
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af ændring af bekendtgørelse om tilskud til 

pleje af græs- og naturarealer 

Ordningens indhold 

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

naturarealer med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig afgræsning eller årligt slæt med henblik på 

at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten: 

1) Særligt udpegede arealer inden for Natura 2000-områder. 

2) Arealer med høj naturværdi (HNV-værdi på 5 eller derover), jf. de foreslåede ændringer. 

3) Gentegninger af græstilsagn inden for Natura 2000-områder. 

4) Arealer omfattet af vådområdeprojekter. 

Administrative konsekvenser 

Som følge af ændringer i bekendtgørelsen vurderes det, at antallet af ansøgninger til områder med høj 

naturværdi vil stige. Der forventes ca. 50 flere ansøgninger i 2017, end hvis ændringen ikke bliver 

gennemført. Modsat vil en indførelse af minimumsareal betyde, at ca. 200 bedrifter ikke kan få fornyet 

deres tilsagn i 2017, da tilsagnsarealet er mindre end 2 ha. Dermed forventes antallet af ansøgninger 

samlet set at falde med ca. 150. Det anslås, at en ansøgning i gennemsnit tager ca. 1,5 time at udfærdige 

for en konsulent og ca. 2 timer for en landmand. 

GLM-søer kan ikke længere indgå som en del af markens areal. Det betyder, at ansøger skal bruge tid på at 

tegne søen ind som en selvstændig mark eller tegne den helt ud af marken. Det forventes, at denne 

ændring berører ca. 150 søer i 2017, hvilket vurderes at tage 10 min. per sø.  

Det forventes, at 85% af ansøgningerne udfyldes af konsulenter, med en timeløn på 1.000 kr., og de 

resterende ansøgninger udfylder ansøgerne selv til en timeløn på 235 kr. (187,66 kr. plus overhead på 

25%). Samlet set forventes de administrative omkostninger at falde med 179.676 kr.  

Overstående ændringer har været forelagt Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) mhp. en 

vurdering af de administrative konsekvenser. TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører 

administrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.  

Skatter, afgifter og subsidier 

Rammen for ordningen fastsættes direkte i Finansloven og ikke i bekendtgørelsen. Rammen er derfor ikke 

relevant i forhold til nærværende vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser. 

Øvrige efterlevelseskonsekvenser 

Der er ikke øvrige efterlevelsesomkostninger til kontrol eller tilsyn.   

Adfærdsvirkninger 



Det vurderes, at ordningen kan tilskynde til bevarelse af biodiversitet og forbedring af biotopforhold i 

områder med høj naturværdi. 

BNP-effekter 

Ændringen af bekendtgørelsen vurderes ikke at have BNP-effekter. Rammen er bestemt på finansloven, og 

den påvirkes dermed ikke af ændringer i bekendtgørelsen. 

Afledte effekter 

Ordningen forventes at sikre biodiversiteten og forbedre biotopforholdene i Natura 2000 områder, 

områder med høj naturværdi og vådområder. 


