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Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om kriterier for vådområde- og
lavbundsprojekter.
Landbrug & Fødevarer har modtaget udkast til bekendtgørelse om kriterier for vådområder og
lavbundsprojekter. Nedenfor følger vores bemærkninger til bekendtgørelsen.
Landbrug & Fødevarer finder det hensigtsmæssigt, at bekendtgørelserne om kriterier for hhv.
vådområdeprojekter og lavbundsprojekter samles i én bekendtgørelse. Vi har tidligere opfordret til
dette, og noterer os med tilfredshed at vores opfordring er blevet imødekommet.
Vi finder det endvidere hensigtsmæssigt, at der fremover stilles krav om at lavbundsprojekterne
skal tilgodese flere formål. Når der tages et så indgribende virkemiddel som ekstensivering af
landbrugsjord i brug, er det helt afgørende, at indsatsen opnår størst mulig effekt ved at udnytte
synergier mellem miljø, - natur- og klimamål. Dette forhold imødeses i højere grad, når der stilles
krav om at projekterne også enten skal bidrage til at reducere udledningen af kvælstof, som led i
opfyldelsen af vandområdeplanerne eller understøtte Natura 2000-hensyn.
I lyset af dette er det imidlertid meget uhensigtsmæssigt, at der samtidig stilles krav om, at der skal
ske en ekstensivering af landbrugsdriften på 2/3 af arealet i et lavbundsprojekt. Projekterne bør
først og fremmest vurderes på deres effekt i fht. de fire prioriteringskriterier vedrørende klima-,
miljø- og naturmål. Det skal ikke være et selvstændigt formål, at tage landbrugsjord ud af drift, da
dette dels kan fordyre projekterne, dels kan afskære potentielle projekter fra at blive realiseret. Vi
skal derfor kraftigt opfordre til, at kravet om at der skal ske en ekstensivering af landbrugsdriften på
2/3 af projektarealet fjernes.
L&F vil også endnu engang opfordre til, at Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen ser på
muligheden for, at udgifter til efterfølgende pleje af vådområde- og lavbundsprojekter kan indgå,
som en integreret del af projektøkonomien eller finansieres på anden måde. Der er i dag yderst
begrænsede muligheder for at opnå tilskud til pleje af lavbundsprojekter, da disse projekter ikke
prioriteres i plejegræsordningen under landdisktriktsprogrammet. Det er muligt at søge plejetilskud
til vådområder, men midlerne i plejegræsordningen er begrænsede og vådområdeprojekter
prioriteres sidst, hvorfor der ikke er sikkerhed for at opnå tilskud. Pleje med afgræsning eller
biomassehøst kan, efter vådområdets- og lavbundsområdets etablering, være med til at øge
arealets herlighedsværdi og naturtilstand, ligesom det kan øge fjernelsen af næringsstoffer. Vi
finder det derfor paradoksalt, at der bruges offentlige midler på at tage arealer ud af omdrift, når der
ikke samtidig sikres midler til den efterfølgende pleje, således at arealerne opnår størst mulig
samfundsmæssigværdi.
Endelig skal det – igen - understreges, at der er der behov for klare retningslinjer for, hvem der har
ansvaret for vådområde- eller lavbundsprojektet, efter det er afsluttet – herunder ikke mindst et evt.
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erstatningsansvar - i det tilfælde et projekt ikke udvikler sig, som planlagt. Det kan eksempelvis
være, at vandstanden bliver højere end forventet og at det får utilsigtede konsekvenser for
udnyttelsen af projektarealet og evt. også omkringliggende arealer. Som udgangspunkt må det
være den ansvarlige myndighed – projektejeren -, som har ansvaret, og det bør være et krav, at det
fremgår eksplicit af projektbeskrivelsen. Dette forhold bør indarbejdes i bekendtgørelsen eller i
vejledningen til ordningen.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
§ 2, stk 3
Det fremgår af bestemmelsen, at formålet med lavbundområder er at forbedre natur og vandmiljø.
Af NaturErhvervstyrelsens høringsbrev vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til
vådområde- og lavbundsprojekter, fremgår det imidlertid, at formålet med lavbundsprojekter også
er at reducere udledningen af klimagasser. Dette formål fremgår endvidere af udkast til vejledning
om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter.
Formålet med ordningen bør være enslydende i de to bekendtgørelser og vejledningen.
Når der samtidig henvises til, at lavbundsprojekter jf. § 9, stk 3 nr. 1 og 2 først og fremmest
prioriteres i fht. omkostningseffektiv reduktion af klimagasser og størst gennemsnitlige reducerede
mængde CO2 ækvivalenter pr. ha, synes det underligt, at formålet om at reducere udledningen af
klimagasser ikke fremgår af § 2, stk 3.
§ 7, stk 1, nr. 4
Bestemmelsen foreslås slettet. Som nævnt i indledningen kan kravet afskære eller fordyre
relevante lavbundsprojekter.
§ 9, stk 3, nr. 4
Teksten er ikke enslydende med teksten i udkast til vejledning om tilskud til vådområder og
lavbundsprojekter. I nærværende bekendtgørelse står der, at nærhed til Natura 2000-areal er et
prioriteringskriterium, mens der i vejledningen står, at det er nærhed til kortlagte habitatnaturtyper
eller artslevesteder (Natura 2000 udpegningsgrundlag) som er prioriteringskriterium, jf. skema side
18 i vejledningen. Det gør en stor forskel, om det er nærhed til et Natura 2000 areal eller til Natura
2000 udpegningsgrundlag, der er prioriteringskriteriet. Vi skal derfor opfordre til at teksten bliver
enslydende i hhv. bekendtgørelse og vejledning.
Samtidig skal vi opfordre til at, at nærhed til § 3 areal ikke vægtes lige så højt som nærhed til
Natura 2000 habitatnaturtyper eller -artslevesteder. Nærhedskriteriet bør først og fremmest gælde
for sidstnævnte og det bør vurderes kvalitativt således at f.eks. et lille, isoleret § 3 areal med et
begrænset naturpotentiale ikke vægtes lige så højt, som f.eks. en værdifuld habitatnaturtype.

Giver høringssvaret anledning til spørgsmål eller behov for uddybning, er I velkomne til at kontakte
undertegnede.
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