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Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om 
tilskud til pleje af græs- og naturarealer 
 

 

 
Baggrund 
 

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer er en ordning under det danske landdistriktsprogram 2014-

2020. Hovedparten af de foreslåede ændringer forudsætter ændring af landdistriktsprogrammet, og 

der tages derfor forbehold for evt. ændringer af bekendtgørelsesudkastet som følge af, at ændring af 

landdistriktsprogrammet endnu ikke er godkendt af EU-Kommissionen. Ændringsbekendtgørelsen 

forventes udstedt med ikrafttræden den 1. januar 2017. 

 

I det udkast til programændring, der har været i høring med svarfrist den 22. august 2016, er der 

foreslået indført 10 pct. fleksibilitet for marker omfattet af forpligtelse til afgræsning. Ifølge forslaget 

vil 10 pct. af marken kunne være områder, der naturligt forekommer på græs- og naturarealer, men 

som ikke kan eller bliver afgræsset. EU-Kommissionen har imidlertid meddelt, at hvis der indføres 10 

pct. fleksibilitet, må der kun udbetales for 90 pct. af arealet. På den baggrund er 10 pct. fleksibilitet 

udgået af den programændring, der den 30. september 2016 er fremsendt til EU-Kommissionens 

godkendelse.  

 

Ændringsbekendtgørelsen ændrer bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af 

græs- og naturarealer. 

Ændringerne 
 

Ordningen udvides med Natura 2000-arealer med høj naturværdi uden for den særlige 

udpegning 

Det bliver muligt at søge tilsagn om tilskud for alle arealer med høj naturværdi (HNV-værdi på 5 eller 

derover). Det betyder, at der nu kan søges om tilsagn for Natura 2000-arealer med høj naturværdi, 

som ikke er særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje. Ved prioritering af ansøgninger har 

marker beliggende inden for de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje fortsat førsteprioritet. 

Herefter prioriteres marker med en HNV-værdi på 5 eller derover. Der skelnes ikke mellem marker 

beliggende henholdsvis inden for og uden for Natura 2000-områder. 

 

Ny definition af gentegning af græstilsagn  

Definitionen af gentegning af græstilsagn ændres. Både efter den gældende definition og den 

foreslåede nye definition vil gentegning af græstilsagn sige, at det ansøgte areal forud for den nye 

tilsagnsperiode har været omfattet af et forudgående tilsagn, der er givet for en tilsagnsperiode, der 

udløber umiddelbart forud for den nye tilsagnsperiode. Der er ikke ændringer i afgrænsningen af 
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forudgående tilsagn, som bl.a. omfatter tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer med 

afgræsning, rydning eller høslæt i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til 

miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-tilsagn).  

 

Efter den nye definition gælder, at ved udløb af fristen for indgivelse af Fællesskema i ansøgningsåret 

for det nye tilsagn skal det ansøgte areal både være omfattet af et forudgående tilsagn og omfattet af 

anmodning om udbetaling af tilskud for det sidste tilsagnsår i det forudgående tilsagn. Den nye 

definition betyder, at et nyt tilsagn om tilskud, der er givet som gentegning af græstilsagn, vil kunne 

opretholdes, uanset om NaturErhvervstyrelsen efter udløb af fristen for indgivelse af Fællesskema i 

ansøgningsåret træffer afgørelse om bortfald af det forudgående tilsagn. 

 

Minimumsareal for ansøgning om nye tilsagn 

For at nedbringe den høje administrationsprocent på ordningen indføres fra 2017 et minimumsareal 

for ansøgning om nye tilsagn. Et sådant minimumsareal er i overensstemmelse med et ønske om større 

sammenhængende græsningsarealer, som er en forudsætning for at gøre naturpleje til en driftsgren, 

samt et krav om at effekten af tilskud står i et rimeligt forhold til administrationsudgifterne ved 

forvaltning af tilskuddet. 

 

Kravet til minimumsareal for ansøgning om nye tilsagn kan opfyldes på følgende tre måder, idet der 

ved ansøgt areal forstås ansøgt areal, for hvilket der gives tilsagn om tilskud.  

1. Det samlede ansøgte areal udgør mindst 2,00 ha. 

2. Det samlede ansøgte areal udgør sammen med eksisterende tilsagnsarealer mindst 2,00 ha. 

Eksisterende tilsagnsarealer kan kun anvendes til at opfylde kravet om mindst 2,00 ha, når 

følgende betingelser er opfyldt for arealerne ved udløbet af fristen for indgivelse af 

Fællesskema i ansøgningsåret:  

- Ansøger driver arealerne som ejer eller forpagter. 

- Arealerne er omfattet af anmodning om udbetaling af tilskud til pleje af græs- og 

naturarealer, som omhandlet i bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 eller 

bekendtgørelse nr. 83 af 30. januar 2012 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, 

eller til pleje af vådområder, som omhandlet i bekendtgørelse nr. 605 af 14. juni 2007 

om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder, og den i anmodningen anførte 

tilsagnsperiode for arealerne udløber efter begyndelsen af den ansøgte nye 

tilsagnsperiode.  

3. Mindst 0,10 ha af det samlede ansøgte areal er ved begyndelsen af ansøgningsperioden 

beliggende inden for Natura 2000-områder og registreret som rigkær, kildevæld eller overdrev 

på Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK). Rigkær, kildevæld og overdrev er 

særligt værdifulde naturtyper, der er helt afhængige af pleje, samtidig med at de ofte er små. 2 

ha grænsen fraviges derfor for arealer, som Naturstyrelsen har udpeget, og som fremgår af 

IMK ved ansøgningsperiodens begyndelse. Pleje af græs- og naturarealer medvirker til at 

gennemføre Natura 2000-direktiverne, og fravigelsen af 2 ha grænsen er begrænset til arealer 

inden for Natura 2000-områder. 

 

GLM-landskabselementer 

Nyt tilsagn for et areal er betinget af, at der på arealet inden for tilsagnsperioden ikke er 

landskabselementer i form af fortidsminder samt små søer og vandhuller omfattet af god landbrugs- 

og miljømæssig stand (GLM), jf. bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. De nævnte fortidsminder 

er dog tilladt, hvis de kan plejes med den for arealet valgte pleje (afgræsning eller slæt). 

 

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

forordning (EU) nr. 2016/1393 af 4. maj 2016. Den definition af afgrødegruppe, der anvendes for pleje 

af græs- og naturarealer, 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 i § 2, nr. 18, ændres i konsekvens heraf. 

Der er således ikke indholdsmæssige ændringer. 

 

 


