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Notat om høringssvar fra ekstern høring 
 

Udkast til Vejledning om tilskud til Fastholdelse af vådområder, naturlige 
vandstandsforhold og lavbundsområder 

  
Udkast til ny vejledning om tilskud til Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold 
og lavbundsområder har været sendt i høring med svarfrist den 12. januar 2017.  
 
Der er modtaget høringssvar fra: 

‐ Landbrug & Fødevarer, jf. pkt. 1 
 
 
Høringssvar Opfølgning 
1. Landbrug & Fødevarer 
1.1 
Side 7, afsnit 7.1 
 
De 0,5 ha småbiotoper, som er undtaget fra 
reglen om plantedække bør defineres mere 
klart. Eksempelvis er det uklart, om det 
betyder 0,5 ha småbiotop pr. 1,0 ha 
vådområdeprojekt? 
 
 
 
 
 
 
Det bør også fremgå af teksten, om 
rydningspligten fortsat gælder, når 
fastholdelsestilskud ophører efter 20 år. 

Giver delvist anledning til ændringer 
 
 
Teksten ændres til: ”Der må dog gerne være 
småbiotoper, fx grupper af træer, buskads og 
læhegn, så længe de enkelte småbiotoper er 
fysisk adskilte og hver for sig ikke er større 
end 0,5 ha.”  
 
Der er ikke begrænsninger på antallet af 
biotoper i hver enkelt mark. Er ansøger i tvivl, 
må han kontakte os. 
 
 
Giver delvist anledning til ændringer 
 
Rydningspligten er helt uafhængig af 
tilskuddet til fastholdelse og gælder for al 
nuværende og tidligere landbrugsjord. Det 
præciseres i teksten. 
 

1.2 
Side 8, afsnit 7.2 Erosion 
 
Det bør tilføjes, hvordan man ansøger om 
dispensation. 
 

Imødekommes 
 
Der indsættes henvisning til afsnit 13.8. 

1.3 
Side 10, afsnit 8 Årlig betalingsanmodning 
 
Tekst foreslås ændret til ”….kan du risikere, at 
dit tilsagn bortfalder….” 
 
Det bør tilføjes, at ansøgningsfristen den 21. 
april gælder i 2017. 

Imødekommes 
 
 
Teksten tilrettes. 
 
 
Teksten tilrettes. 
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1.4 
Side 13, afsnit 10 Loft over tilskud 
 
Eksemplet i tekstboksen giver indtryk af, at 
det er nemt at nå loftet, men det er L % F’s 
indtryk, at det er det ikke. 
 

Giver ikke anledning til ændringer 
 
Eksemplet er korrekt og hyppigt 
forekommende. 

1.5 
Side 13-14, afsnit 11.1 Miljøfokusområder 
(MFO) 
 
L & F finder det meget problematisk og 
uhensigtsmæssigt, at tilskudssatsen 
nedsættes til 0 kr., når tilsagnsarealet 
anvendes til MFO-brak. L & F stiller sig 
tvivlende overfor, at der reelt er tale om en 
dobbeltfinansieringspolitik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da tilsagn fra 2014 og tidligere ikke er 
omfattet af denne regulering, er det helt 
afgørende, at det fremover er nemt for 
lodsejer og konsulent i se i Fællesskemaet, 

Giver ikke anledning til ændringer 
 
Bemærkningen vedrører en bestemmelse i 
bekendtgørelsen, som er begrundet i, at EU-
Kommissionen i svar af 25. september 2015 
vedrørende fastholdelse af vådområder bl.a. 
har anført følgende:  
 
"Taking in account the specific case of land 
lying fallow, in the details that you have given 
concerning the AEC commitments, there does 
not seem to be anything in their content 
which goes beyond the EFA land lying fallow 
requirement. It would therefore appear that, 
in this situation, any EFAs declared on land 
under these AEC commitments would have 
the AEC premium reduced to EUR 0 per 
hectare on those areas in any year that the 
areas are declared as EFAs. If this prospect is 
likely to result in an unattractive reduction in 
Pillar 2 payment for a particular beneficiary, it 
is possible for the farmer to look for areas on 
his/her holding not under these AEC 
commitments for declaration as EFAs."  
 
For 20-årig fastholdelse gælder, at 
afvandingsforholdene ændres, at arealerne 
skal være udlagt som græs- eller 
naturarealer, og at tilsagnsarealer kan 
anvendes til afgræsning og slæt. Der er 
imidlertid ikke forpligtelse til afgræsning eller 
slæt, og tilskuddet kompenserer derfor ikke 
for afgræsning og slæt.  
 
Der foreligger således ikke et indkomsttab 
som følge af forpligtelser under tilsagnet, der 
ligger ud over det indkomsttab, der følger af, 
at arealet er anmeldt som MFO-brak. 
Tilskuddet skal derfor nedsættes til 0 kr. pr. 
ha for tilsagnsarealer, der er anmeldt som 
MFO-brak. 
 
Tilsagnstypen fremgår i Fællesskemaet under 
”Registrerede tilsagn”. De tilsagn, der er 
omfattet af nedsættelsen er typerne 74-78, 
altså de tilsagn, som denne vejledning 
vedrører. 
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hvilke tilsagnstyper der er på de enkelte 
arealer. 
 
1.6 
Side 14, afsnit 11.2  
 
Det vil være relevant at oplyse om 
prioriteringen af tilsagn om tilskud til pleje af 
græs- og naturarealer, herunder at 
vådområdeprojekter prioriteres til sidst. 
 

Imødekommes 

1.7 
Side23, afsnit 12.7 
 
Under sidste punkt i punktoversigten står der 
”se f-tekst”. Det er ikke klart, hvad det 
betyder. Skal vel ændres til ”se figurtekst ved 
eksempel 4”. 
 

Imødekommes 
 
Det markerede var en fejl og fjernes. 

1.8 
Side 29, afsnit 13.8 Dispensation 
 
Det bør fremgå af teksten, at det i visse 
tilfælde også kan være nødvendigt at ansøge 
om dispensation hos kommunen, fx hvis det 
pågældende areal er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3.  
 

Imødekommes 

 


