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Til høringsparterne på vedlagte liste    

   

  

 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelserne for de 
arealbaserede tilskudsordninger under 
landdistriktsprogrammet for 2014-2020 
 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen udkast til følgende 

bekendtgørelser i høring:  

 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til 

pleje af græs- og naturarealer.  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk 

arealtilskud.  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til 

ændret afvanding.  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til 

fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og 

lavbundsområder.  

 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelser sendes til 

landbrug@naturerhverv.dk senest fredag den 20. maj 2016 med 

angivelse af j.nr. 16-810-000007.  

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet 

til:  

 Moritz Frey på morfre@naturerhverv.dk eller tlf. 7218 8538, eller  

 Karen B. Knudsen på kbk@naturerhverv.dk eller tlf. 2523 8392.  

 

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter 

høringsfristens udløb.  

 

NaturErhvervstyrelsen gør venligst opmærksom på, at vi alene ønsker 

høringssvar vedrørende ændringerne.  

 

Krav om opsætning af plakat udgår 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/669 af 28. april 

2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 for så 

vidt angår ændring og indhold af landdistriktsudviklingsprogrammer, 

offentlig omtale af disse programmer og satser for omregning til 
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storkreaturer træder i kraft den 6. maj 2016. Med ændring af forordning 

(EU) nr. 808/2014 bliver det for de arealbaserede tilskudsordninger under 

miljø- og klimavenligt landbrug og under økologisk landbrug muligt for 

medlemsstaterne at beslutte, at krav om opsætning af plakat ikke skal 

gælde.  

 

Med de foreslåede ændringer af bekendtgørelserne udgår kravet om 

opsætning af plakat. 

 

Bestemmelserne om bortfald af tilsagn om tilskud 

Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives på Fællesskema ved 

brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service og være modtaget 

i NaturErhvervstyrelsen senest 25 kalenderdage efter fristen for indgivelse 

af Fællesskema i det kalenderår, hvor det pågældende tilsagnsår udløber. 

Overtrædelse af denne bestemmelse flyttes fra overtrædelser, der altid 

medfører bortfald af tilsagn, til overtrædelser, der kan medføre bortfald af 

tilsagn. NaturErhvervstyrelsen vil således i særlige tilfælde kunne undlade 

at træffe afgørelse om bortfald af tilsagn. Der vil blive redegjort nærmere 

herfor i vejledningerne til tilskudsordningerne. 

  

Øvrige ændringer 

Øvrige ændringer er af mere teknisk karakter og ændrer ikke indholdet. 

Øvrige ændringer omfatter bl.a., at klagebestemmelserne i bekendtgørelse 

om tilskud til pleje af græs- og naturarealer ophæves, da bestemmelserne 

nu findes i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om 

NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser.  

 

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger  

Der henvises til de vedlagte dokumenter om erhvervsøkonomiske 

konsekvensvurderinger.  

 

Forholdet til EU-lovgivningen  

Med ændringen af forordning (EU) nr. 808/2014 bliver det muligt for 

medlemsstaterne at beslutte, at der for ordninger omfattet af artikel 28 

(Miljø- og klimavenligt landbrug) og artikel 29 (Økologisk landbrug) i 

forordning nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne ikke 

skal være krav om opsætning af plakat. Med de foreslåede 

bekendtgørelsesændringer bliver denne mulighed anvendt således, at der 

ikke længere vil være krav om opsætning af plakat. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Center for Landbrug, Miljø & Biodiversitet 

 


