
 
 

 
 
Fødevareministeriet 
NaturErhvervstyrelsen 
 
 

 

 

  

 
 
 

KL´s høringssvar: Bekendtgørelse om tilskud til  pleje af 

græs- og naturarealer  

 

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

indeholder en række ændringer i den nuværende bekendtgørelse, som skal 

udmønte Grøn Vækst-aftalen om pleje af Natura 2000-områder mv. og 

udmønte de midler, der er afsat i aftalen og som skal finansieres over 

landdistriktsprogrammet. 

 

Implementeringen af Natura 2000-planerne skal ifølge Grøn Vækst-aftalen 

ske gennem tilskud fra FødevareErhverv til lodsejerne. Dette er ikke i 

tilstrækkeligt omfang afstemt med, at kommunerne ifølge statens lovgivning 

har ansvaret for implementering af Natura 2000-planerne senest i 2015. 

 

Generelt henviser KL derfor fortsat til høringssvar af 19. januar 2011, der 

ligeledes er vedhæftet. De her nævnte problemstillinger – samt ikke mindst 

forslag til fremtidige Natura 2000-ordninger – er fortsat yderst relevante. 

Det følgende skal derfor betragtes som et supplement til det tidligere 

afgivne høringssvar.  

Forbedringer 

Bekendtgørelsen indeholder en række forbedringer, som KL gerne vil 

kvittere for: 

 Vådområder og heder kan nu i et vist omfang modtage tilskud  

 Det generelle tilskudsbeløb for græsningsordningen hæves fra 1400 

kr./ha til 2000 kr./ha  

 De såkaldte naturperlearealer udvides til at omfatte særlig artsrig og 

prioriteret Natura 2000-natur. 

Faglige udfordringer  

Bekendtgørelsen rummer fortsat en række faglige udfordringer - i det 

følgende skitseres én af disse. 
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Valg mellem driftskrav 

Tilsagnshaver skal nu som driftskrav vælge ml. enten kontinuerlig 

afgræsning med 1,5 storkreaturer i 3 måneder eller ”tæt og lavt 

plantedække” pr. 31. august. Ved fastsættelse af et nationalt ”krav” om et 

fast antal græssende dyr/ha, uden at indkalkulere det konkrete areals 

naturtype/vækstvilkår (og foderværdi), er der stor risiko for at det 

specifikke græsningstryk bliver enten for ekstensivt eller intensivt.  

 

På tilskudsarealer indenfor Natura2000-netværket kan dette modvirke 

gunstig bevaringsstatus for især de ovennævnte naturtyper. I tilfælde, hvor 

ansøger vælger kravet om kontinuerlig afgræsning bør der derfor skabes 

mulighed for, at NaturErhvervstyrelsen og handleplansmyndigheden i 

fællesskab fastsætter græsningstryk for det konkrete areal.   

 

Det kan undre, at der regnes i ”storkreaturer”, da der ellers benyttes 

”dyreenheder” i andre sammenhænge. Det vil kunne øge forvirringen og 

dermed muligheden for fejl – både hos brugerne, deres konsulenter og 

måske også hos kontrollanterne. Valget af ”storkreaturer” er problematisk, 

da antallet af dyr, der skal gå på arealet er et minimumsantal og "til enhver 

tid". Det vil sige, at der tilsyneladende ikke er mulighed for at lave et 

gennemsnit over tid, foldskifte eller lignende.   

 

Fortsat dialog ønskes 

KL vil opfordre til fortsat dialog om de i høringssvaret af 19. januar 2011 

nævnte udfordringer. Følgende tiltag ønskes fortsat: 

 At kommunerne som handleplanmyndighed kan inddrages i aftaler 

ml. NaturErhvervstyrelsen og lodsejer 

 At ekstra tillæg knyttes til ekstra vilkår – og at der skabes mulighed 

for  jordfordeling som ved vådområdeindsatsen  

 At der skabes mulighed for 10- eller 20-årige aftaler med tinglysning, 

idet det ville være langt mere omkostningseffektive for lodsejer, stat 

og kommuner 

 At faciliterende indsats – i forlængelse af ovenstående - bør kunne 

finansieres over landdistriktsprogrammet, bl.a. med mulighed for at 

oprette græsningslaug m.m. 

 

Venlig hilsen 

 

Troels Garde Rasmussen 

Chefkonsulent 


