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KL´s høringssvar til 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 
sikre implementering af Natura 2000-planer og -handleplaner for 2015-2021 
samt regeringens Naturplan Danmark. Der er i perioden 2015-2020 afsat ca. 
1,1 mia. kr. til pleje på ca. 90.000 ha – hvilket er færre ha end i den 
indeværende Natura 2000-periode 2010-2015.

Generelle kommentarer 
KL ser det som positivt, at:

 Taksterne generelt forhøjes, så det bliver mere attraktivt for 
lodsejerne at søge tilskuddene

 Indsatsen målrettes ved prioriteringskriterier, så midlerne i højere 
grad anvendes effecient

 Sanktioner ved overtrædelse gradueres, så lodsejerne ikke får 
uforholdsmæssig stor straf ved mindre fejl – fx grundet tekniske 
forhold, vejrlig el. lign.

 
KL vil opfordre til fortsat dialog om en række udfordringer. Følgende tiltag 
ønskes:

 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 af 
varig plejepligt, idet det ville være langt mere omkostningseffektivt 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. 
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Baggrunden for KL´s ønsker er bl.a.: 
 At kommunerne som handleplanmyndighed skal implementere 

Natura 2000-planerne – men at plejeordningen er et frivilligt 
anliggende ml. lodsejere og NaturErhvervstyrelsen 

 At ordningerne trods forbedringer stadig ikke i tilstrækkeligt omfang 
modsvarer de naturgivne differentierede behov

 At 5-årige ordninger ikke er tilstrækkeligt økonomisk effeciente for 
samfundet – set i lyset af, at der anvendes 1,1 mia. kr. over 6 år uden 
at der sikres en varig pleje. Indsatsen og beløber er tabt, såfremt 
aftalen ikke gentegnes igen efter år 5, 10, 15, 20 etc. 

Forslag til fremtidige naturplejeordninger 
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 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, 



3

muligheder for langvarig offentlig forpagtning af privatejede arealer, tilbud 
om tinglyst forkøbsret for privat eller offentlige ejer inden for udvalgte 
naturområder samt tilbud om offentlig erhvervelse af naturarealer mod at 
tilbyde erstatningsjord.

Specifikke kommentarer 
Den nye bekendtgørelse baserer tilskud på baggrund af et nyt HNV (high 
nature value) koncept, hvor græsningsarealer vurderes på baggrund af en 
række naturindikatorer, der resulterer i en tildeling af point på en skal fra 1 
til 14. Ifølge bekendtgørelsen og tilhørende materiale er tilsagn om tilskud 
for et areal betinget af en HNV score på 5 og derover. 

Ifølge materiale på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside kan det 
landsdækkende HNV areal fastsættes til i alt 153.000 hektar, svarende til 
områder med HNV score 5-12. Dette er fordelt med ca. 95.000 ha indenfor 
NATURA 2000 og ca. 58.000 ha udenfor NATURA 2000. Hovedparten af 
de højeste HNV scorer 8-12 ligger i NATURA 2000-områderne. 

Ifølge bekendtgørelsen vil NaturErhvervsstyrelsen, i de tilfælde hvor de 
afsatte midler ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger om 
tilsagn om tilskud, kunne prioritere ansøgninger om tilskud efter en 
rækkefølge, hvor Natura 2000 arealer går forud for andre arealer, og hvor 
en højere HNV-værdi går forud for en lavere HNV-værdi, og en større 
mark går forud for en mindre mark.

KL finder det generelt positivt, at der med den nye bekendtgørelse og HNV 
ordning er tilstræbt en højere grad af målretning til særligt værdifulde græs- 
og naturarealer. KL finder imidlertid, at der kan være nogle uheldige, og 
formentlig utilsigtet, konsekvenser ved at lade græsningsarealer med en 
HNV score på under 5 falde helt uden for ordningen. 

De uheldige konsekvenser kan opstå, hvor nye arealer ønskes afgræsset med 
henblik på at kunne udvikle nye naturlokaliteter. Arealerne har typisk en 
score på under 5 og vil derfor mangle en økonomisk støtte i forhold til at 
etablere græsning. Driften af arealerne vil alternativt kunne finansieres med 
traditionel landbrugsstøtte for omdriftsarealer. 

Hermed begrænses det økonomiske incitament for at afgræsse arealerne og 
give dem muligheden for på sigt at udvikles til egentlige naturarealer. 
Private og offentlige ejere har eksempelvis flere nye græsningsarealer 
oprettet inden for de sidste 5 år, som ligger i umiddelbar nærhed af 
eksisterende § 3 naturarealer og dermed har et godt potentiale for med tiden 
at kunne udvikles til værdifulde naturarealer.  
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KL finder endvidere prioriteringen inden for ordningen problematisk, idet 
det kan medvirke til en skævvridning af naturplejen i Danmark, eftersom at 
naturarealer beliggende uden for Natura 2000 områderne risikerer at miste 
naturplejetilskuddet, i de tilfælde hvor der ansøges om flere penge end der 
er midler. Ordningen kan således være medvirkende til at uddybe 
forskellene i landets natur mellem en A natur (græsningsarealer i Natura 
2000 områder) og en B Natur (græsningsarealer uden for Natura 2000).

Et tredje problematisk forhold ved HNV-ordningen og mulig kilde til 
skævvridningen af naturplejeindsatsen i landet opstår ved, at en del af 
baggrundsdataene for HNV kortet er baseret på frivillige artsregistreringer. 
Idet nogle kommuner vil være bedre begunstiget med frivillige kræfter end 
andre kommuner, kan man forestille sig et scenarie hvor kommuner med en 
større repræsentation af frivillige kræfter får et mere udfyldt HNV kort og 
dermed opnår en højere score. Den højere score vil øge sandsynligheden 
for tildeling af tilskud til naturpleje i kommuner med mange frivillige 
kræfter i modsætning til kommuner der ikke har denne begunstigelse.

Uhensigtsmæssighederne er primært knyttet til det forhold, at der er afsat 
midler til færre hektar end i den indeværende periode – sekundært knyttet 
til afledte konsekvenser af HNV-konceptet. Dermed kanaliseres 
støttemidler væk fra naturområder udenfor Natura 2000-områder – til skade 
for den almindelige natur og dermed privates, statens og kommunernes 
arbejde for at implementere Naturplan Danmarks Grønne Danmarkskort 
qua økologiske korridorer.

For KL at se, at uhensigtsmæssighederne med til at understrege behovet for 
at der på sigt skabes en mere efficient anvendelse af naturplejemidlerne – fx 
ved mere langsigtede aftaler, hvor der også kan anvendes jordfordeling.

Med venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen
Chefkonsulent


