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Til høringsparterne på vedlagte liste    

 

   

  

Høring over udkast til ændring af 2 bekendtgørelser for 20-årige 
tilsagn om tilskud til henholdsvis miljøvenlige 
jordbrugsforanstaltninger og miljøvenlig drift af vådområder 
(ændring af bestemmelserne om nedsættelse af tilskud ved 
overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser) 
 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen udkast til følgende 

ændringsbekendtgørelser i høring 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om supplerende 

bestemmelser for 20-årige tilsagn om tilskud til miljøvenlige 

jordbrugsforanstaltninger. 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til 

miljøvenlig drift af vådområder. 

 

Bemærkninger til udkast til ændringsbekendtgørelserne sendes til 

miljobio@naturerhverv.dk senest onsdag den 11. januar 2017 med angivelse 

af j.nr. 16-810-000025.  

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet 

til:  

 Lisa Pengart Pilgaard Christensen på lischr@naturerhverv.dk eller 

tlf.nr. 9359 7741 eller, 

 Karen B. Knudsen på kbk@naturerhverv.dk eller tlf.nr. 2523 

8392.  

 

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter 

høringsfristens udløb, for så vidt disse ikke stammer fra ministerier eller 

myndigheder under ministerierne. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes 

til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og 

mailadresse. 

 

NaturErhvervstyrelsen gør venligst opmærksom på, at vi alene ønsker 

høringssvar vedrørende ændringerne.  

 

De foreslåede ændringer 

Definition af afgrødegruppe 

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 er ændret ved 

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1393 af 4. maj 2016. Den 
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definition af afgrødegruppe, der anvendes for de 20-årige tilsagn, og som tidligere 

var anført under artikel 17, stk. 1, litra b, er nu er anført under artikel 17, stk. 1, 

litra e. Definitionen af afgrødegruppe ændres i konsekvens heraf. Der er således 

ikke indholdsmæssige ændringer. 

 

Nedsættelse af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser 

Der blev på baggrund af et tidligere svar fra EU-Kommissionen indsat 

bestemmelser om nedsættelse af tilskud svarende til de bestemmelser, der gælder 

for tilsagn under den nye programperiode 2014-2020. For miljøvenlig drift af 

vådområder er bestemmelserne indsat ved bekendtgørelse nr. 952 af 19. august 

2015 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder. 

 

EU-Kommissionen har nu i et senere svar bl.a. oplyst, at i tilfælde af sådanne 

langsigtede forpligtelser, der er etableret under et program forud for 

programmeringsperioden 2007-2013, gælder, at gentagelse af den manglende 

overholdelse tages der ikke hensyn til og fører derfor ikke til højere afslag eller 

tilbagetrækning af støtte; det generelle princip at en manglende overholdelse skal 

medføre afslag eller tilbagetrækning er der ikke tvivl om. 

 

Bestemmelserne om nedsættelse af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser eller 

andre forpligtelser ændres derfor således, at det ved fastsættelse af den samlede 

sanktionsprocent ikke længere indgår, om der er tale om gentagen overtrædelse. 

Ændringerne skal have virkning for anmodninger om udbetaling af tilskud, der er 

modtaget den 1. januar 2015 eller senere. 

 

Der er ikke sager, der vil blive genoptaget som følge af ændringerne, da gentagelse 

ikke er indgået ved fastsættelse af den samlede sanktionsprocent. 

 

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger  

Da ændringerne vedrører bestemmelserne om nedsættelse af tilskud ved 

overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser, og det forudsættes, at 

virksomhederne overholder gældende regler, har ændringerne ikke 

erhvervsøkonomiske konsekvenser. 

  

Forholdet til EU-lovgivningen  

Bekendtgørelsesbestemmelserne ændres som følge af, at definitionen af 

afgrødegruppe i artikel 17, stk. 1, litra b, i Kommissionens delegerede 

forordning (EU) nr. 640/2014 er flyttet til forordningens artikel 17, stk. 1, 

litra e, og Kommissionens fortolkning af forordningens artikel 35, stk. 3. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Ændringsbekendtgørelserne er ikke omfattet af reglen om faste datoer for 

ikrafttræden (1. januar eller 1. juli), da ændringsbekendtgørelserne ikke 

har direkte konsekvenser for erhvervslivet, idet det er forudsat, at 

virksomhederne overholder gældende regler. 

 

Ændringsbekendtgørelserne forventes udstedt med ikrafttræden den 1. februar 

2017.  
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Med venlig hilsen 

 

Miljø & Biodiversitet 

 


