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Miljøstyrelsen
Jnr: MST-811-00018

KL høringssvar på bekendtgørelse om kortlægning af 
ammoniakfølsom natur
KL vil gerne kvittere for modtagelsen af høringen, og ser frem til et godt 
samarbejde om opgavens løsning.

KL har dels nogle generelle kommentar til høringsforslaget, og nogle 
mere tekstnære specifikke kommentar.

Generelle kommentar
KL finder det positivt at opgaven placeres i kommunerne, som har den 
daglige administration af både §3 beskyttelsen og 
landbrugsgodkendelserne. Kommunerne har førstehåndskendskab til 
både landbrugserhvervets lokale struktur og den beskyttede natur. Når 
kortlægningen udføres øges dette kendskab til glæde for både erhvervet 
og naturen. 

KL finde det ligeledes positivt at udgifterne til denne kortlægning dækkes 
efter en bestil-udfør-betal model, som er til stor gavn for de kommuner 
som udfører flest kortlægninger.

KL har forståelse for at bekendtgørelsen, og opgavens reelle 
igangsætning er forsinket som følge af den sene vedtagelse af 
finansloven. 

KL finder, at bekendtgørelsen tydelig beskriver forudsætningerne for 
opgaven, kriterierne for at arealerne kan medregnes i optællingen af 
kortlagte arealer, og det handlerum kommunerne har hvis det er 
nødvendigt at omprioritere som følge af nyere oplysninger. KL finder dog, 
at bekendtgørelsen indeholde nogle praktiske bestemmelser om 
rapportering, herunder tidsfrister for rapportering, som med fordel kunne 
gøres mere smidige. Dette uddybes under de specifikke bemærkninger. 

Specifikke bemærkninger
Hensigten med nedenstående er at give maksimal råderum til 
planlægning og afvikling af feltsæsonen, og ikke lade administrative 
hensyn stå i vejen for dette.

§4, stk. 2 (feltsæsonen)
KL finder at feltsæsonen skal være så lang som muligt, og i gode år skal 
kunne påbegyndes og afsluttes som fagligt kyndige biologer vurderer 
forsvarligt. 
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Det er biologernes erfaring fra mange års § 3 kortlægning, at det for det 
første er lidt for tidligt at starte 1. maj særligt i sæsoner, hvor væksten er 
kommet sent i gang, idet man på det tidspunkt ofte kan have svært ved at 
erkende flere af kær- og overdrevsarterne. 
For det andet er det biologernes erfaring, at oktober måned uden store 
problemer kan benyttes til feltarbejde, og for den øvede kortlægger visse 
år tillige et par uger ind i november.

Vi vil derfor foreslå at feltsæsonens længde uddelegeres til en konkret 
vurdering hos kommunerne. Det vil have følgende fordele: 

 Det er fuldt ud fagligt forsvarligt.
 Det vil lette kommunernes planlægning af feltsæsonen
 Vi vil sandsynligvis få kortlagt mere natur for pengene, idet en 

længere feltsæson alt andet lige vil give mere fleksibilitet i 
tilrettelæggelsen af arbejdet.

Derfor foreslås det at stk. 2 udformes således: Besigtigelsen skal foregå i 
feltsæsonen, startende ved når planterne er i tydelig opvækst, og 
sluttende ved deres nedvisning. 

§7, stk. 5, om udbetaling af tilskud.
KL finder det positivt at indsatsen opgøres ud fra indberetninger til 
Naturdatabasen. Men med den eventuelt forlængede feltsæson, og selv 
uden forlængelse, kan det for de kommuner der har flest feltopgaver 
være en udfordring at nå inddateringen inden 31. oktober. Kunne der 
mon ikke findes en anden form for dokumentation, som ville tilfredsstille 
en eventuel revision?

Det vil i alle tilfælde være kommunernes ansvar, at de kortlagte og i 
opgørelsens medtalte arealer, lever op til bekendtgørelsens definition. 
Der ønskes derfor en vis fleksibilitet, og en længere tidsfrist for 
opdatering af Naturportalen. 

KL er opmærksom på de budgetmæssige rammer, som betinger 
udbetalingen i to portioner, og at det skal ske inden kalenderårene 2018 
hhv. 2019 udløber. KL vil gerne foreslå at kommunerne senest den 1. 
oktober meddeler Miljøstyrelsen hvor mange kortlægninger der er 
foretaget i kalenderåret. Det er efter vores opfattelse tilstrækkelig 
dokumentation for en udbetaling. Dermed kan fristen for opdatering af 
Naturdatabasen og indberetning til Miljøstyrelsen flyttes til eksempelvis 1. 
marts. 

Det vil være meget uhensigtsmæssigt, hvis hele sæsonens feltdata skal 
indtastes på blot en måned. For de kommuner, der har flere hundrede 
polygoner, vil det betyde, at der skal afsættes ressourcer til indtastes i 
feltsæsonen, som ellers burde være brugt på at lave besigtigelser.

Der tages forbehold for efterfølgende politisk behandling af 
høringssvaret.

Med venlig hilsen
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Lars Kaalund. Chefkonsulent, KL
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