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KL´s høringssvar: Bekendtgørelse om tilskud til  Natura 

2000-projekter om etablering af naturlige 

vandstandsforhold og Bekendtgørelse om tilskud til 

fastholdelse af vådområder og naturlige 

vandstandsforhold 

 

Ordningerne til etablering og fastholdelse af naturlige vandstandsforhold 

skal implementere Natura 2000-planernes om at etablere naturlige 

vandstandsforhold. Ordningerne adresserer tilskud til ca. 11.000 ha af de 

16.000 ha natur, der skal retableres som våd natur indtil 2015. Det drejer sig 

bl.a. om naturtyperne rigkær, tidvis våd eng, kildevæld m.m. Ordningerne er 

essentielle virkemidler i den kommunale Natura 2000-indsats.  

 

Generelle kommentarer  

KL hilser det velkomment, at der med ordningen til etablering af naturlige 

vandstandsforhold dels skabes varige ændringer med 20-årige tilskud, dels 

gives mulighed for ejendomsmæssige og tekniske forundersøgelser, så der 

dermed skabes bedre basis for gennemtænkte løsninger. 

 

Fra kommunal side er der dog også en række forslag til forbedringer: 

 Pga. den korte tidsfrist for målopfyldelse i 1. planperiode – da de 

statslige Natura 2000-planer er 2 år forsinket – vil flere 

ansøgningsrunder eller løbende ansøgningsmulighed være ønskeligt  

 På sigt vil det fremme indsatsen, hvis der kunne etableres et 

alternativ til de 20-årige tilskud. Det kunne fx enten være et 

engangstilskud eller en køb-salgsmekanisme som i 

vådområdeindsatsen. 

 

Fra kommunal side opfattes det desuden som problematisk, at  de 

kommende aftaler tegnes mellem lodsejer og NaturErhvervstyrelsen uden 

inddragelse af handleplanmyndigheden, det vil sige kommunerne. Dels kan 

det besværliggøre kommunernes koordinering af målopfyldelse for det 

Den 31. januar 2012 

 

Jnr 10.05.07 K04  

Sagsid 000238287 

 

Ref TRR 

trr@kl.dk 

Dir 3370 3803 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370  

2300 København S 

 

Tlf 3370 3370 

Fax 3370 3371 

 

www.kl.dk 

 

1/5  

 
 



 2 

 

samlede Natura 2000-område. Dels er kommunerne myndighed på fx 

naturbeskyttelse og vandløb, der bliver påvirket af aftalerne. Endelig kan 

aftalerne få betydning for afvandingsforhold udenfor projektområdet, 

hvilket kommunen som oftest ender med at bliver inddraget i – og ikke 

altid kan tage højde for ved tilladelser til projektet.  

 

For kommunerne er der desuden en række udfordringer i det generelle set-

up: 

 At kommunerne ikke qua ordningen får mulighed for på et 

overordnet niveau at facilitere, koordinere eller styre den samlede 

hydrologiindsats indenfor et givet Natura 2000-område, der skal 

sikre målopfyldelse af den kommunale handleplan  

 At ordningerne er frivillig, når kommunernes målopfyldelse ifølge 

statens lovgivning er bindende  

 At ordningerne er ret ufleksible og ikke kan målrettes mod alle de 

nødvendige naturforbedringer i mange Natura 2000-områder 

 At tilskudssatserne kan vise sig at være for små eller for 

udifferentierede til at virke attraktive for mange jordbrugere. 

Både kommunerne og KL vil fortsat aktivt arbejde for at indsatsen i størst 

mulig grad implementeres med de nuværende ordninger. Men der skal også 

lyde en stor opfordring til løbende at forbedre ordningerne.   

 

Specifikke kommentarer: Bekendtgørelse om tilskud til 

Natura 2000-projekter om etablering af naturlige 

vandstandsforhold  

§ 5 stk. 1c: KL vil opfordre til at en offentlig ejer, der selv udarbejder drifts- 

og plejeplaner, følger samme praksis som øvrige ejere mhp. at sikre størst 

mulig koordinering og målopyldelse af Natura 2000-planen og –

handleplanen. 

§ 5, stk. 2: KL vil opfordre til at der administreres fleksibelt ift. en 

reserveret ramme – idet det i nogle tilfælde kan være vanskeligt forlods at 

afgøre, hvor stort projektarealet i sidste ende bliver – da det er baseret på 

frivillige tilslutning.  

§ 6, stk. 2: Der vil være relevant at sikre en vis fleksiblitet ml. de indikative 

tilsagnsrammer. KL indgår gerne i dialog om dette mhp. at sikre største 

mulig målopfyldelse af Natura 2000-indsatsen. 

§ 8, stk. 1: Den omtalte arealudpegning bør fra og med 2013 erstattes af de 

med handleplanerne udpegede arealer – for at kunne understøtte disse og 

sikre målopfyldelse og synergi i Natura 2000-indsatsen. KL forudsætter 
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derfor at det skabes mulighed for dette, jf. hvad der tidligere på 

administrativt niveau er opnået enighed om ml. Miljøministeriet  og KL. 

§ 10, stk. 2, pkt. 2: KL vil opfordre til, at den omtalte vurdering 

administreres fleksibelt. 

§ 12 stk. 1, afsnit 1 og § 22, stk. 2:  De nødvendige tilladelser  skal opnås 

inden projektet iværksættes, hvilket bør understreges. 

§ 12, stk. 1, afsnit 5: Da projektets nye vandstandsforhold skal opretholdes 

permanent, jf. § 13, stk. 1 og 2, kan det at kommunikative årsager være 

relevant at gøre opmærksom på dette under § 12. 

§ 13, stk. 2: Hydrologiprojekter vil kunne berøre fx aske- eller ellesup. Det 

er derfor vigtigt, at definitionen af skov ikke bliver for snæver, alternativt at 

der i Natura 2000-tilskudsordninger for skovbeskyttelse sikres de 

nødvendige tilskudsmuligheder. Synergien ml. de to ordninger er selvsagt 

afgørende. 

 14, stk. 2: Den stedlige kommune bør også kunne fastsætte servitutter 

affødt af dens myndighedsrolle ift. afvanding, naturbeskyttelse og Natura 

2000-handleplan – ikke mindste mhp. at sikre målopfyldelse og synergi i 

Nautra 2000-indsatsen. Rent praktisk kan det håndteres ved at den inden 

for givne rammer kan tilføje disse efter forespørgsel fra 

NaturErhvervstyrelsen. 

§ 15, stk. 1: Et projektændring bør også i høring hos den stedlige kommune, 

der både er myndighed ift. Natura 2000-handleplanen samt 

naturbeskyttelses- og vandløbsmyndighed. 

§ 15, stk. 2: Som det tidligere er påpeget ifm. vådområdeindsatsen, vil det 

vær relevant at projektets tilsagnsbeløb kan forhøjes i mindre omfang, da 

der for en del af projekterne vil opstå udgifter, som der er meget vanskeligt 

at estimere forlods. 

§ 17, stk. 1, afsnit 1: KL vil opfordre til, at dette administreres så alle de 

faktiske lønudgifter bliver dækket. 
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Specifikke kommentarer: Bekendtgørelse om tilskud til 

fastholdelse af vådområder og naturlige 

vandstandsforhold 

§ 2, stk. 2 og § 8, stk. 3 samt § 10, stk. 2: Tilskud bør også kunne gives til 

arealer der er ejet af kommuner eller kommunale fællesskaber. For at sikre 

etablering af naturlige vandstandsforhold kan det nemlig i nogle tilfælde 

være nødvendigt at erhverve mindre arealer. Det vil være uhensigtsmæssigt 

at disse arealer – der evt. drives i samdrift med naboarealer – ikke kan opnå 

støtte. 

§ 15, stk. 6, afsnit 2: Dispensation ud fra de nævnte forhold gør kun gives, 

såfremt NaturErhvervstyrelsen har sikret respektive kommunes tilladelse – 

da kommunen både er naturmyndighed og ansvarlig for Natura 2000-

handleplanen. 

 

Økonomisk høring 

Da disse bekendtgørelser 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 tilladelser 

 Aftaler indgået for perioden 2012 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 har igangsat vedr. 

implementering af Natura 2000-indsatsen. 

 

Fortsat dialog ønskes 

KL vil takke for proaktivt at være inddraget i sparring mhp. udarbejdelse af 

ordningerne. KL er opmærksom på at mere optimale ordninger p.t. kan 

være vanskelige at opnå bl.a. grundet EU-forhold eller -vilkår, den danske 

ramme for landdistriktsprogrammet indtil 2013, Grøn Vækst-aftalen eller 

”produktionstiden” på at foretage de relevante ændringer, dels ift. EU, dels 

ift. den danske ramme for landdistriktsprogrammet. 
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KL vil derfor opfordre til at dialogen fortsætter mhp. at sikre, at 

ordningerne i højere grad 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 for denne 

dialog.   

 

 

  

 Venlig hilsen 

 

 Troels Garde Rasmussen 

 Chefkonsulent 


