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KL´s høringssvar: Bekendtgørelse om tilskud ti l 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 afstemt med, 
at kommunerne ifølge statens lovgivning har ansvaret for implementering af 
Natura 2000-planerne senest i 2015. 

 

De primære problemer  

For kommunerne er de primære problemstillinger: 

 At kommunerne ikke qua Grøn Vækst får finansiering eller virkemidler 
til at have en faciliterende, koordinerende eller styrende rolle i 
implementering af plejeordningerne  

 At ordningen er frivillig, når kommunernes målopfyldelse ifølge statens 
lovgivning er bindende  

 At ordningerne er ufleksible og ikke kan målrettes mod de nødvendige 
naturforbedringer i mange Natura 2000-områder 

 At tilskudssatserne tilsyneladende er for små eller for udifferentierede 
til at virke attraktive for mange jordbrugere 

 At støttemidler kanaliseres væk fra naturområder udenfor Natura 2000-
områder – til skade for den almindelige natur og dermed såvel statens 
som kommunernes arbejde for at implementere kommuneplanernes 
økologiske korridorer og standse tilbagegangen i biodiversitet, som 
Danmark internationalt har forpligtet sig til.  

Den 19. januar 2011 

 

Jnr 10.05.07 K04  

Sagsid 000223983 

 

Ref TRR 

trr@kl.dk 

Dir 3370 3803 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370  

2300 København S 

 

Tlf 3370 3370 

Fax 3370 3371 

 

www.kl.dk 

 

1/3  

 
 



 2 

 

Kommunerne er gennem Natura 2000-planerne og de efterfølgende 
handleplaner forpligtiget til at gennemføre tiltag, der sikrer opfyldelse af 
planerne. Men kommunerne vil ikke med de i Grøn Vækst aftalte rammevilkår 
for finansiering og styring og denne bekendtgørelse kunne implementere 
Natura 2000-planerne.  

 

Fortsat dialog ønskes  

KL vil takke for muligheden for inden udsendelse af denne bekendtgørelse at 
have haft muligt for at bidrage med justeringsforslag til bekendtgørelsen. KL 
må imidlertid konstatere at det pga. flere forhold har været yderst vanskeligt at 
justere de nødvendige ting. Som KL forstår det, skyldes det flere forhold:   

 EU-forhold eller - vilkår 

 Den danske ramme for landdistriktsprogrammet  

 Grøn Vækst-aftalen 

 ”Produktionstiden” på at foretage de relevante ændringer, dels ift. EU, 
dels ift. den danske ramme for landdistriktsprogrammet. 

KL vil derfor opfordre til at dialogen fortsætter mhp. at sikre at 
plejeordningerne reélt kan sikre opfyldelse af planerne. Det gælder såvel 
rammerne som de mere konkrete dele af bekendtgørelsen. KL har fra 
kommunerne modtaget mange forslag, der kan danne baggrund denne dialog.   

Da denne bekendtgørelse udmønter Grøn Vækst-rammerne for 

kommunernes implementering af Natura 2000-planerne, ønsker KL 

bekendtgørelsen sendt i økonomisk høring. 

 

Det skyldes bl.a. følgende:  

 Bekendtgørelsen forudsætter at der skal gives en del nye § 3-

tilladelser, primært til rydning 

 Aftaler indgået for perioden 2011-2015 på de i bekendtgørelsen 

nævnte vilkår kan vanskeliggøre kommunernes samlede 

implementering af Natura 2000-indsatsen  

 Det er p.t. ikke afklaret i hvilket omfang kommende ændringer af 

bekendtgørelsen vil kunne understøtte kommunernes 

implementering af Natura 2000-planerne. 

 

KL vil anbefale, at de økonomiske forhandlinger tages i sammenhæng med 

de øvrige økonomiske forhandlinger, som KL og staten skal have om 

implementering af Natura 2000-indsatsen. 
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Forslag ti l fremtidige Natura 2000-ordninger 

Overordnet ser kommunerne lodsejerne i en bredere samfundsøkonomisk 
positiv rolle som producent af bl.a. natur, og som samtidig bør ses som en 
aktør i et multifunktionelt jordbrug, der også bidrager til ”liv på landet”, 
udvikling af nye lokale produkter, potentialer for turisme og friluftsliv, 
produktion af rent drikkevand m.v. 
 
Da MVJ-plejeordningen hviler på princippet om ”frivillighed” er det for 
kommunerne vigtigt at sikre deltagelse fra de berørte landmænd m.v. Ikke 
mindst i sammenhæng hermed vil det være centralt, at kommunerne kan 
gennemføre opsøgende og faciliterende arbejde, og at der er finansiering til en 
sådan opgave. Dette skal også ses i relation til behovet for målrettet pleje med 
det sigte at få mest natur for pengene. 
 
Fra kommunal side opfattes det som problematisk, hvis de kommende aftaler 
tegnes mellem lodsejer og FødevareErhverv uden inddragelse af 
handleplanmyndigheden, det vil sige kommunerne. 
 
Fra kommunernes side peges på behovet for tættere kobling mellem tilskud til 
pleje og mulighederne for med støtte at etablere græsningslaug og 
græsningsforeninger m.v. - og også til muligheder for støtte til udarbejdelse af 
kollektive natur- og kulturplaner. 
 
Kommunerne foreslår endvidere indførelse af muligheder for tillæg til lodsejere 
i Natura 2000-områder, der søger om tilskud – tillæg der knyttes til ekstra 
vilkår, ligesom det foreslås at anvende jordfordeling i særlige landskabstyper 
som for eksempel ådale, fjordområder, strandengsområder m.v. – finansieret 
over landdistriktsprogrammet som ved vådområdeindsatsen. 
 
Kommunerne lægger endvidere op til, at der fremadrettet kan sikres 20-årige 
aftaler med tinglysning og varig binding efter aftaleperioden, muligheder for 
langvarig offentlig forpagtning af privatejede arealer, tilbud om tinglyst 
forkøbsret for det offentlige inden for udvalgte naturområder, tilbud om 
offentlig erhvervelse af naturarealer mod at tilbyde erstatningsjord og fast 
overdækning af gylletanke og krav om nedfældning af gylle med sigte på at 
reducere den luftbårne kvælstofs påvirkning af følsomme Natura 2000-
naturtyper og -arter. 
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