
Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering af bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs og naturarealer.  

 
 

Ordningens indhold 

Formålet med ordningen for pleje af græs og naturarealer er at yde tilskud, der kan bidrage til, at prioriterede 

arealer (særligt udpegede arealer inden for Natura 2000-områder m.m.) drives som græs- og naturarealer 

med en ekstensiv drift med årlig afgræsning eller årligt slæt med henblik på at beskytte og forbedre 

biotopforholdene og biodiversiteten. 

 

Administrative konsekvenser 

Ændringen af bekendtgørelsen betyder, at der ikke længere er et plakatkrav, der skal opfyldes i ordningen. 

Det anslås, at der vil være omkring 365 tilsagnshavere til ordningen, der ikke længere skal opfylde 

plakatkravet. Det anslås videre, at plakatkravet har kostet op mod 200 kr. pr. plakat, og at hver tilsagnshaver 

tidligere har skullet have en plakat. Dette betyder, at runden i 2016 vil give anledning til en reduktion i 

administrative konsekvenser svarende til 73.000 kr. grundet ophævelse af plakatkravet.  

 

Skatter, afgifter, subsidier mv. 

Ordningen er en tilskudsordning og tildeler subsidier for 130 mio. kr. i 2016. Dette er 60 mio. kr. mindre end 

i 2015, hvilket dermed er ændringen i tilskuddet.  

 

Øvrige efterlevelseskonsekvenser 

Der er efterlevelseskonsekvenser i forhold til reduktionen i rammen for ordningen. Den ændrede 

efterlevelseskonsekvens ved denne ændring er en reduktion på 60 mio. kr.  

 

 Adfærdsvirkninger 

Ændringen af bekendtgørelsen vurderes ikke at ændre støttemodtagers adfærd.  

 
BNP 

Ændringen i rammen mellem 2015 og 2016 er på 60 mio. kr. Ordningen er 75 pct. finansieret af EU, hvilket 

rammen også var i 2015. Det betyder, at der i forhold til 2015 er en positiv dansk BNP-effekt på knap 3 mio. 

kr., da der ikke længere forekommer en tilsvarende negativ skatteforvridning af den danske medfinansiering. 

Derudover vurderes der ikke at være andre bidrag til BNP-effekter.  
 

Afledte effekter 

Formålet med ordningen er at yde tilskud, der kan bidrage til, at prioriterede arealer drives som græs- og 

naturarealer med en ekstensiv drift med årlig afgræsning eller årligt slæt med henblik på at beskytte og 

forbedre biotopforholdene og biodiversiteten.  Ændringen af bekendtgørelsen vurderes ikke at have afledte 

effekter for støttemodtageren. 


