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Høringssvar vedrørende ”Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer” 
 
Det fremgår af høringsmaterialet, at det ikke længere skal være muligt, at søge om tilskud til pleje af 
græs og naturarealer, hvis arealet modtager enkeltbetaling og satserne er i medfør af den beslutning sat 
op. 
 
Desværre kompensere de forhøjede tilskudstakster ikke for den manglende enkeltbetalingsordning og 
det er uheldigt, idet en række ekstensivt drevne arealer baserer sig på både enkeltbetaling og tilskud til 
pleje af græs- og naturarealer. 
 
Mange naturarealer, der vedligeholdes gennem ekstensivt landbrugsdrift, er blevet skabt gennem und-
tagelsen i artikel 34 i Forordning Nr. 73/2009. Undtagelsen tillader bl.a., at arealer, der har en relevant 
forpligtigelse under landdistriktsprogrammet (som f.eks. pleje af græs og naturarealer), kan opretholde 
enkeltbetaling, selvom arealet ikke længere lever op til de normale krav.  
 
Med det forslag til ”Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer” der er i høring nu, er 
der en række arealer, der står til en væsentlig nedgang i tilskud, nemlig de naturarealer, der ved at bru-
ge undtagelsesbestemmelsen i artikel 34 opretholder deres enkeltbetalinger samt har en miljøordning 
om pleje af græs og naturarealer.  
 
Artikel 34 er bl.a. lavet for at motivere landmænd til at lægge om til ekstensiv drift under landdistrikts-
programmet, uden det får konsekvenser for deres enkeltbetalingsordning og med det økonomiske til-
skud til den særlige drift og pleje af arealerne, der er forudsætningen for, at de kan udvikle sig til de 
naturtyper, som samfundet efterspørger.  
 
Hvis disse to ordninger (undtagelsen i artikel 34 og pleje af græs- og naturarealer) ikke længere kan 
kombineres vil resultatet være, at færre landmænd vil lægge om til en drift, der fremmer et højt natur-
indhold (med EB fra undtagelsesbestemmelsen i artikel 34) og at flere landmænd i stedet vil vælge, at 
forsætte med arealerne i omdrift som hidtil eller at have en drift af arealerne, der opretholder en almin-
delig enkeltbetalingsordning suppleret med en artikel 68-miljøordning.  
 
Dermed står samfundet til at miste tilgangen af arealer, der har potentiale til at blive til fine naturarea-
ler, samt risikere, at landmænd søger tilbage til en drift, der kan udløse almindelig enkeltbetaling (over-
holdelse af krav til plantearter og –dække) eventuelt kombineret med en artikel 68 miljøordning. 
 
Det kan ikke være ønskværdigt for nogen – ambitionen må være at lykkes med de ordninger, der sættes 
i søen og satserne skal derfor enten væsentlig op i bekendtgørelsen om tilskud til pleje af græs og natur-
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arealer eller også skal det forsat være muligt at kombinerer Artikel 34 og tilskud til græs- og naturarea-
ler. 
 
Med venlig hilsen 
DANSK SKOVFORENING 

 
Marie-Louise Bretner 
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