arealet i år 5 fremstår med den for området ønskede blandede mosaik af krat og lysåbne arealer.  

 

Den geospatiale ordning udvider muligheden for at sikre mosaiknatur, men der bør fremover 

tænkes mere i retning af at fremme og sikre en naturlig mosaikstruktur, ved at lade disse arealer 

indgå i tilsagnet, hvor det gavner biodiversiteten.   

 

Øvrige bemærkninger: 

Der mangler en optimal kontrolmulighed ved helårsgræsning/vintergræsning. Vi opfordrer fortsat til, 

at der bliver arbejdet på at finde en kontrolform, som passer til ekstensiv helårsgræsning.  

 

Begrebet ’lyng’ bør udvides til ’dværgbuske’, så f.eks. enebærbuske, revling, havtorn og gråris, 

samt andre for naturarealer karakteristiske vækster, vurderes på samme måde som lyng.  

Dværgbuske udgør en væsentlig del af plantedækket på mange værdifulde naturarealer. Det bør 

der tages højde for i tilskudsordningen, så det sikres, at der også kan søges tilskud til disse arealer. 

Det er ikke alle dyreholdere, der har en drift der passer til kontrol efter fast græsningstryk, som 

ellers er et godt alternativ.  

 

§13, 2b:  

Perioden juni, juli, august passer ikke til afgræsning af alle naturtyper, da der er særlige hensyn til 

græsningstidspunkter i forhold til fugle, planter og insekter. Det kan derfor være en udfordring for 

nogle dyreholdere og naturen, at dyrene SKAL gå ude 3 bestemte måneder. Nogle arealer vil have 

godt af tidlig afgræsning, mens andre vil have bedst af en senere græsning. Desuden vil det give 

problemer for en række dyreholdere, at dyrene er ”låst” til arealerne i de 3 måneder, da der derved 

kan opstå mangel på dyr til afgræsning i lige de 3 måneder, men at der over en sæson vil være dyr 

nok. På nogle af de ekstensive arealer (hvor denne kontrolform er mest optimal), kan der være 

særlige forvaltningsbehov, der forudsætter forskellige græsningsperioder.  

 

Den nedre grænse på 0,3 st/ha blev fastsat med udgangspunkt i GLM krav. Da der ikke længere er 

et GLM krav på 0,3 st., opfordres styrelsen til at undersøge muligheden for at fastsætte et lavere 

græsningstryk. Der ses ofte eksempler på meget ekstensive værdifulde naturarealer, hvor selv 0,3 

st. er for højt et græsningstryk, hvis dyrene går på arealet gennem hele året. Vi opfordrer derfor til, 

at græsningstrykket i visse tilfælde kan være helt nede på 0,1 st/ha. Det vil fortsat kræve en faglig 

udtalelse fra kommunen. Her kan stilles ekstra krav til begrundelsen for det meget lave 

græsningstryk.  

 

§ 13 og § 14: 

Der bør være fleksibilitet ift. slåningsfrister, når der er hensyn til fugle og biodiversitet, der taler for 

det. Frister bør kunne sættes ud fra behovene på det enkelte areal.  

 

Med venlig hilsen 
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