
Til NaturErhvervsstyrelsen vedr. høring om strategisk miljøvurdering af forslag til ELFUL 

landdistriktsprogram  

2014 til 2020 og forslag til landdistriktsprogram 

 

Randers Kommune synes generelt, at der er mange spændende perspektiver i materialet, men 

ønsker at  

fremkomme med følgende specifikke kommentarer: 

 

Side 52, under prioritet 4, overskriften ”Fortsat forbedring af primærerhvervenes påvirkning på 

natur og miljø”  

Her nævnes udviklingen af naturplejen som en alternativ forretningsmåde for landbruget. 

Dette bør være en grundsten for at få udnyttet den støtte der går til arealforvaltning af natur, 

at man også har  

naturpleje som driftsform som et led i landbrugsuddannelsen. 

 

Side 66, Fokusområde 6a: Fremme af diversificering, oprettelse og udvikling af små 

virksomheder samt  

jobskabelse 

Her bør definitionen udvides til mellemstore virksomheder med op til 50 ansatte. De 

mellemstore  

virksomheder er også udfordret, og har i dag begrænset adgang til andre muligheder for 

støtte. 

 

Side 141 vedr. modtagere 

Her er vi bekymrede over at kommunerne ikke længere står til at kunne modtage støtte. 

Kommunerne  

håndterer i dag en mellemfinansieringen for mange projekter, og hvis denne mulighed ikke 

længere vil  

forekomme, kan det få store utilsigtede konsekvenser, da en række projekter vil være 

likviditetsmæssige  

umulige at løfte for mindre private og offentlige aktører i landdistrikterne.  

 



Side 171, Art. 29 Pleje af græs og naturarealer 

Kombination af støtte: ordningen bør kunne kombineres med støtte til skovgræsning, da det er 

til gavn for  

biodiversiteten at græsnings-fænner kan gå fra skov ud i det åbne land. Fx i ådale med 

skovbevoksede  

ådalsskrænter kan man have godt af dette. Der bør indføres et krav om at ved tilfælde af 

ønske om  

helårsgræsning/vintergræsning med tilskudsfodring på de højere liggende arealer skal der 

være krav om at §  

3.arealer frahegnes. 

 

Side 173 Støttesatser 

Arealer med høj HNV er ofte svært tilgængelige og vanskelige at pleje, samtidig er det dem vi 

som myndigheder  

og samfundet helst ser plejet.  Det kræver at man differentierer støtten så disse arealer er 

endnu højere. Der  

bør være dobbelt sats på disse arealer. Samtidig bør der være et økonomisk incitament til at 

pleje de vigtigste  

områder. Dette mener vi ikke man har i de eksisterende ordninger, ej heller den ramme som 

LDP programmet  

rummer. 

 

LDP rummer ikke mulighed for tilskud at genoprette hydrologien i højmoser eller nedbrudte 

højmoser.  

Genopretning af højmosers hydrologi vil være til gavn for både natur (inden og uden for 

Natura 2000),  

biodiversitet og klima, og det emner som alle er omfattet af EU-prioriteter. Ved at 

implementere det i LDP får  

man en synereg, idet man ved at genskabe hydrologien på tørvejord forhindrer udledningen af 

store mængder  

CO2. 
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