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Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om tilskud til 

Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til 

afgræsning 

 

 
Ordningens indhold 

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 

I 2016 bliver der indført standardpriser på hovedparten af investeringerne i ordningen forberedelse til 

afgræsning, hvorfor ansøger ikke længere skal indhente og vedhæfte ansøgningen to sammenlignelige tilbud. Det 

forventes at reducere ansøgers administrative byrder for hhv. udarbejdelsen af ansøgning og udarbejdelsen af 

udbetalingsanmodning med en halv time pr. ansøger.  

 

På baggrund af det relevante materiale, som man forpligter sig til at udfylde ved ansøgning, og som skal udfyldes 

ved en eventuel udbetaling fra tilskudsordningen, anslås det at tidsforbruget udgør op mod 14,5 timer pr 

ansøgende landmand og 9,5 timer pr ansøgende konsulent. Tidsopgørelse består af hhv. 7,5 timer til 

udarbejdelsen af ansøgningsskema og 7 timer til udarbejdelsen af udbetalingsanmodningen for landmændene. 

For konsulenterne er tidsforbruget opgjort til 4,5 timer til udarbejdelsen af ansøgningsskema og 4 timer til 

udarbejdelsen af udbetalingsanmodningen. Da der regnes med en timesats på 371,16 kr. pr. time for landmænd og 

1.000 kr. pr. time for konsulenter svarer dette til, at de samlede administrative byrder pr. landmand udgør 

5.381,82 kr. og pr konsulent udgør 9.500 kr. 

 

Det anslås, at der vil være 350 ansøgere til ordningen. Heraf gives der tilsagn til 300, hvor det forventes, at 

samtlige vil søge om udbetaling. Ansøgerfeltet forventes at udgøres af 50 pct. konsulenter, 40 pct. landmænd og 

10 pct. kommuner.  

 

Ansøgningsrunden i 2016 vil give anledning til administrative konsekvenser svarende til en værdi af 4.486.773 kr. 

Da ordningen også kunne søges i 2015 er det ændringen i effekten mellem 2015 og 2016, der er i fokus. Der anslås 

således en øget administrativ byrde på 150.597 kr. 

 

Skatter, afgifter, subsidier mv. 

Ordningen er tilskudsordning, hvor den samlede ramme i 2016 udgør 28,1 mio. kr. Den samlede ramme i 2015 

var 43 mio. kr.  
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Øvrige efterlevelseskonsekvenser  

Der er stort set inden øvrige efterlevelseskonsekvenser (2.654 kr). Efterlevelseskonsekvenser udgøres af kontrol 

og afsyning af projekter. 

 

Adfærdsvirkninger 

Tilskudsordningen vurderes ikke at ændre tilskudsmodtageres adfærd. 

 

BNP 

Rammen på 28.100.000 kr. er 100 pct. finansierer af EU. I 2015 medfinansierede EU 75 pct. af rammen. Dette 

medfører en positiv dansk BNP-effekt, da skatteforvridningstabet af den danske medfinansiering reduceres. 

Skatteforvridningstabet er dermed reduceret med 2.150.000 kr. 

 

Afledte effekter 

Der vurderes ingen afledte effekter forbundet med tilskuddet. Det vurderes således ikke, at tilskuddet giver 

anledning til aktiviteter, der fortrænger et tilsvarende privat initiativ. 

 


