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6. september 2013

Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner
NaturErhvervsstyrelsen har fremsendt ovenstående bekendtgørelsesudkast, foranlediget af, at
vandplanerne i december 2012 blev erklæret ugyldige, og at der herefter ikke vil kunne opnås EUmedfinansiering af ordningen som gennemføres inden for de minimisreglerne, idet styrelsen samtidig anmoder om Dansk Skovforenings eventuelle bemærkninger hertil senest den 6. september
2013.
Skovforeningen har kun to kommentarer/spørgsmål til det fremsendte:
1. Skovforeningen stiller sig uforstående over for kravet om, at der skal ske genansøgning efter denne ordning, når det kun er de oprindelige ansøgere, der kan genansøge til de samme arealer, som der tidligere er ansøgt om tilskud til. Kravet om at det er de oprindelige
ansøgere, der skal ansøge efter denne ordning stilles på trods af, at der i mellemtiden kan
være sket ejer- eller brugerskifte for arealerne. Skovforeningen finder på ovennævnte baggrund, at der er tale om et unødvendig bureaukratisk mellemled at stille krav om genansøgning.
Såfremt kravet stilles på grund af, at der er tale om en anden tilskudshjemmel end oprindelig ansøgt efter, kan efter Skovforeningens opfattelse løses ved at præcisere dette i tilsagnsbrevet.
2. Skovforeningen stiller sig uforstående over for formuleringen i § 1, stk. 4, hvorefter der
træffes afgørelse om tilskud inden for den bevilgede ramme.
NaturErhvervsstyrelsen kender det maksimale antal ha, der kan ansøges om tilskud til, fordelt på
hver eneste tilskudsmodtager, hvorfor Skovforeningen går ud fra, at der er afsat en ramme, der kan
honorere samtlige disse ansøgninger.
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Skal formuleringen imidlertid forstås således, at der – såfremt der mod forventning ikke er dækning
inden for den økonomiske ramme – sker en forholdsmæssig afkortning af samtlige tilskud? Eller er
der tale om først-til-mølle-princippet?

Med venlig hilsen

Hans M. Hedegaard
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