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Fra: EU & Erhverv (LFST)
Til: Mie Skovgaard (LFST)
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede


arealer og forberedelse til afgræsning - J.nr. 18-23326-000020
Dato: 18. marts 2019 11:00:16
Vedhæftede filer: image001.png


 
 
Venlig hilsen


Nina Laura Grage Marcussen
Assistent | EU & Erhverv
+45 20 13 91 73 | NINMAR@lbst.dk 


Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@lbst.dk | www.lbst.dk


 


Fra: 19kontor@rigsrevisionen.dk [mailto:19kontor@rigsrevisionen.dk] 
Sendt: 18. marts 2019 07:41
Til: EU & Erhverv (LFST) <euogerhverv@lbst.dk>
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning
af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning - J.nr. 18-23326-000020
 
Miljø- og Fødevareministeriet har den 8. marts 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om tilskud til
Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning i høring.
 
Rigsrevisionen har gennemgået bekendtgørelsen med fokus på bestemmelser vedrørende statslige
revisions- og/eller regnskabsforhold jf. Rigsrevisorlovens §§ 7 og 10 og kan konstatere, at det ikke
omhandler sådanne forhold.
 
Vi har derfor ingen bemærkninger til bekendtgørelsen.
 
Med venlig hilsen
 
Mette E. Matthiasen
Ledelsessekretariatet
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Fra: Mie Skovgaard (LFST) <MIESKO@lbst.dk> 
Sendt: 8. marts 2019 10:15
Til: hoering@3f.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; dn@dn.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk;
hoeringssager@danskerhverv.dk; danskgartneri@danskgartneri.dk; post@jaegerne.dk;
dof@dof.dk; info@skovforeningen.dk; dv@danskevandloeb.dk; fri@frinet.dk;
hjnygaard@nordfiber.dk; fr@friluftsraadet.dk; kl@kl.dk; hoering@lf.dk;
plant@plantningoglandskab.dk; mail@realkreditforeningen.dk; sekretariatet@danske-
smaaoer.dk; info@seges.dk; wwf@wwf.dk; regioner@regioner.dk; science@science.ku.dk; EFKM
- Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet <efkm@efkm.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle
postkasse <em@em.dk>; letbyrder@erst.dk; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>;
32@fvst.dk; Justitsministeriet <jm@jm.dk>; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse <kfst@kfst.dk>;
ku@ku.dk; rr@rigsrevisionen.dk; skm@skm.dk; Økonomi- og Indenrigsministeriet
<oim@oim.dk>; au@au.dk; mail@landdistrikterne.dk
Cc: EU & Erhverv (LFST) <euogerhverv@lbst.dk>
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af
tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning
 
Til høringsparterne
 
Hermed sender Landbrugsstyrelsen følgende udkast i høring:


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


·         Vejledning til ovennævnte bekendtgørelse.


 
Høringsmaterialet findes på Høringsportalen på følgende link:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62806
 
Bemærkninger sendes til euogerhverv@lbst.dk, senest fredag 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 på petgra@lbst.dk eller


·         Mie Skovgaard på miesko@lbst.dk


 
 
Med venlig hilsen


Mie Skovgaard
Fuldmægtig | EU & Erhverv
+45 20 83 85 34 | miesko@lbst.dk 


Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen | Nyropsgade 30, 1780 København V | Tlf.+45 33 95 80 00 | mail@lbst.dk | www.lbst.dk 
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