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Kære Mette 
Tak fordi vi har fået fristforlængelse til i dag. 
 
Vi har følgende kommentarer til vejledningen:  

- S.7. I forhold til ID-15 oplande kan det præciseres, at der er cirka 3.000 områder. Samtidig er det 
ikke korrekt at ID-15 oplande er afgrænset ud fra forhold i de dybere jordlag. Vi foreslår at den 
sætning slettes, det er fint at skrive at afgrænsningen ikke er synlig i landskabet. 

- S. 7 står i en fodnote at Danmark er inddelt i 90 kystvandoplande.  De 90 er delvandoplande.  
- S.9. 3. Tilskudssats. Her bør henvises til afsnit 4.11., som beskriver hvilke forskellige efterafgrøder, 

der allerede findes i dag, og som man derfor ikke kan søge tilskud til. 
- S.13. 4.11. Her bør tilføjes at landmanden ikke kan få tilskud til husdyrefterafgrøder eller 

efterafgrøder udlagt i forbindelse med kvægundtagelsen. 
- S.15. Er kortet korrekt? Mener der er kommet ændringer. 
- S.19 nederst. Her står: Når ID15-områder med grundvandsbehov åbner d.1. februar er der kun lagt 

midler i systemet til at dække grundvandsbehov. Betyder det at der er fastsat et tilskudsloft pr. 
ID15-område eller pr. kystvandopland? Og mener I tilskud i stedet for midler? 

- S.27. Prioritering i kontrollen. Her bør de øvrige husdyrefterafgrøder også fremgå. 
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Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) blev etableret 1. juli 2016 efter en opdeling af Naturstyrelsen. SVANA 
er statslig myndighed på vand- og naturområdet, mens Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets skov- 
og naturarealer og gennemfører projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv 
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