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Til høringsparterne på vedlagte høringsliste  
 
 
 
 
 
 
 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til rydning 
af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2021 
 

 

Hermed sender Landbrugsstyrelsen følgende udkast i høring:  

 Bekendtgørelse om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. 

 Vejledning til ovennævnte bekendtgørelse. 

 

Bemærkninger sendes til EU&Projekt@lbst.dk, senest fredag den 13. august 2021, med angivelse af j.nr. 

21-2711-000011. 

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte materiale bedes rettet til:  

 Nina Andrea Langseth på nianla@lbst.dk  

 

Eventuelle spørgsmål til det juridiske indhold af det fremsendte materiale bedes rettet til: 

 Kardo Filip Georgiev på kafige@lbst.dk  

 

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb. 

 

Om bekendtgørelsen 

 

Formålet med ordningen ”Rydning og forberedelse til afgræsning” er at bidrage til 
bevaringsstatus for naturtyper og arter ved at skabe flere lysåbne og ekstensivt drevne arealer  
 
Der kan søges tilskud til Natura 2000-områder samt overdrevsarealer og nationalparker uden 
for Natura 2000-områder, hvis de har høj naturværdi. Der ydes tilskud til maskinel og manuel 
rydning af træer og buske og til fjernelse af det ryddede materiale. Der ydes også tilskud til 
forberedelse af arealer til afgræsning (etablering af hegn, elforsyning til hegn, fangfold, 
drikkevandsforsyning og rørbro). 
 

Væsentligste ændringer 

Bekendtgørelsen er en videreførelse af ordningen rydning af tilgroede arealer og forberedelse til 

afgræsning. Den indeholder nye regler, der udvider ordningens muligheder, samt opdateringer. 

 

 Ansøgningsrunden for 2021 fastlægges fra den 1. oktober til den 14. december 2021. 

 Ordningen afgrænses, så arealer på overdrev og i nationalparker kun er tilskudsberettigede for 

projekter om forberedelse til afgræsning og ikke rydning.  

 Der indføres et minimumskrav til, hvor stor en del af projektarealet skal være overdrev og 

nationalpark. Det skal sikre en naturmæssig effekt i overensstemmelse med ordningens formål. 
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 Der indføres en ny standardomkostning til rørbroer for private ansøgere. Offentlige myndigheder 

kan endvidere søge tilskud til udgifter til rørbroer. 

 Diverse lovtekniske justeringer og konsekvensrettelser. 

 

Bilag 3 om landsdækkende kort over arealer med overdrev med højnaturværdi og nationalparker i 

Danmark med højnaturværdi er ikke med i høringen, da bilaget først er klar efter høringsperioden. 

Arealudpegninger kan ses på Danmarks arealinformation www.arelinfo.dk eller via Internet Mark Kort 

(IMK) via tast selv. Kort over arealer helt eller delvis beliggende indenfor Natura-2000-områder fremgår 

allerede af habitatbekendtgørelsen og vil ikke indgå i bilag 3.  

 

Om vejledningen 

Vejledningen til ordningen er opdateret i forhold til den nuværende udgave fra 2020. 

 

Ikrafttræden 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2021. 

 

Venlig hilsen 

 

EU & Projekt 

Landbrugsstyrelsen 


