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Til Naturerhverv 
 
På vegne af Jysk Landbrugsrådgivning sendes der høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til 
Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 

 
 

 Hvis man tidligere har haft et projekt i Natura2000 ordningen og heri f.eks søgt en mobil fangfold 
hjem, kan man ikke hvis man søger et nyt projekt på et andet  areal, få lov at flytte den mobile 
fangfold fra det ene projektareal til det andet, selv om der er tale om den samme projektordning. 
Dette strider imod enhver fornuft både at man skal bruge penge på 2 mobile fangfolde for at have 
den på hver deres projektareal, men også fornuften over for landmanden, når der nu knap er 
penge til 100% finansiering at man ikke kan tillade at flytbare elementer flyttes til andre 
projektområder. Det burde være muligt at kunne flytte flytbare elementer imellem projektarealer 
der er søgt i varierende år. 

 Der gives kun ekstra point til naturtyperne Rigkær, kildevæld og overdrev, hermed forfordeler man 
især ådalene i forhold til kystlandskabet som udelukkes. Der er meget kystnatur der har et stort 
forvaltningsbehov. Samt der er flere naturtyper tilknyttet kystlandskabet som er prioriteret på 
Europæisk plan og som Danmark derfor har en særlig forpligtigelse til at tilgodese  f.eks *Indlands 
Saltenge (1340), * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) (2130), * 
Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) (2140), * Kystklitter med enebær (2250). Men der 
findes ligeså meget Strandeng som har et meget aktuel behov for pleje og hvor der forholdsvis kan 
tilgodses både habitatsnatur samt et meget stort antal fuglearter som er omfattet af 
Fuglebeskyttelsesdirektivet. 

 I stedet for at give point til kun 3 forskellige habitatsnaturtyper - kan man ikke i stedet for se på 
forvaltningsklasserne af habitatsnaturen, f.eks ud fra prior systemet udarbejdet af DCE. Her får man 
meget mere natur for pengene ved netop at vælge habitats natur med forvaltningsklasser 1, 2 og 3 
og udelukke forvaltningsklasse 4. Af Prior systemet fremgår det, at betydelig meget kystnatur har 
stort behov for pleje. 

 Når der skrives der kun gives point til Rigkær, kildevæld og overdrev, hvilke habitatsnaturtyper 
ligger så heri, f.eks udgør overdrev af mange forskellige typer af overdrev f.eks Surt overdrev 
(6230), kalkoverdrev (6210), Tørt Kalksandoverdrev (6120). Det bedes uspecificeret hvilke 
habitatsnaturtyper der udløser de ekstra point. Så man har mulighed for at se hvordan man bliver 
prioriteret. 

 I Marts 2016 blev jeg kontaktet af revisionsfirmaet Ernst & Young og blev bedt om at give et 
prisestimat til facilitering af projekter til afgræsning. Jeg kan på ingen måde genkende mit 
priseksempel i niveauet der er muligt at opnå til facilitering. 10.000 kr til projekter over 30 ha og 
med mindst 3 lodsejer er helt ud af proportioner. Det er alt for lavt. Der er mange udgifter 
forbundet med at opstarte et græsningsprojekt. Desuden ville det give større mening hvis det var 
muligt at søge pengene før der blev søgt et hegningsprojekt, for at afklare om lodsejerne vil være 
med et projekt og hvor mange man kan få med. 

 Facilitering kan kun opnås på arealer over 30 ha, med mindst 3 lodsejer, hvis vi tager helt 
almindelige naturområder f.eks. en ådal med rigkær og inddrager et areal på 30 ha, så vil dette 
areal typisk indeholde 20 lodsejer. Naturarealer er for størstedelen kulturelt delt op i mange små 
parceller og et naturområde indeholder derfor meget ofte rigtig mange lodsejere. Derfor er beløbet 
på 10.000 kr pr. projekt alt for lavt. Der burde være mulighed for at graduere beløbet efter hvor 
mange lodsejer der er indenfor området. 
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 De fastsatte priser gør at der vil komme egen betaling på de meget vanskelige naturområder, f.eks 
meget våde eller stejle og bakkede områder, hvor det ikke er muligt for en hegnsmontør at køre 
med maskiner. Disse arealer kan derfor blive fravalgt at hegn til afgræsning, da landmanden selv vil 
få for store udgifter på arealet til at hegne det. Der burde være mulighed for at disse arealer kan 
søge ekstra tilskud hjem. 

 De lavere faste priser giver ikke mulighed for at man f.eks kan opnå at få strøm ført frem til meget 
store områder. Vi har flere græsningsselskaber på over 200 ha, der gerne vil have hjælp til strøm 
faciliteter, der vil et standard beløb på 9.228 kr./stk. ikke være tilstrækkelig. Der skal derfor være 
mulighed for at Naturerhverv kan afvige for standardbeløbet i særlige tilfælde, hvor der er særlige 
forhold. 

 Standardbeløbene vil resultere i at standarden på hegn, tråd, vand- og elforsyning samt fangfolde 
bliver af en dårligere kvalitet. Det hegn der er blevet sat op hidtil i ordningen er kvalitetshegn der 
kan holde mindst 20 år. Det nye hegn og inventar vil have en betragtelig lavere standard og derfor 
kan den dårligere kvalitet resultere i at de samme områder søger nyt hegn og inventar når den 5 
årige periode er udløbet. Desuden skal der gives mulighed for ligesom der har været hidtil at 
landmanden, hvis ønskes, selv kan lægge penge i projektet og købe sig til en bedre kvalitet.  

 Ordningen burde ikke mere kaldes for en 100 % finansieret ordning, men en tilskudsordning til 
hegn. Det vil vække mislyd hos landmanden at ordningen reelt ikke giver 100% tilskud, men at han 
selv kommer til at lægge penge i projektet. Det vil skabe en større forståelse hos landmanden hvis 
ordningen blot kaldes for et tilskud til hegn. Dermed lover ordningen ikke mere end den kan holde. 

 
 

Med venlig hilsen 

 
 

 

 
 

  

Anne Robenhagen Ravnshøj 
Teamkoordinator natur 
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Jysk Landbrugsrådgivning er et af landets største rådgivningsselskaber med 4.000 landbrugskunder og en høj aktivitet blandt mindre og mellemstore  
virksomheder i andre erhverv. Vi rådgiver alle om økonomi og har relevante fagrådgivere inden for alle landbrugets produktionsgrene. 
Jysk Landbrugsrådgivning beskæftiger ca. 270 medarbejdere. 
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