
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af tilskudsordningen om 
tilskud til forberedelse til afgræsning til rydning af tilgroede arealer i 
Natura 2000 udpegede områder 
 
Ordningens formål: 
Formålet med ordningen er at bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og 
arter i de særligt udpegede Natura 2000-områder. Rydning af træer og buske skal skabe lysåben 
natur og kan gøres både maskinelt og manuelt og der ydes også tilskud til fjernelse af det ryddede 
materiale. Forberedelse af arealer til afgræsning indeholder investering og etablering af enten 
hegn og/eller drikkevandsforsyning og kan desuden omfatte investering i elforsyning til hegnet og 
fx en fangfold.  
 
Administrative konsekvenser: 
 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i 

præhøring. TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser under 4 mio. kr. 
årligt. 
 
Landbrugsstyrelsen har i nedenstående kvantificeret de administrative konsekvenser: 
 
De administrative konsekvenser for erhvervet i forbindelse med ansøgning til ordningen tilskud til 
forberedelse til afgræsning og rydning af tilgroede arealer i Natura 2000 udpegede områder 
udgøres af udfyldelse af ansøgningsmaterialet og udfyldelse af udbetalingsanmodningen.  
 
Ansøger populationen forventes at være uanfægtet af ændringerne i bekendtgørelsen, således 
forventes der forsat at være 300 ansøgere, hvoraf 35 pct. forventes at komme fra kommunerne. Af 
de resterende 195 ansøgere forventes det, at 61 pct. af ansøgningerne udfyldes af konsulenter, 
mens 39 pct. udfyldes af landmændene selv.  
 
Af de 195 private ansøgere forventes det at 172 får tilsagn, og efterfølgende udfylder en 
udbetalingsanmodning. Ansøgnings- og udbetalingsskemaet er forbedret og der er lavet en meget 
bedre intuitiv vejledning til ordningen. Forbedringerne forventes at medføre at landmanden herved 
vil kunne ”spare” 2,5 timer og konsulent 1,5 timer pr. ansøgning (inkl. udbetaling) 
 
Da der regnes med en timeløn på 1.000 kr. for konsulenter og 355,98 kr. for landmand, medfører 
det en administrativ lettelse for erhvervet på 384.430,13 kr. 
 
 
Skatter, afgifter og subsidier: 
Der vurderes ingen ændringer i skatter, afgifter og subsidier ved ændringen i bekendtgørelsen. 
 
Efterlevelseskonsekvenser: 
Der vurderes ingen øvrige efterlevelseskonsekvenser ved af ændringen i bekendtgørelsen. 
 
BNP effekter: 
Der vurderes ingen øvrige BNP-effekter ved af ændringen i bekendtgørelsen. 

 
Afledte effekter 
Der vurderes ingen øvrige afledte effekter ved af ændringen i bekendtgørelsen. 


