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Tilskud 

J.nr. SVANA-309-00038 

Ref. MAKLA 

Den 28. april 2017 

 

Til organisationer, myndigheder m.fl., jf. vedlagte liste   

   

  

 

Høring 
 
Udkast til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til læhegn og 
småbeplantninger 
 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ovennævnte bekendtgørelse og vejledning 

i høring. 

 

Tilskudsordningen til læhegn og småbeplantninger er en nationalfinansieret 

tilskudsordning, besluttet som en del af Naturpakken. Det overordnede formål er, 

at bidrage til bevarelse og fremme af den biologiske mangfoldighed, ved at skabe 

gode levesteder og etablere forbindelseslinjer mellem levesteder for vilde dyr og 

planter.  

 

Eksempler på krav i ordningen er:  

 

Tilskud 

 Tilskud til foreninger eller sammenslutninger skal være mindst 3 ejere. 

 Tilskuddet er en enhedssats på 60.000 kr. pr. ha.  

 Tilskud udbetales som engangsudbetaling.  

 Mindstestørrelsen for projekter bliver 0,5 ha for individuelle projekter og 3 

ha for kollektive projekter.    

 

Tilplantning 

 Der er et forbud mod brug af pesticider. 

 Der stilles krav om mindst 75 pct. buske i alle beplantninger. 

 Yderste række af beplantningen skal bestå af buske.     

 

Prioritering af ansøgninger  

 Primært kriterie: Ansøgninger indenfor kommunernes planlægning for 

potentielle naturbeskyttelsesinteresser og potentielle økologiske forbindelser.  

 Sekundært: Projektstørrelse.  

 

Der lægges op til en målrettet og omkostningseffektiv ordning med et minimum af 

administration for henholdsvis erhverv og myndighed.  
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Det skal bemærkes, at det er en forudsætning, at tilskudsordningen bliver 

statsstøttegodkendt før bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger, 

kan vedtages. Det betyder, at ordningen først åbnes for ansøgninger efter 

godkendelsen fra EU-Kommissionen, som forventes i juli 2017. 

 

Høringsmaterialet offentliggøres på Høringsportalen. 

 

Det skal oplyses, at høringssvar offentliggøres på Høringsportalen og at man ved at 

afgive høringssvaret samtykker til offentliggørelse, herunder afsenders navn og 

mailadresse. 

 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til makla@svana.dk med cc til mst@mst.dk 

senest den 26. maj 2017. Teksten – ”Bemærkninger til høring vedrørende 

læhegnsordning” bedes anført i emnefeltet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mathias Kjærulf Lang-Hemmersam 

Tlf. 93 59 71 42 

makla@svana.dk 
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