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KL-høringssvar på Bekendtgørelse om tilskud til 
vådområdeprojekter og naturprojekter på lavbundsjorde

KL takker for høringen, og har følgende bemærkninger til udkastet.

Generelle bemærkninger
KL sætter stadig pris på, at bekendtgørelsen omfatter flere projekttyper, 
da det har vist sig i praksis, at det letter kommunernes arbejde med 
vådområdeprojekterne.

Kommunerne igangsætter mange projekter på lavbundsjordene, og de 
nye tiltag vil bane vejen for flere projekter. Der kunne dog gøres mere. 

I en tid med kraftig fokus på CO2-reduktion, kan det overvejes, om udtag 
af lavbundsjordene nødvendigvis skal kobles sammen med krav om 
kvælstofreduktion. Der er skabt en undtagelse fra denne sammenkobling, 
i §13, stk. 2 og stk. 5. Det undrer os, at noget tilsvarende ikke er muligt i 
kystvande med et meget lavt indsatsbehov. I disse oplande kunne der 
sandsynligvis anlægges gode CO2-reducerende naturprojekter på 
lavbundsjordene, men da de hurtigt opfylder kvælstofindsatsen, kan de 
ikke gennemføres. For kun 2 år siden der ikke var noget kvælstofkrav til 
lavbundsprojekterne, så det kunne overvejes at skille de to indsatser 
igen.  

Det er positivt, at flere lavbundsjorde kan indgå i ordningen (6-12%-
jordene). Det vil skabe mulighed for flere og større projekter, med færre 
”huller” i projektområdet. Det udfordrer dog 120%-loftet over 
forundersøgelser, se nedenstående specifikke bemærkninger.

Endelig skal KL beklage, at vores høringssvar til den gældende 
bekendtgørelse ikke gav anledning til justeringer, hverken i gældende 
eller i dette nye forslag. Det er fortsat helt urimeligt, at der er fleksible 
sagsbehandlingstider mellem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, når 
de behandler anmodninger om fristforlængelser. Det foreslås, at 
ændrede projektperioder skal oplyses skriftligt til kommunerne, og at 
kommunerne opnår mulighed for fristforlængelse som følge af 
sagsbehandlingen jf. § 27 og § 30 i det fremsendte udkast.

Tilsvarende finder vi fortsat fristerne for anmodning om projektændring 
og fristforlængelser urimelige, set i forhold til det økonomiske ansvar, der 
lægges på kommunerne. KL ønsker, at der kan søges ændringer helt 
frem til projektets fysiske afslutning, og at den slags ansøgninger får 
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straks-afgørelser. Det vil kunne spare både projekterne og kommunerne 
for unødvendige udgifter.

Specifikke bemærkninger
Med den nye 6 %-grænse for lavbundsjorde vil en del af de allerede for-
undersøgte projekter kunne vokse i areal og effekt. Der vil være flere 
marker i omdrift, når vi medtager arealer med 6-12% tørvejord. Det vil 
bidrage positivt i kvælstofregneskabet, men også samlet set presse vores 
VOP op mod 120 %-loftet. Det fremgår ikke klart af bekendtgørelsen om:

1. Kan der gives tilskud til supplerende forundersøgelser, med 
henblik på at omfatte 6-12 %-arealerne i projektet?

2. Kan der dispenseres fra 120 %-kravet ift. forundersøgelser? Når 
projekterne bliver større, bliver det alt andet lige vanskeligere at 
holde projektporteføljen under 120 %.

Svarene på disse spørgsmål ønskes indarbejdet i bekendtgørelsen.

Der tages forbehold for efterfølgende politisk behandling af 
høringssvaret.

Med venlig hilsen

Lars Kaalund
Chefkonsulent, KL
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