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Til høringsparterne på vedlagte liste    

 

   

  

 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelsen fra 2015 om 
tilskud til pleje af græs- og naturarealer 
 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen udkast til bekendtgørelse om 

ændring af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og 

naturarealer i høring.  

 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen sendes til miljobio@naturerhverv.dk 

senest tirsdag den 8. november 2016 med angivelse af j.nr. 16-810-000024. 

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet 

til:  

 Annemette Møller Torp på anntor@naturerhverv.dk eller tlf.nr. 

25238531, eller 

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

8392.  

 

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter 

høringsfristens udløb, for så vidt disse ikke stammer fra ministerier eller 

myndigheder under ministerierne. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes 

til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og 

mailadresse. 

 

NaturErhvervstyrelsen gør venligst opmærksom på, at vi alene ønsker 

høringssvar vedrørende ændringerne.  

 

Ændring af landdistriktsprogrammet 

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer er en ordning under det danske 

landdistriktsprogram 2014-2020. Hovedparten af de foreslåede ændringer 

forudsætter ændring af landdistriktsprogrammet, og der tages derfor 

forbehold for evt. ændringer af bekendtgørelsesudkastet som følge af, at 

ændring af landdistriktsprogrammet endnu ikke er godkendt af EU-

Kommissionen. 

 

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelsen 

Der er redegjort nærmere for ændringerne i den vedlagte orientering. 

Ændringerne omfatter i stikordsform følgende: 
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 Ordningen udvides med Natura 2000-arealer med høj naturværdi 

uden for den særlige udpegning. 

 Ny definition af gentegning af græstilsagn. 

 Minimumsareal for ansøgning om nye tilsagn. 

 GLM-landskabselementer. 

 Definition af afgrødegruppe (ikke indholdsmæssige ændringer). 

 

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger  

Der er erhvervsøkonomiske konsekvenser, som beskrevet i det vedlagte 

dokument om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger.  

 

Forholdet til EU-lovgivningen  

10 pct. fleksibilitet er udgået af den programændring, som den 30. 

september 2016 er fremsendt til EU-Kommissionen til godkendelse. 

Formålet med minimumsareal for ansøgning om nye tilsagn er at 

nedbringe den høje administrationsprocent på ordningen.  

 

Med ændringsbekendtgørelsen sikres overensstemmelse med den ændring 

af landdistriktsprogrammet 2014–2020, der er fremsendt til EU-

Kommissionen til godkendelse. Bestemmelserne i 

ændringsbekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene i EU-

lovgivningen, herunder hvad der er nødvendigt af administrative hensyn. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love 

og bekendtgørelser som hovedregel skal træde i kraft enten 1. januar eller 

1. juli, hvis de har direkte konsekvenser for erhvervslivet.  

 

Ændringsbekendtgørelsen forventes udstedt med ikrafttræden den 1. januar 2017.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Miljø & Biodiversitet 

 


