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NaturErhvervstyrelsen  

Center for Erhverv 

Natur og Jordfordeling 

Nyropsgade 30 

DK-1780 København V 

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

naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar ang. udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde (journalnummer 14-8620-000001), der blev sendt i 

høring af NaturErhvervstyrelsen den 6. februar 2015.  

Indledningsvist ønsker Landbrug & Fødevarer at fremføre en række generelle bemærkninger. 

Landbrug & Fødevarer finder det helt afgørende, at alle projekter under den nye ordning med 

tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder gennemføres på helt frivillig basis. I 

forbindelse med større projekter vil der kunne opstå situationer, hvor en eller flere lodsejerne inden 

for et større potentielt projektområde ikke ønsker at indgå i det endelige projekt. Disse lodsejere 

skal ikke kunne opleve, at de føler sig pressede til at indgå i et projekt, ligesom det heller ikke skal 

være muligt at ekspropriere eller opkøbe deres arealer, hvis de ikke ønsker at indgå i projektet. 

Hvis det viser sig, at projekterne efter deres gennemførelse får andre konsekvenser for fx 

vandstandsforhold i eller uden for projektområder end forudset i forundersøgelserne skal der 

foreligger klare retningslinjer for, hvordan lodsejere der berøres af sådanne forhold kompenseres 

eller om der skal foretages efterfølgende ændringer i vandstandsforholdene. I lovgivningen eller i 

den kommende vejledning, bør det endvidere indføjes tydeligt, hvem der har ansvaret for 

vandstanden i området.  

Det bør i forbindelse med indgåelse af aftaler med lodsejere klart fremgå, hvilke lodsejere, der 

efterfølgende kan søge på arealet og om arealerne vil være berettiget til grundbetaling. Det bør 

overvejes, om det vil være muligt, at alle lodsejere ved projektetablering – såfremt det er relevant - 

automatisk indgår i bestemmelserne i artikel 32/34 om opretholdelse af grundbetaling, således at 

der på forhånd er klarhed over dette samt at det ikke er den enkelte lodsejer, der skal sørge for, at 

blive omfattet af bestemmelserne.  

Det er helt afgørende, at det sikres, at der efter gennemførelse af projekterne er mulighed for at 

modtage tilskud til en opfølgende pleje af arealerne, da dette vil være en forudsætning for at der 

kan opretholdes en ønsket naturtilstand. Det skal derfor sikres, at der i forbindelse med kriterier for 

prioritering af tilskud til pleje af græs og naturarealer kan gives tilskud til projektarealer på 

kulstofholdige lavbundsjorder, uagtet at disse næppe vil leve op til kravet om en HNV-score på 5 

eller der over.  
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I det følgende vil kommentarer til de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen blive gennemgået. 

 

§ 1 

Ved sammenligning af bestemmelserne i bekendtgørelserne om naturprojekter på kulstofholdige 

landbundsjorder fra hhv. Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, fremgår det, at der ikke er 

overensstemmelse mellem formålsbestemmelserne i de to bekendtgørelser. Således nævnes 

klimaforbedringer som et mål i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse, men ikke i Naturstyrelsens. 

Der bør skabes overensstemmelse mellem de to bekendtgørelsers formålsbestemmelser.  

 

§ 3, stk. 1: 

Selvom der lægges op til, at tilskudsordningen kun kan søges af Naturstyrelsens lokale enheder, 

bør det fremgå tydeligere, at naturprojekterne forventes gennemført blandt andet via 20 årige 

aftaler med lodsejere.  

 

For mange lodsejere vil det dog være mere attraktivt at indgå i projekterne, hvis der var muligt for, 

at modtage en engangserstatning og samtidig beholde råderetten over arealerne. Landbrug & 

Fødevarer skal derfor opfordre til, at en sådan mulighed etableres. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at der kan gives tilskud til at gennemføre jordfordeling. 

   

§ 4, stk. 1, pkt. 5 

Ordningen er lagt an på, at det kun er Naturstyrelsens lokale enheder, der kan være 

projektansvarlige. Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at gruppen af projektansvarlige med 

fordel kunne udvides til også at omfatte fx private enheder som landbo- eller 

familielandbrugsforeninger, fonde, kommuner eller lign.  

 

§ 6, stk. 5 

Det forekommer uhensigtsmæssigt, at NaturErhvervstyrelsen kan give tilladelse til at iværksætte 

projekter inden der er givet tilsagn.  

 

§ 10, stk. 2 nr. 2.  

I forbindelse med ændring af afvandingen af projektområdet skal det sikres, at der er taget højde 

for eventuelle ulemper for naboarealer m.v.  

 

§ 10, stk. 3.   

Det bør fremgå tydeligt af bekendtgørelsen om lodsejere kan gøres ansvarlige for bortfald af 

tilsagn? 

 

§ 11 Stk. 3, punkt 2 

Det fremgår af punkt 2, at arealerne ikke må anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder 

frøproduktion og dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og juletræer – dog kan græs 

og anden plantevækst anvendes til græsning, slæt, rørskær, høst af biomasse og lignende. 

 

I forbindelse med projekterne vil vandstanden ændres markant, og det kan betyde at arealerne kan 

blive for våde til at gennemføre fx afgræsning og slæt. I den forbindelse skal det sikres, at 

lodsejere, der på projektarealerne indgår i naturplejeordninger med landdistriktsmidler (fx 

afgræsning eller høslæt) ikke vil kunne komme til at stå i en situation, hvor vandstanden på 

arealerne bliver markant anderledes end forventet og de derfor ikke vil kunne leve op til deres 

forpligtelser i naturplejetilsagnet. Det skal sikres, at lodejere i sådanne situationer ikke vil kunne 

blive pålagt fx tilbagebetaling af støttemidler lige som de skal kunne opretholde et tilsagn, hvis der 
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har været en berettiget forventning om, at en bestemt drift ville være muligt inden for projektets 

rammer.  

 

Da det kan være svært at forudse, hvordan vandstanden på projektarealerne vil udvikle sig, bør 

arealerne på forhånd undtages for rydningspligten efter lov om drift af landbrugsjorder. Det vil ikke 

gavne områderne og naturen at vegetationen jævnlig køres ned og ryddes ligesom det kan være 

svært for lodsejere at vide, hvornår sådanne arealer vil falde ind under undtagelserne fra 

rydningspligten.  

 

§ 11, stk. 3, punkt. 3 

Bestemmelsen bør indeholde en mulighed for dispensation i forbindelse med bekæmpelse af 

invasive arter fx bjørneklo. En sådan dispensationsmulighed findes blandt andet i 

vådområdebekendtgørelsen. 

 

§ 11 stk. 3, punkt 12 

Det fremgår af denne bestemmelse, at naturtyper, der dannes på arealerne ikke vil være omfattet 

af undtagelsesreglen (1-årsreglen) i § 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 1172 af 20. november 

2006 om beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte 

bestemmelser. 

 

Dette vil være en yderligere rådighedsindskrænkning for lodsejerne og dette forhold bør derfor 

afspejles i betalingen til lodsejerne.  

 

§ 11, stk. 3, punkt 13 

Der fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvilke konsekvenser det vil kunne få, hvis effektmålingerne af 

projekterne viser, at den ønskede effekt ikke opnås. Hvis en manglende effekt kan betyde, at der så 

et senere tidspunkt evt. ønskes gennemført projekttilpasninger, skal retningslinjer for en sådan 

potentiel situationen på forhånd være afstemt med lodsejere.  

 

I Bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofholdige lavbundsjorder er der ingen 

af kriterierne der opstiller krav til udførelse af målinger m.v. Hvis der ønskes en løbende monitering 

af projekternes effekt bør tilrettelæggelsen af målinger m.v. indgå som et kriterie for opnåelse af 

tilskud.  

 

§ 12, stk. 1, punkt 1 

Det synes at være et stærkt krav at tilskud til forundersøgelse bortfalder hvis projektet ikke 

gennemføres. Forundersøgelsen skal vel netop vise, om der er basis for at gennemføre projektet. 

 

§ 12, stk. 1, nr. 7 

Det fremgår ikke klart hvordan denne bestemmelse skal forstås set i sammenhæng med § 11 stk. 

3. 1, hvoraf det fremgår, at der skal tinglyses servitut om, at arealet permanent skal henligge om 

lavbundsområde med ændret afvanding.  

 

§ 12, Stk. 6 

 Manglende overholdelse af forpligtigelser må være lodsejerne uvedkommende eller et partsforhold 

i forhold til den projektansvarlige. Det bemærkes, at der ikke står noget om, hvem der er 

klageberettigede, jf. § 25. 
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§ 14 

Der er ingen bestemmelser om forholdet til jordkøb, jordfordeling eller tilsagn om 20-årigt tilskud. 

Det sikres måske alene ved bestemmelsen om tinglysning af en servitut, senest 2 år efter dato for 

afsluttende udbetaling. Det må være afgørende, at retsstillingen for lodsejerne i denne periode er 

klar. 

 

§ 23 

Der bør være en bestemmelse om aflysning af servitutten, hvis projektet opgives. 

 

§24, stk. 2 

I forhold til den konkrete tekst under § 23 om at NaturErhvervstyrelsen i visse tilfælde, hvor 

styrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud – alligevel kan 

opretholde tilsagnet – bør teksten under § 24 stk. 2 rettes fra ”Tilskuddet vil blive nedsat…” til 

”Såfremt tilskuddet nedsættes …”, da der netop åbnes op for at NaturErhvervstyrelsen kan 

opretholde tilsagnet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 

Generel Erhvervspolitik 

 

D +45 3339 4260 

M +45 3058 2153 

E mtk@lf.dk 


