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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 
2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og 
forberedelse til afgræsning 
 
Hermed sender Landbrugsstyrelsen følgende udkast i høring: 

- Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af 
tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. 

- Vejledning om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af 
tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. 

 
Bemærkninger sendes til euogerhverv@lbst.dk, senest den 12. april 2019 
med angivelse af j.nr. 18-23326-000020 
 
Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte materiale 
bedes rettet til: 
Peter Gradischnig: petgra@lbst.dk eller tlf. 22 28 39 58 
Mie Skovgaard: miesko@lbst.dk eller tlf. 20 83 85 34 
 
Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen på 
https://hoeringsportalen.dk/ efter høringsfristens udløb. Ved at afgive 
høringssvar samtykkes der til, at høringssvaret bliver offentliggjort 
sammen med afsenders navn og mailadresse. Høringssvarnotatet bliver 
offentliggjort på Høringsportalen, efter bekendtgørelsen er offentliggjort i 
Lovtidende.  
 
 
Om bekendtgørelsen 
Bekendtgørelsesudkastet fastlægger ansøgningsrunden for Natura 2000-
ordningen om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til 
afgræsning, der er en del af Landdistriktsprogrammet (LDP) 2014-2020. 
 
Det vil i 2019 ikke være muligt at søge om tilskud til etablering af naturlige 
vandstandsforhold. Samtidig vil det heller ikke længere være muligt at søge 
om tilskud til facilitering.    
 
Formålet med ordningen er – gennem tilskud til ikke-produktive 
investeringer – at bidrage til at sikre og forbedre bevaringsstatus for 
naturtyper og arter, ved at skabe flere lysåbne og ekstensivt drevne arealer 
på særligt udpegede arealer inden for Natura 2000-områder. 
 
Der er bevilliget 30 mio. kr. til ansøgningsrunden i 2019 til projekter om 
rydning og/eller forberedelse til afgræsning.  
 
Ordningen finansieres i 2019 udelukkende med EU-midler. 
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Tilsagn om tilskud kan søges af både private og offentlige ansøgere. 
 
Bekendtgørelsen afløser den gældende bekendtgørelse nr. 953 af 6. juli 
2017 om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige 
vandstandsforhold og om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af 
tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Bekendtgørelse nr. 953 af 
6. juli 2017 finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør 
heraf, og for ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men endnu ikke er 
færdigbehandlet. 
 
Det forventes at ansøgningsrunden åbner den 2. august 2019 og lukker den 
17. september 2019. 
 
 
Agil erhvervsrettet regulering 
Bekendtgørelsesudkastet omhandler ikke virksomheders muligheder for at 
teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. 
Det er således ikke fundet relevant at nærmere vurdere 
bekendtgørelsesudkastet i forhold til principperne for agil erhvervsrettet 
regulering. 
 
Bekendtgørelsesudkastet har været forelagt Erhvervsstyrelsen, som har 
oplyst, at de ingen bemærkninger har hertil.  
 
 
Forholdet til EU- lovgivningen 
Med denne bekendtgørelse implementerer Landbrugsstyrelsen en 
projekttilskudsordning under det danske Landdistriktsprogram for 2014-
2020. Det danske Landdistriktsprogram udmønter bl.a. 
Landdistriktsforordningen (EU) nr. 1305/2013 og er fastlagt under 
inddragelse af erhvervet og på baggrund af politiske beslutninger. Det 
danske landdistriktsprogram er godkendt af EU-kommissionen.  
 
Mange af de bagvedliggende EU-retlige forpligtelser er 
bemyndigelsesbestemmelser, der giver medlemslandene mulighed for selv 
at fastsætte egnede processer til administration af tilskudsordningerne i 
overensstemmelse med de EU-retlige forpligtelser og inden for 
Landdistriktsprogrammets rammer. 
 
Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene i 
EU-lovgivningen, herunder hvad der er nødvendigt for at administrere 
kravene i EU-lovgivningen. 
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Ikrafttrædelsesdato 
Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love 
og bekendtgørelser som hovedregel skal træde i kraft enten 1. januar eller 1. 
juli, såfremt de har direkte konsekvenser for erhvervslivet. 
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2019. 
 
De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger til bekendtgørelsen 
fremgår af høringsmaterialet.  
 
Med venlig hilsen 
 
EU & Erhverv 
Landbrugsstyrelsen   


