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Indledning 
Denne vejledning gennemgår tilskudsordningen natur- og miljøprojekter, der er en del af landdi-
striktsprogrammet 2007-2013. 
 
Ordningen er en del af Grøn Vækst-aftalen, der skal øge indsatsen på natur- og miljøområdet. 
 
Ordningen omfatter følgende projekttyper: 
 

• Planlægning af natur- og miljøprojekter. 

• Udarbejdelse af naturplaner. 

• Etablering af vegetationsstriber. 

• Særlige levesteder for dyrearter. 

• Græsningsprojekter. 

• Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø. 

• Jordfordeling. 
 
Hver af disse projekttyper er gennemgået i et afsnit i denne vejledning. Det er således muligt at læse 
under hver enkelt projekttype og få indblik i indhold og betingelser. Nogle betingelser er ens for fle-
re projekttyper, men da der også er forskelle, er det mest hensigtsmæssigt at gennemgå hver enkelt 
projekttype for sig. Bagerst i vejledningen er der en nærmere gennemgang i at udfylde ansøgnings-
skemaet. 
 

Tilskudsordningens indhold 

Formål 

Ordningens overordnede formål er at yde tilskud til natur- og miljøprojekter i landdistrikterne, hvor 
investeringerne ikke er produktionsfremmende.  
 
Projekterne kan bidrage til 
 
- at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for vilde dyr og 
planter, 
- at bevare og fremme miljø-, natur-, kultur- og landskabsværdier, 
- at fremme rekreative værdier og offentlig adgang til områder af høj naturværdi, 
- at etablere forbindelseslinier mellem naturlige biotoper og øge antallet af småbiotoper og  
- at fremme velfærd for græssende husdyr i natur- og landskabsplejen. 

Ordningens afgrænsning 

Ordningen er afgrænset til landbrugs- og naturarealer. Disse kan være beliggende både inden for og 
uden for Natura 2000-områder. Det er uden betydning om arealerne er omfattet af naturbeskyttelses-
loven § 3 eller ej.  Projekter på skovbevoksede arealer eller arealer beliggende i skov er ikke omfat-
tet af ordningen. Projekter vedrørende forbedringer i eksisterende vandløb og søer er heller ikke om-
fattet af ordningen. På et areal, hvor der tidligere har været en sø, og hvor arealet nu er landbrugs- 
eller naturareal, kan der ydes tilskud til etablering af en sø, idet dette betragtes som etablering af en 
ny sø. 

Hvem kan søge? 

Ansøger kan være: 
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• Private lodsejere. 

• Private virksomheder. 

• Offentlige virksomheder. 

• Fonde. 

• Foreninger. 

• Organisationer. 

• Offentlige institutioner. 

• Kommunale fællesskaber. 
 
Såfremt et projekt består af flere lodsejere, kan der oprettes en forening/organisation, der udfører 
projektet. Foreningens/organisationens forhold til medlemmerne er et privatretligt forhold mellem 
disse. Foreninger/organisationer skal være oprettet med et CVR-nr. for at få udbetalt tilskud. CVR-
nr. skal dog ikke nødvendigvis foreligge på ansøgningstidspunktet. 
 
For tilskud til udarbejdelse af naturplaner gælder, at ansøger skal være den, der som ejer eller for-
pagter driver den jordbrugsbedrift, hvorpå der skal udarbejdes en naturplan. 
 

Administration af ordningen 

Økonomiske rammer 

Bevillingen til støtte til natur- og miljøprojekter afsættes hvert år på finansloven. Den økonomiske 
ramme på finansloven er fastsat til 11 mio. kr. i 2011. Erfaringsmæssigt er der stor interesse for ord-
ningen, og derfor vil der normalt blive søgt om flere projekter end der er bevilling til.  
 
FødevareErhverv har fastsat en indikativ tilsagnsramme for Særlige levesteder for dyrearter. Til-
sagnsrammen er fastsat til mindst 1 mio. kr. Der er ikke fastsat tilsagnsrammer for de øvrige projekt-
typer, som således prioriteres inden for den resterende ramme. Den anførte ramme er dynamisk og 
kan ændres under sagsbehandlingen af de modtagende ansøgninger om tilskud til natur- og miljøpro-
jekter. 
 
På trods af den afsatte ramme er grundlaget for prioritering uændret og omfatter bl.a. en vurdering af 
projektets opfyldelse af ordningens formål og en vurdering af projektets samlede udgifter. 

Indsendelse af ansøgning og ansøgningsfrist 

Ansøgning indgives på et særligt ansøgningsskema. Ansøgningsskema kan hentes på FødevareEr-
hvervs hjemmeside, www.ferv.fvm.dk eller ved at kontakte FødevareErhverv på tlf. 3395 8000. 
 
Ansøgningen sendes til FødevareErhverv, Postboks 109, Pionér Allé 9, 6270 Tønder. Ansøgningen 
kan også indsendes via e-mail: miljokontoret@ferv.dk eller fax: 74721980. 
 
Ansøgningen skal være modtaget hos FødevareErhverv senest den 3. august 2011. FødevareErhverv 
kan fastsætte flere ansøgningsrunder, der i så fald skal offentliggøres på FødevareErhvervs hjemme-
side senest 4 uger før ansøgningsperiodens start.  
 
FødevareErhverv kvitterer for modtagelse af ansøgningen og kan i den forbindelse give tilladelse til 
at iværksætte projektet. Ansøger kan forvente, at ansøgningen behandles inden for tre måneder, så-
fremt ansøgningen er fyldestgørende. 
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Kontrol 

FødevareErhverv foretager en kontrol i forbindelse med administration af natur- og miljøprojektord-
ningen. Kontrolbesøg på stedet som led i den administrative kontrol foretages af FødevareErhverv. 
Plantedirektoratet foretager den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. FødevareEr-
hverv og Plantedirektoratet kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i 
fornødent omfang. 
 
Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndighederne har adgang til projektområdet i forbindelse med 
kontrol. 

Prioritering 

Der er nedsat et rådgivende udvalg, som foretager en prioriteret indstilling af ansøgningerne. Det 
rådgivende udvalg kan indstille et projekt til tilsagn, til delvis tilsagn eller til afslag. 
 
Udvalget består af en formand og derudover af en repræsentant fra Dansk Ornitologisk Forening, 
Kyst, Land og Fjord, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Landdistrikternes 
Fællesråd, Plantning og Landskab - Landsforeningen, Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening, 
De Danske Skovdyrkerforeninger, Danmarks Kulturarvs Forening, Binævnet, Miljøministeriet og 
Fødevareministeriet. 
 
Udvalget foretager indstillingen på grundlag af en vurdering af projektets opfyldelse af ordningens 
formål, en vurdering af projektets samlede udgifter, om projektet indgår i sammenhæng med et pro-
jekt, der er indstillet til tilsagn af en lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet eller fiske-
riudviklingsprogrammet 2007-13, samt ud fra eventuelle eksterne faglige vurderinger af ansøgnin-
gerne. 
 
Ved prioriteringen ser det rådgivende udvalg på flere forskellige elementer. Eksempelvis lægger ud-
valget vægt på projektets mulighed for at kunne gennemføres, at projektet tjener et alment formål, at 
projektet har lokal interesse og forankring, at projektet har flere deltagere, at projektet er langsigtet 
og at projektet er helhedsorienteret og har et flersidigt indhold. Derudover ser det rådgivende udvalg 
på den samlede projektøkonomi i forhold til projektets forventede resultat. 
 
Ansøgninger fra offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber priori-
teres efter øvrige ansøgninger. 

Afgørelse 

Imødekommes en ansøgning, giver FødevareErhverv tilsagn om tilskud, og ansøger vil herefter blive 
betegnet ”tilsagnshaver”. Tilsagn udarbejdes på grundlag af oplysninger i ansøgningen, og Fødeva-
reErhverv sender et tilsagn om tilskud til tilsagnshaver. Tilsagnet indeholder specificerede krav til 
gennemførelse af projektet og betingelser for tilskud, herunder krav om tidsfrister, information til 
offentligheden og afrapportering til FødevareErhverv. Tilsagnshaver har 4 uger til at acceptere til-
sagnet ved at underskrive tilsagnet og returnere det til FødevareErhverv. Dette er en betingelse for 
tilskud til et projekt. 

Offentliggørelse af oplysninger om ansøger og tilskudsbeløb 

Ved ansøgning om tilskud fra FødevareErhverv gøres opmærksom på  
 

• at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil indgå i vurderingsgrundlaget i forbindelse 
med behandling af anmodning om udbetaling af tilskud fra FødevareErhverv,  
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• at oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse samt størrelse af tilskudsbeløb kan blive of-
fentliggjort på internettet, og 

• at FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig. 
 
Endvidere gøres opmærksom på, 
 

• at man kan anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med ansøg-
ningen, jf. persondatalovens § 31, og  

• at man på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser 
sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen, 
jf. persondataloven § 37. 

 
Nærmere oplysninger om ovenstående forhold og persondataloven generelt kan fås ved henvendelse 
til FødevareErhverv, Juridisk Enhed. 
 

Planlægning af natur- og miljøprojekter  

Tilskud til planlægning af natur- og miljøprojekter kan ydes til projekter, hvor ansøger sandsynlig-
gør, at planlægningen kan danne grundlag for iværksættelse af et af følgende projekttyper: 
 

• Særlige levesteder for dyrearter, 

• Græsningsprojekter eller 

• Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø. 
 
Planlægningen skal omfatte større geografisk sammenhængende områder eller andre forhold, som 
efter FødevareErhvervs vurdering kan medføre en omfattende planlægningsproces. Planlægningen 
skal kunne danne grundlag for iværksættelse af et af ovenfornævnte projekter, men der stilles ikke 
krav om, at projektet bliver gennemført. Planlægningen vil f.eks. kunne identificere forskellige bar-
rierer, der betyder, at det ikke er muligt at gennemføre det planlagte projekt. 

Betingelser for tilskud 

Ansøger skal afgive de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. 
 
I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projek-
tets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den 
fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. 
 
Tilskuddet kan udbetales i tre rater. Den afsluttende udbetalingsanmodning skal være modtaget i Fø-
devareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning.  
 
Den afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport. 
 
Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra 
datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. 

Tilskudsberettigede projektudgifter 

De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til: 
 

• Information og offentlighed.  
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• Service- og tjenesteydelser, herunder konsulentbistand. 

• Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se nedenfor). 

• Investeringer i materialer. 

• Projektrapportering til FødevareErhverv ved afslutning af projektet. 
 
Udgifter til løn til personale er kun tilskudsberettigede, hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 
 

1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder 
eller kommunale fællesskaber. 

2. Der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder. En projektansæt-
telse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal det 
fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dre-
je sig om, og hvad timelønnen er.  

3. Udgifter til løn omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse 
til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte 
projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har un-
derskrevet tilsagnet. 
 

Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Ud-
gifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. 
 
De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennem-
førelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor 
nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 
 

Udarbejdelse af naturplaner 

Ordningen er målrettet jordbrugsbedrifter, der på ansøgningstidspunktet er mindst 10 ha.  

Betingelser for tilskud 

En naturplan skal udarbejdes af medarbejdere i en virksomhed, som er godkendt i henhold til be-
kendtgørelse nr. 436 af 6. juni 2005 om godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere til be-
driftsrådgivning eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Godkendte 
virksomheder skal årligt indsende en erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for 
godkendelsen fortsat er opfyldt. FødevareErhverv udarbejder på baggrund af godkendelserne og er-
klæringerne en opdateret liste over de virksomheder og medarbejdere, som er godkendt til at udar-
bejde naturplaner. 
 
Virksomheder og deres medarbejdere, der ønsker at blive godkendt til udarbejdelse af naturplaner, 
kan indsende en ansøgning herom til FødevareErhverv. Ansøgningsskema om godkendelse af virk-
somheder og deres medarbejdere findes på FødevareErhvervs hjemmeside under den lukkede til-
skudsordning Bedriftsrådgivning. 
 
Se følgende link: http://ferv.fvm.dk/skema_og_vejledning.aspx?ID=24415  
 
Naturplanen skal omfatte alle de arealer, der drives under jordbrugsbedriften på det tidspunkt, hvor 
udarbejdelse af naturplanen påbegyndes. Arealer der fragår bedriften i perioden indtil naturplanen er 
færdig, kan dog udelades af naturplanen. Arealer der tilgår bedrifter kan eventuelt medtages i natur-
planen. 
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Naturplanen skal indeholde en række elementer. Der skelnes mellem obligatoriske elementer og 
supplerende elementer. 

 

Obligatoriske elementer: 

1) En beskrivelse af jordbrugsbedriftens areal og produktion. 
2) En beskrivelse med tilhørende kort af 

a) de udpegninger og registreringer, der foreligger i kommuneplanen af naturområder med 
særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle natur-
områder og potentielle økologiske forbindelser, 

b) beskyttelseslinier i medfør af lov om naturbeskyttelse og 
c) fortidsminder, der er omfattet af kapitel 8 a i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1505 af 14. december 2006. 
3) En beskrivelse af og forslag til beskyttelse af de eksisterende naturtyper. 
4) Forslag til genopretning og etablering af tiltag til gavn for naturen. 
5) En prioriteret liste over forslagene til tiltag på bedriften. 
6) En erklæring fra rådgiveren, der har udarbejdet naturplanen, om at rådgiveren kan stå inde 

for det faglige niveau i naturplanen. 
 

Supplerende elementer: 

Naturplaner kan indeholde supplerende elementer, som er af betydning for at bevare og fremme na-
tur-, miljø-, kultur- og landskabsværdier og de rekreative værdier. Supplerende elementer, der øn-
skes medtaget i naturplanen, skal fremgå af ansøgningen.  

 
Tilskud til naturplaner er betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder 
om til brug for sagsbehandlingen. 
 
I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projek-
tets slutdato, der senest ligger et år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den 
fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. 
 
Tilskud udbetales af én gang. Udbetalingsanmodningen skal være modtaget i FødevareErhverv se-
nest 6 måneder efter projektets afslutning. Udbetalingsanmodning skal være vedlagt en kopi af na-
turplanen.  
 
Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodning med originale regnskabsbilag i mindst 5 år fra 
datoen for udbetaling af tilskud. 
 
Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til arealer, der er omfattet af naturpla-
nen, i indtil et år efter datoen for udbetaling af tilskud. 

Tilskudsberettigede projektudgifter 

De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til: 
 

• Konsulentbistand. 
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De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennem-
førelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end den ovenfor 
nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 
 

Etablering af vegetationsstriber 

Vegetationsstriber skal etableres på landbrugs- eller naturarealer, der ligger mindst 10 meter fra åb-
ne vandløb og søer over 100 m2. De 10 meter beregnes fra vandløbets eller søens øverste kant. 
 
En vegetationsstribe skal være mindst 2 meter og højst 8 meter bred. 
 
Vegetationsstriber kan bestå af: 
 

• En insektvold med en maksimal bredde på 2 meter. 

• En faunastribe med en maksimal bredde på 6 meter. 

• En insektvold og en faunastribe med en maksimal bredde på i alt 8 meter. 
 
En insektvold må ikke være højere end den kan pløjes væk. 
 
Vegetationsstriber skal være placeret samme sted i perioden fra etablering af vegetationsstriben på-
begyndes til 5 år efter tilsagnsdatoen. 

Betingelser for tilskud 

Vegetationsstriber skal ved etableringen tilsås, således at der etableres et plantedække med en blan-
ding af plantearter, der kan skabe gode levevilkår for vilde dyr. Ved etableringen må der ikke an-
vendes træer, buske, permanente afgrøder som elefantgræs, rørgræs og stauder, giftige plantearter, 
aggressive plantearter og invasive plantearter. Der skal anvendes en frøblanding med mindst tre for-
skellige plantearter. Sammensætningen af den frøblanding, der ønskes anvendt ved etableringen af 
plantedækket, skal fremgå af ansøgningen om tilskud. Dette giver grundlag for at vurdere projektets 
effekt. 
 
Der er vide rammer for det plantedække, der skal etableres. Det er således muligt at etablere vegeta-
tionsstriber, der i særlig grad tilgodeser bestemte dele af den vilde fauna, herunder mulighed for at 
etablere blomsterstriber af hensyn til bier og andre bestøvende insekter. 
 
Plantedækket må ikke anvendes til landbrugsformål fra projektets afslutning og indtil 5 år efter til-
sagnsdatoen. 
 
Plantedækket må slås, men slåning må ikke foretages i perioden fra 1. maj til og med 31. august. 
Hvis arealerne er beliggende inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certifi-
cering af frø, skal plantedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra den berørte frøavler. 
 
Plantedækket kan omlægges i tidsrummet fra den 1. september til og med den 31. maj. Hvis omlæg-
ningen omfatter tilsåning, skal tilsåning ske under overholdelse af de tidligere omtalte bestemmelser 
om plantedække. Der er således ikke i forbindelse med en eventuel omlægning krav om gentilsåning. 
Det vil derfor være muligt at lade det oprindeligt etablerede plantedække afløse af fremvoksende 
plantedække. Hvis arealerne tilsås igen, vil udgifterne hertil ikke være støtteberettigede, da projektet 
betragtes som afsluttet efter etableringen det første år. 
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Tilskud til etablering af vegetationsstriber er betinget af, at ansøger indhenter de nødvendige tilla-
delser fra offentlige myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at ansøger afgiver de oplysnin-
ger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. 
 
I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projek-
tets slutdato, der senest ligger et år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den 
fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. 
 
Tilskud udbetales af én gang. Udbetalingsanmodningen skal være modtaget i FødevareErhverv se-
nest 6 måneder efter projektets afslutning. Udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrap-
port. 
 
Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag i 
mindst 5 år fra datoen for udbetaling af tilskud. 
 
Projektet skal opretholdes i 5 år fra tilsagnsdatoen. 
 
Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med 
kontrol. 

Tilskudsberettigede projektudgifter 

De tilskudsberettigede projektudgifter til etablering af vegetationsstriber kan omfatte udgifter til: 
 

• Jordbearbejdning. 

• Frø. 

• Såning. 

• Brug af egne maskiner og lignende (indirekte udgifter). 

• Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. 

• Eget arbejde. 

• Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder). 

• Konsulentbistand. 

• Projektrapportering. 
 
Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante 
lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv. 
 
Udgifter til løn til personale herunder løn til tilsagnshavers eget arbejde er kun tilskudsberettigede, 
hvis følgende to betingelser er opfyldt: 
 

1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder 
eller kommunale fællesskaber. 

2. Udgifter til løn omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse 
til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte 
projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har un-
derskrevet tilsagnet. 

 
Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Ud-
gifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. 
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De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennem-
førelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor 
nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 

Vegetationsstriber og biotopplaner 

Udgifter er ikke tilskudsberettigede, hvis tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre aktiviteterne i 
medfør af anden lovgivning. Dog er det muligt at få tilsagn om tilskud til vegetationsstriber, selvom 
de samme vegetationsstriber bruges til at opfylde en biotopplan, da der i henhold til Miljøministeri-
ets regler om biotopplaner ikke foreligger en forpligtelse til at etablere vegetationsstriber, men kun 
en mulighed for at benytte vegetationsstriber til at opfylde biotopplanen. Vegetationsstriberne kan 
bruges efterfølgende som pointgivende i forhold til biotopplanen.   

Vegetationsstriber og landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 

Arealer, hvorpå der etableres vegetationsstriber i medfør af bekendtgørelse om natur og miljøprojek-
ter, kan ikke anvendes til at opnå en forhøjet tilskudsprocent for tilskudsberettigede udgifter til etab-
lering af landskabs- og biotopforbedrende beplantninger i medfør af FødevareErhvervs bekendtgø-
relse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. De nævnte arealer kan dog indgå 
i sprøjte- og gødningsfrie bræmmer, der etableres i medfør af den nævnte bekendtgørelse, idet til-
skudsbetingelserne for etablering af vegetationsstriber ikke omhandler regulering af gødning og 
plantebeskyttelsesmidler. 

Vegetationsstriber og enkeltbetaling 

Det er muligt efter denne ordning at etablere vegetationsstriber, der er støtteberettigede efter enkelt-
betalingsordningen, og vegetationsstriber der ikke er det. I tilfælde hvor enkeltbetalingsregler herom 
er opfyldt, vil der kunne ydes tilskud både efter denne ordning og enkeltbetalingsordningen. Dette 
gælder også i den 5-årige periode, hvor vegetationsstriberne skal være opretholdt. Der henvises til 
vejledning om enkeltbetaling. Se følgende link: 
 
http://ferv.fvm.dk/skema_og_vejledning.aspx?ID=58387  
 
Barjordsstriber indgår ikke i denne ordning, men kan etableres i tilknytning til vegetationsstriber og 
kan ved placering i overensstemmelse med reglerne i enkeltbetalingsordningen på støtteberettigede 
arealer omfattes af enkeltbetalingsstøtte. 
 

Særlig levesteder for dyrearter 

Projekter vedrørende særlige levesteder for dyrearter skal være beliggende på landbrugs- eller natur-
arealer. 
 
Et projekt skal indeholde et eller flere af disse tiltag: 
 

• Etablering af en ny sø over 100 m² og højst 1.000 m² 

• Etablering af et nyt stendige. 

• Retablering af et gammelt stendige. 
 
Et projekt kan derudover omfatte investeringer til fremme af offentlighedens adgang til projektom-
rådet. 
 



VEJLEDNING OM TILSKUD TIL NATUR- OG MILJØPROJEKTER 
  

 

12 
 

Med denne projekttype er der sat særlig fokus på fremme af levesteder for dyrearter, der er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens bilag 3 
 
Der er i bekendtgørelsen ikke fastsat nærmere krav til udformning af søer og stendiger. For at tilgo-
dese paddearterne Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Løgfrø, Løvfrø, Klokkefrø, Springfrø, 
Grønbroget Tudse og Strandtudse, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bilag 3, skal søer etab-
leres på denne måde: 
 
- Inden for de tre vintermåneder sikres et frit vandspejl på minimum 100 m².  
- Det dybeste sted i søen skal være 1,5 - 2 meter (fra bund til overflade).  
- Der etableres en lavvandet bredzone. En optimal hældning i søbunden er et fald på 1 meter over 5 
meter (se illustration). 
- Den opgravede jord fordeles jævnt ud over det tilstødende areal for ikke at skabe unaturlige volde. 
 
Der kan med fordel udlægges små stenbunker på bunden af søen som skjul for padder og vanddyr. 
Tilsvarende kan der etableres overvintringsplads (stendynger) i nærheden af vandhullet. 
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Figuren viser eksempel på udformning af et vandhul (kilde: Naturstyrelsen). Bemærk grusdyngen i 
midten af vandhullet, stendyngen nord for vandhullet (i skitsen set fra oven) og de svagt skrånende 
bredder (på profilskitsen nederst).  
 
Læs mere i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 for at få en detaljeret beskrivelse af arternes krav 
til levesteder. Se dette link: http://www2.dmu.dk/pub/fr635.pdf  
 
For at tilgodese arten Markfirben, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bilag 3 skal stendiger 
etableres på denne måde: 
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- Den ene side af stendiget skal grænse op til et ikke-dyrket areal - dvs. vedvarende græs, et areal i 
naturtilstand eller et bevokset areal. 
- Stendiget skal bestå af mindst to rækker kampesten og i mindst to lag.  
- Stendiget skal have en minimumslængde på 25 meter. 
 
Læs mere i faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 for at få en detaljeret beskrivelse af arternes krav 
til levesteder. Se dette link: http://www2.dmu.dk/pub/fr635.pdf  

Betingelser for tilskud 

Tilskud til særlige levesteder for dyrearter er betinget af, at ansøger indhenter de nødvendige tilla-
delser fra offentlige myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at ansøger afgiver de oplysnin-
ger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. 
 
I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projek-
tets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den 
fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. 
 
Tilskuddet kan udbetales i op til tre rater. Den afsluttende udbetalingsanmodning skal være modta-
get i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Afsluttende udbetalingsanmod-
ning skal være vedlagt en projektrapport. 
 
Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i 
mindst 5 år fra datoen for afsluttede udbetaling af tilskud. 
 
Projektet skal opretholdes i 5 år fra datoen, hvor projektets senest skal være afsluttet. 
 
Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med 
kontrol. 
 
Såfremt projektet omfatter investeringer til fremme af offentlighedens adgang til projektområdet, 
skal tilsagnshaver sikre, at der opsættes et lovligt skilt i tilknytning til projektområdet, som informe-
rer om offentlighedens adgang til projektområdet. Skiltet skal være opstillet i den periode, hvor pro-
jektet skal være opretholdt.  

Tilskudsberettigede projektudgifter 

De tilskudsberettigede projektudgifter til særlige levesteder for dyrearter kan omfatte udgifter til: 
 

• Investeringer i materiel og til anlægsarbejder. 

• Etablering af offentlig adgang op til og inden for projektområdet og parkeringsområde og til 
at opstille standere med information. 

• Rydning og restaurering af græs- og naturarealer forud for pleje. 

• Brug af egne maskiner og lignende (indirekte udgifter). 

• Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. 

• Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder). 

• Konsulentbistand. 

• Projektrapportering til FødevareErhverv ved afslutning af projektet. 
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Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante 
lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv. 
 
Udgifter til løn til personale er kun tilskudsberettigede, hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 
 

1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder 
eller kommunale fællesskaber. 

2. Der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder. En projektansæt-
telse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal det 
fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dre-
je sig om, og hvad timelønnen er.  

3. Udgifter til løn omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse 
til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte 
projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har un-
derskrevet tilsagnet. 

 
Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Ud-
gifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. 
 
De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennem-
førelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor 
nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 
 

Græsningsprojekter  

Tilskud til græsningsprojekter kan ydes til projekter, der kan sikre afgræsning af plejekrævende 
græs- eller naturarealer, og som medvirker til at beskytte og forbedre områdernes natur- og biotop-
forhold. 
 
Projekterne kan omfatte fremme af dyrevelfærd for græssende husdyr i natur- og landskabsplejen og 
fremme af offentlighedens adgang op til og inden for projektområderne. 

Betingelser for tilskud 

Tilskud til græsningsprojekter er betinget af, at ansøger indhenter de nødvendige tilladelser fra of-
fentlige myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, Fødeva-
reErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. 
 
I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projek-
tets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den 
fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. 
 
Tilskuddet kan udbetales i op til tre rater. Den afsluttede udbetalingsanmodning skal være modtaget 
i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Afsluttende udbetalingsanmodning 
skal være vedlagt en projektrapport. 
 
Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i 
mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. 
 
Projektet skal opretholdes i 5 år fra datoen, hvor projektets senest skal være afsluttet. 
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Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med 
kontrol. 
 
Såfremt projektet omfatter investeringer til fremme af offentlighedens adgang til projektområdet, 
skal tilsagnshaver sikre, at der opsættes et lovligt skilt i tilknytning til projektområdet, som informe-
rer om offentlighedens adgang til projektområdet. Skiltet skal være opstillet i den periode, hvor pro-
jektet skal være opretholdt.  

Tilskudsberettigede projektudgifter 

De tilskudsberettigede projektudgifter til græsningsprojekter kan omfatte udgifter til: 
 

• Investeringer i materiel og til anlægsarbejder, herunder udgifter til etablering af hegn, fang-
folde, læfaciliteter, drikkevandsforsyning og fodringsfaciliteter i forbindelse med afgræs-
ning. 

• Etablering af offentlig adgang op til og inden for projektområdet og parkeringsområde og til 
at opstille standere med information. 

• Rydning og restaurering af græs- og naturarealer forud for pleje. 

• Brug af egne maskiner og lignende (indirekte udgifter). 

• Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. 

• Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder). 

• Konsulentbistand. 

• Projektrapportering til FødevareErhverv ved afslutning af projektet. 
 

Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i de relevante 
lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv. 
 
Udgifter til løn til personale er kun tilskudsberettigede, hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 
 

1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder 
eller kommunale fællesskaber. 

2. Der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder. En projektansæt-
telse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal det 
fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dre-
je sig om, og hvad timelønnen er. 

3. Udgifter til omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse til 
at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte pro-
jektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har under-
skrevet tilsagnet. 

 
Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Ud-
gifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. 
 
De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennem-
førelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor 
nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 
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Beskyttelse, etablering, og genopretning af natur og miljø 

Denne projekttype omfatter ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med beskyttelse, 
etablering og genopretning af natur eller miljø på landbrugs- eller naturarealer. Falder et projekt ik-
ke umiddelbart ind under de øvrige projekttyper i ordningen kan der søges tilskud under denne pro-
jekttype. 
 
Projekterne kan omfatte investeringer, der kan medvirke til at fremme offentlighedens adgang op til 
og inden for projektområderne. 
 
Tilskud kan ydes til projekter, der bidrager til at gennemføre en eller flere af følgende plan og direk-
tiver, som beskrives herunder. 
 

• Miljø- og Naturplan Danmark 2020. 

• Vandrammedirektivet. 

• Natura 2000-direktiverne. 

Miljø- og Naturplan Danmark 2020 

Miljø- og Naturplan Danmark er den del af Grøn Vækst aftalen af 16. juni 2009 mellem Regeringen 
og Dansk Folkeparti, der vedrører blandt andet anlæg af vådområder, anlæg af sprøjte-, gødnings- og 
dyrkningsfrie randzoner samt initiativer til at reducere pesticiders skadelige virkninger på menne-
sker og dyr. 
 
Mål med planen: 
Yderligere reduktion i udvaskningen af kvælstof og fosfor. 
Yderligere forbedring af de fysiske forhold i vandløb. 
Markant reduktion af pesticiders skadevirkninger for mennesker, dyr og natur. 
Reduktion af landbrugets CO2-udledning. 
Sikring af biodiversiteten. 
Mere og bedre tilgængelig natur. 
Udvikling af styringsmetoder som sikrer reel miljøeffekt og effektiv udnyttelse af ressourcerne. 

Vandrammedirektivet 

Det skal ifølge Vandrammedirektivet sikres, at de danske vandløb, søer, kystvande og grundvand er 
af god kvalitet, hvilket efter Vandrammedirektivet betyder, at miljøtilstanden i vandløb, søer og 
kystvande kun afviger lidt fra den upåvirkede referencetilstand.  
 
Mål med direktivet: 
At forebygge yderligere forringelse af vådområderne. 
At beskytte og forbedre vandområdernes miljøtilstand bl.a. ved at begrænse udledninger og tab af 
næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. 
At fremme bæredygtig vandanvendelse baseret på langsigtet beskyttelse af tilgængelige vandres-
sourcer. 
At mindske og forhindre yderligere forurening af grundvand. 
At afbøde virkninger af oversvømmelse og tørke.  

Natura 2000 direktiverne 

Natura 2000-direktiverne er en samlet betegnelse for to af EUs direktiver, Habitatdirektivet og Fug-
lebeskyttelsesdirektivet. Det samlede mål for de to direktiver er at sikre biologisk mangfoldighed i 
EUs medlemslande og levere et globalt bidrag til biologisk mangfoldighed. 
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Habitatdirektivet beskytter udvalgte naturtyper, planter og dyr med undtagelse af fugle. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet beskytter fugle. 
 
Mål med direktiverne: 
At der skal arbejdes aktivt mod en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper.  

Betingelser for tilskud 

Tilskud til beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø er betinget af, at ansøger ind-
henter de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at an-
søger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen. 
 
I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projek-
tets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den 
fastsatte dato. Der kan ansøges om projektforlængelse inden projektets slutdato. 
 
Tilskuddet kan udbetales i op til tre rater. Den afsluttede udbetalingsanmodning skal være modtaget 
i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. Afsluttende udbetalingsanmodning 
skal være vedlagt en projektrapport. 
 
Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i 
mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. 
 
Projektet skal opretholdes i 5 år fra datoen, hvor projektets senest skal være afsluttet. 
 
Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med 
kontrol. 
 
Såfremt projektet omfatter investeringer til fremme af offentlighedens adgang til projektområdet, 
skal tilsagnshaver sikre, at der opsættes et lovligt skilt i tilknytning til projektområdet, som informe-
rer om offentlighedens adgang til projektområdet. Skiltet skal være opstillet i den periode, hvor pro-
jektet skal være opretholdt.  

Tilskudsberettigede projektudgifter 

De tilskudsberettigede projektudgifter til beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø 
kan omfatte udgifter til: 
 

• Investeringer i materiel og til anlægsarbejder, herunder udgifter til etablering af hegn, fang-
folde, læfaciliteter, drikkevandsforsyning og fodringsfaciliteter i forbindelse med afgræs-
ning. 

• Etablering af offentlig adgang op til og inden for projektområdet og parkeringsområde og til 
at opstille standere med information. 

• Rydning og restaurering af græs- og naturarealer forud for pleje. 

• Brug af egne maskiner og lignende (indirekte udgifter). 

• Leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. 

• Løn til personale, der er beskæftiget med projektet (se herunder). 

• Konsulentbistand. 

• Projektrapportering til FødevareErhverv ved afslutning af projektet. 
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Opgørelse af indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i 
de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af FødevareErhverv. 
 
Udgifter til løn til personale er kun tilskudsberettigede, hvis følgende tre betingelser er opfyldt: 
 

1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder 
eller kommunale fællesskaber. 

2. Der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder. En projektansæt-
telse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal det 
fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dre-
je sig om, og hvad timelønnen er.  

3. Udgifter til løn omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse 
til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte 
projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har un-
derskrevet tilsagnet. 

 
Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Ud-
gifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. 
 
De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennem-
førelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor 
nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 
 

Jordfordeling 

Der kan ydes tilskud til jordfordeling i tilknytning til gennemførelse af en af følgende projekttyper: 
 

• Særlige levesteder for dyrearter. 

• Græsningsprojekter. 

• Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø. 
 
Jordfordelingen skal gennemføres i medfør af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast 
ejendom til jordbrugsmæssige formål (jordfordelingsloven). 
 
Proceduren for gennemførelse af jordfordelingen skal aftales med FødevareErhverv. I en tidligere 
men ikke aktuel jordfordelingsordning har FødevareErhverv udarbejdet en vejledning om jordforde-
ling mellem landbrugsejendomme. Denne vejledning beskriver proceduren for gennemførelse af en 
jordfordeling og kan være et godt redskab for planlæggeren. Vejledningen findes på  
 
http://ferv.fvm.dk/Skema_og_vejledning.aspx?ID=5549  

Betingelser for tilskud 

Tilskud til jordfordeling er betinget af, at ansøger indhenter de nødvendige tilladelser fra offentlige 
myndigheder. Tilskud er endvidere betinget af, at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv 
anmoder om til brug for sagsbehandlingen. 
 
I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter FødevareErhverv på baggrund af ansøgningen projek-
tets slutdato, der senest ligger tre år efter tilsagnsdatoen. Projektet skal være afsluttet senest på den 
fastsatte dato. Der kan anmodes om projektforlængelse inden projektets slutdato. 
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Tilskuddet kan udbetales i op til tre rater. Den afsluttede udbetalingsanmodning skal være modtaget 
i FødevareErhverv senest 6 måneder efter projektets afslutning. 
 
Tilsagnshaver skal opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i 
mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. 
 
Tilskud til jordfordeling er endvidere betinget af, at tilsagnshaver sikrer, at der er tinglyst servitut på 
samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet for det projekt, som jordfordelingen skal 
medvirke til gennemførelse af. 
 
Servitutten skal indeholde følgende: 
 

• En beskrivelse af det tilknyttede projekt, herunder oplysning om datoen, hvor projektet se-
nest skal være afsluttet, og at projektet skal opretholdes i en periode på mindst 5 år regnet fra 
datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet. 

• Kortbilag med indtegning af de arealer under ejendommen, hvorpå det tilknyttede projekt 
skal etableres. 

• Bestemmelse om, at der er adgang til at etablere og opretholde det tilknyttede projekt på pro-
jektarealerne i overensstemmelse med tilsagn om tilskud for det tilknyttede projekt. 

• Bestemmelse om, at servitutten kan aflyses efter udløb af en periode på 5 år regnet fra dato-
en, hvor det tilknyttede projekt senest skal være afsluttet. 

• FødevareErhverv skal være anført som påtaleberettiget. 
 
Servitutten skal være tinglyst den dato, hvor jordfordelingen senest skal være afsluttet. 

Tilskudsberettigede projektudgifter 

De tilskudsberettigede projektudgifter til jordfordeling kan omfatte udgifter til: 
 

• Afholdelse af møder, herunder rejse-, lokale- og forplejnings- og annonceringsudgifter. 

• Jordfordelingsplanlægning, herunder til gennemførelse af forhandlinger, udarbejdelse af 
jordfordelingsoverenskomster, udarbejdelse af deklarationer, indhentning af tilladelser fra 
offentlige myndigheder samt indhentning af bankgarantier, dog undtaget provisioner og ge-
byrer. 

• Udarbejdelse af jordfordelingsplaner. 

• Udarbejdelse af jordfordelingskendelser. 

• Honorar til dommer ved afsigelse af jordfordelingskendelser. 

• Løn til personale der er beskæftiget med projektet, herunder løn til tilsagnshavers eget arbej-
de (se herunder). 

• Udsendelse af materiale til lodsejerne, herunder indkaldelser, plangodkendelse og afslut-
ningsskrivelse. 

• Ind- og udbetaling af købs- og salgssummer og høring af panthavere, dog undtaget gebyrer. 

• Udarbejdelse af refusionsopgørelser vedrørende ejendomsskatter og lignende. 

• Gennemførelse af matrikulær berigtigelse af jordfordelingen, herunder til opmåling samt til 
gebyrer for notering i matriklen. 

• Tinglysning af jordfordeling og deklarationer, dog undtaget den i § 4, stk. 1, i lov om afgift 
af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) 
nævnte afgift på 0,6 pct. af afgiftsgrundlaget. 

• Rådgivning. 
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• Indhentning af tingbogsattester og deklarationer og lignende. 
 
Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, og løn til tilsagnshavers eget arbejde 
er kun tilskudsberettigede, hvis følgende to betingelser er opfyldt: 
 

1. Udgifterne bliver ikke normalt finansieret af offentlige institutioner, offentlige virksomheder 
eller kommunale fællesskaber. 

2. Udgifter til løn omfatter kun arbejde, der er udført, efter FødevareErhverv har givet tilladelse 
til at iværksætte projektet. Hvis FødevareErhverv ikke har givet tilladelse til at iværksætte 
projektet, kan udgifter til løn kun omfatte arbejde, der er udført, efter tilsagnshaver har un-
derskrevet tilsagnet. 

 
For så vidt angår løn til personale er der en tredje betingelse: 
 

3. Der skal foreligge en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder. En projekt-
ansættelse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Af kontrakten skal 
det fremgå, hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at 
dreje sig om, og hvad timelønnen er.  

 
Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inklusiv feriepenge, pension og sociale tillæg. Ud-
gifter til overhead er ikke indeholdt, f.eks. husleje og kontorhold. 
 
De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennem-
førelse. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de ovenfor 
nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 
 

Generelle betingelser 

Underskrivelse af tilsagnet 

Det er en betingelse for tilskud til et projekt, at ansøger underskriver tilsagnet og indgiver det under-
skrevne tilsagn til FødevareErhverv. Det underskrevne tilsagn skal være modtaget i FødevareEr-
hverv senest 4 uger efter ansøgers modtagelse af tilsagnet. 

Tilladelse fra offentlige myndigheder 

Projekter der støttes efter denne ordning skal gennemføres i overensstemmelse med den generelle 
lovgivning om arealregulering og evt. tinglyste rettigheder. Det er ansøgers ansvar, at sådanne for-
hold overholdes. I ansøgningen skal der derfor redegøres for forholdet til anden lovgivning, og an-
søger skal sandsynliggøre, at de nødvendige tilladelser, godkendelser og dispensationer kan opnås. 
Det er ansøger, der indhenter alle nødvendige tilladelser. FødevareErhvervs tilsagn om tilskud er be-
tinget af, at de nødvendige tilladelser indhentes og lovgivningen overholdes. Projektets anlægsarbej-
de må ikke påbegyndes før alle tilladelser fra offentlige myndigheder foreligger.  
 
Det er kommunen, der administrerer hovedparten af ovennævnte forhold. Der kan rettes henvendelse 
til kommunen for afklaring af tvivlsspørgsmål. Der kan endvidere indhentes oplysninger på internet-
adressen http://kort.arealinfo.dk/ om fredede fortidsminder, fredninger, fredningsforslag, beskyttede 
naturtyper, Natura 2000-arealer, bygge- og beskyttelseslinjer m.m. til brug ved udarbejdelse af an-
søgningen. 
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Forpligtelse til information 

Tilsagnshaver er forpligtet til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til i øv-
rigt at offentliggøre oplysninger om projektet i relevante dagblade, tidsskrifter og lignende eller 
f.eks. på tilsagnshavers hjemmeside på internettet. 
 
For så vidt angår publikationer som brochurer, foldere og nyhedsbreve samt ved elektronisk 
formidling i form af websider skal der på titelbladet være en klar angivelse af, at Det Europæiske 
Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projek-
tet.  
 
Hvis de samlede projektomkostninger, hvortil der er ydet tilskud, udgør mere end 375.000 kr. skal tilsagns-
haver opsætte et oplysningsskilt ved projektet udstyret med EU logoet, en beskrivelse af projektet samt tek-
sten: ”Den Europæiske landbrugsfond for udvikling i landdistrikterne: Danmark og EU investerer i landdi-
strikterne”. Disse oplysninger skal fylde mindst 25 % af skiltet. På skilte samt opslagstavler skal der desuden 
være Fødevareministeriets logo og en oplysning om at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har 
deltaget i finansieringen af projektet. 
 
Nærmere retningslinjer om synliggørelse af projekter findes på FødevareErhvervs hjemmeside:  
 
http://ferv.fvm.dk/Synligg%F8relse_af_tilskud_til_projekter.aspx?ID=52140 
 
Udgifter vedrørende denne forpligtelse er ikke tilskudsberettigede. 
 
For følgende tre projekttyper Særlige levesteder for dyrearter, Græsningsprojekter og Beskyttelse, 
etablering og genopretning af natur og miljø kan investeringen omfatte fremme af offentlighedens 
adgang til projektområdet. I projekter, hvor investeringen omfatter dette, skal tilsagnshaver sikre, at 
der er opstillet et lovligt skilt i tilknytning til projektområdet. Skiltet skal informere om offentlighe-
dens adgang og skal være opstillet i mindst 5 år fra projektets slutdato. 
 
Tilsagnshaver kan finde inspiration vedrørende skiltning i Naturstyrelsens vejledning ”Skiltehåndbogen”, der 
findes på hjemmesiden: 
 
 http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/Skiltning/  

Underretningspligt 

Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgi-
ve erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes. 
 
Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden 
ugrundet ophold skriftligt at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald 
af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud. 
 

Tilskuddets størrelse 

FødevareErhverv fastsætter tilsagnsbeløbet i tilsagnet. Tilskudssatsen kan fastsættes med op til 100 
pct. af de tilskudsberettigede udgifter, men har i de tidligere ansøgningsrunder været fastsat til højst 
75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. 
 
For naturplaner gælder dog, at der kan ydes tilskud med op til 50 % af de tilskudsberettigede udgif-
ter. Tilskuddet kan maksimalt være 15.000 kr. pr. tilsagnshaver. 
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Ikke tilskudsberettigede projektudgifter 

For alle projekttyper gælder det, at følgende udgifter ikke er tilskudsberettigede: 
 

• Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden FødevareErhverv har givet tilladelse til at 
iværksætte projektet eller inden tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet. 

• Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af projekt-
arealer er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning. 

• Udgifter hvortil der ydes offentlig støtte eller støtte i medfør af anden lovgivning. 

• Finansierings- og pengeinstitutomkostninger. 

• Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. 

• Udgifter til forskning og teknologisk udvikling. 

• Udgifter til køb, leje og leasing af brugt udstyr og brugt materiel. 

• Udgifter, som tilsagnshaver afholder, efter projektets fastsatte slutdato. 
 
Udgifter til investeringer, der normalt anses at vedrøre den løbende landbrugsdrift, for eksempel 
traktorer, maskiner og husdyr, er ikke tilskudsberettigede. 
 
Det kan også nævnes, at et eventuelt værditab på jord ved gennemførelse af projekter heller ikke er 
tilskudsberettiget. 
 
Et projekt kan både indeholde elementer der støttes efter denne ordning og elementer der støttes af 
tilskudsordningen Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår, hvorunder der er nedsat lokale akti-
onsgrupper (LAG). De samme udgifter kan dog ikke opnå støtte efter begge ordninger. Der kan 
f.eks. søges tilskud til et græsningsprojekt under denne ordning og til et fugletårn under LAG.  
 
For projekttyperne Planlægning af natur- og miljøprojekter, Særlige levesteder for dyrearter, Græs-
ningsprojekter og Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø er værdien af eget arbej-
de ikke tilskudsberettiget. 
 
For projekttypen Udarbejdelse af naturplaner er værdien af eget og ansattes arbejde ikke tilskudsbe-
rettiget.  
 
For projekttypen Etablering af vegetationsstriber er udgifter i forbindelse med omlægning m.v. efter 
etablering af vegetationsstriber ikke tilskudsberettigede. 
 
Ved ”afholdte udgifter” forstås indgåelse af bindende aftale om at afholde en udgift. Der må ikke 
afholdes udgifter til projektet før tilsagnshaver har modtaget en igangsætningstilladelse eller tilsagn 
fra FødevareErhverv. Ligeledes må der ikke afholdes udgifter, efter projektets afslutningsdato er 
passeret, medmindre der er tale om udgifter til projektrapportering eller en eventuel revisorerklæ-
ring. 
 
Udgifter kan være tilskudsberettigede selvom der er indgået bindende aftale herom, inden igangsæt-
ningstilladelse eller tilsagn er modtaget, hvis aftalen er betinget af modtagelse af tilsagn om tilskud. 
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Offentlig medfinansiering  

Udgifter, hvortil der ydes offentlig støtte, er ikke tilskudsberettigede. Med offentlig støtte forstås 
enhver støtte ydet fra offentlige organer. Dog rummer bekendtgørelsen mulighed for, at FødevareEr-
hverv kan udmelde en særskilt ansøgningsrunde, der ikke omfatter midler fra Fødevareministeriet, 
men alene midler fra EU. Under en sådan ansøgningsrunde er det muligt at projektet ved siden af til-
skuddet fra FødevareErhverv modtager anden offentlig støtte.   
 

Naturalydelser 

 
Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende samt udgifter til tilsagnshavers eget arbej-
de kaldes under et for naturalydelser efter art. 54 i Kommissionens Forordning nr. 1974/2006. 
 
Den samlede værdi af indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende samt udgifter til til-
sagnshavers eget arbejde skal ved udbetaling fratrækkes værdien af de samlede tilskudsberettigede 
udgifter. Hvis tilskudsbeløbet er lavere end de samlede tilskudsberettigede udgifter, efter værdien af 
naturalydelserne er fratrukket, udbetales hele tilskudsbeløbet. Hvis tilskudsbeløbet er højere end de 
samlede tilskudsberettigede udgifter, efter værdien af naturalydelserne er fratrukket, nedsættes til-
skudsbeløbet til det beløb der fremkommer ved at fratrække værdien af indirekte udgifter ved brugen 
af egne maskiner og lignende samt udgifter til tilsagnshavers eget arbejde fra de samlede tilskudsbe-
rettigede udgifter. 
 
Eksempel: 
 
De samlede støtteberettigede udgifter udgør 200 kr. Heraf udgør naturalydelser 70 kr. Med en støtte-
sats på 75 % udgør det egentlige tilskudsbeløb 150 kr., men der kan maksimalt udbetales et tilskud 
på 130 kr., da de samlede tilskudsberettigede udgifter minus naturalydelserne er 130 kr. Udgør natu-
ralydelserne i stedet 30 kr. og det egentlige tilskudsbeløb fortsat er 150 kr. kan hele tilskudsbeløbet 
udbetales da de samlede tilskudsberettigede udgifter minus naturalydelserne er 170 kr., hvilket er 
højere end tilskudsbeløbet på 150 kr. 
 

Kombination med andre tilskudsordninger 

Tilskud til investeringer efter denne ordning er ikke til hinder for, at der f.eks. søges om tilskud til 
driften af arealerne under en af de arealbaserede ordninger om miljøvenligt jordbrug eksempelvis 
tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Det er naturligvis en forudsætning, at betingelserne vedrø-
rende den enkelte ordning kan opfyldes. 
 
Et planlægningsprojekt, der er gennemført med tilskud til natur- og miljøprojekter, kan søges reali-
seret gennem andre projekttyper under ordningen om tilskud til natur- og miljøprojekter. Alternativt 
kan der søges tilskud gennem andre ordninger, f.eks. tilskud til anlæg af vådområder til private virk-
somheder m.fl., hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. 
 

Udbudsbetingelser 

Et projekt, der modtager tilsagn om tilskud efter denne ordning, er et offentligt støttet projekt. Pro-
jekter som modtager offentlig støtte er underlagt reglerne i lov om indhentning af tilbud på visse of-
fentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr.1410 af 7. december 2007. 
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Loven skelner mellem Bygge- og anlægskontrakter og Vare- og tjenesteydelseskontrakter. 
 
Efter reglerne kan et offentligt støttet bygge- og anlægsprojekt udbydes enten ved offentligt udbud, 
ved begrænset offentligt udbud eller som underhåndsbud. Såfremt et offentligt støttet projekts sam-
lede anlægsudgifter overstiger 3 mio. kr. eksklusiv moms, skal projektet udbydes ved offentligt ud-
bud eller begrænset offentligt udbud. Reglerne om underhåndsbud gælder, når projektets samlede 
anlægsudgift overstiger 300.000 kr. men ikke overstiger 3 mio. kr. eksklusiv moms. Projekter med 
en samlet anlægsudgift på under 300.000 kr. eksklusiv moms kan derfor gennemføres med kun et 
tilbud. 
 
Det er ikke et krav, at der på ansøgningstidspunktet er indhentet flere konkurrerende tilbud. Ansøg-
ning om tilskud til natur- og miljøprojekter kan derfor udfærdiges enten på baggrund af et konkret 
tilbud, på baggrund af et overslag eller på grundlag af erfaringsbaserede prisvurderinger. Lovens 
regler om indhentning af tilbud skal således først efterleves i forbindelse med at projektets anlægs-
arbejder påbegyndes. 
 
Såfremt støtten gives til ikke-bygge- og anlægsarbejder, f.eks. udgifter til planlægning, f.eks. konsu-
lentbistand, ekstern bistand til information o.lign., falder kontrakter herom ind under kategorien 
”Vare- og tjenesteydelseskontrakter”, som alene stiller krav om offentligt udbud, når udbudsgiver er 
en statslig, regional eller lokal myndighed eller et offentligretligt organ. 
 
Spørgsmål om overholdelse af udbudsregler kan med fordel rettes til Konkurrence- og forbrugersty-
relsen, der har oprettet en hotline for udbud. Der henvises til følgende hjemmeside: 
 
http://www.konkurrencestyrelsen.dk/udbudsomraadet/  
 

Ansøgning om ændring af projektet 

Hvis et projekt ændres i forhold til det ansøgte projekt skal tilsagnshaver indsende en ansøgning om 
projektændring til FødevareErhverv. 
 
Ændring af et projekt kan godkendes af FødevareErhverv på betingelse af, at ændringen efter Føde-
vareErhvervs vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et 
projekt skal godkendes af FødevareErhverv inden ændringen iværksættes. Et ønske om omfordeling 
af de forskellige omkostningsposter i den godkendte ansøgning skal ligeledes godkendes af Fødeva-
reErhverv. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet. 
 
Projektet skal være gennemført inden projektets slutdato. Hvis projektets oprindeligt fastsatte tids-
plan ikke holder, er det vigtigt at ansøge om projektforlængelse, da udgifter afholdt efter slutdatoen 
ikke er tilskudsberettigede. Ansøgning om ændring af projektet, herunder ændring af projektets slut-
dato skal modtages i FødevareErhverv inden udløb af den i tilsagnet fastsatte eller senere godkendte 
afslutningsdato. Ansøgning om ændring af projektet, der modtages efter afslutningsdatoen er passe-
ret, vil normalt ikke blive godkendt.  
 
FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden indtræder i et tilsagn om tilskud, når den 
pågældende opfylder betingelserne for at være tilsagnshaver. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræ-
der i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet. 
 
Ansøgning om ændringer skal indgives på et særligt skema, der fås via FødevareErhvervs hjemme-
side eller ved henvendelse til FødevareErhverv. 
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Ansøgning om ændringer skal indgives på et særligt skema, der fås ved henvendelse til FødevareEr-
hverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside: 
 
http://www.landdistriktsprogram.dk/skema_og_vejledning.aspx?ID=77407  
 

Anmodning om udbetaling af tilskud 

Tilskuddet kan udbetales i op til tre rater, bortset fra tilskud til Udarbejdelse af naturplaner og Etab-
lering af vegetationsstriber, hvor tilskuddet udbetales af én gang efter projektets afslutning. 
 
Anmodning om udbetaling skal udfærdiges på et særligt skema, som fås ved henvendelse til Fødeva-
reErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside:   
 
http://www.landdistriktsprogram.dk/skema_og_vejledning.aspx?ID=77407   
 
Anmodningen skal indeholde de oplysninger og være vedlagt de bilag, som FødevareErhverv forlan-
ger til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet. 
 
FødevareErhverv udbetaler tilskuddet på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over de betalte til-
skudsberettigede projektudgifter, der skal kunne dokumenteres. Tilsagnshaver skal således først be-
tale regningerne og derefter kan FødevareErhverv udbetale tilskuddet. 
 
Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i FødevareErhverv senest 6 måneder efter, at pro-
jektet er afsluttet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. 
 
For projekttyperne Planlægning af natur- og miljøprojekter, Særlige levesteder for dyrearter, Græs-
ningsprojekter, Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø og Jordfordeling kan Fø-
devareErhverv i tilsagnet fastsætte, at anmodning om udbetaling af tilskud skal være vedlagt en er-
klæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor eller for så vidt angår statsinstitutioner fra 
projektlederen og den ansvarlige ledelse. Formular til revisorerklæring fås via FødevareErhvervs 
hjemmeside eller ved henvendelse til FødevareErhverv. 
 
Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto. 
 

Betingelser for udbetaling 

Det er en betingelse for udbetaling  
 

• at de nødvendige tilladelser foreligger, 

• at anmodning om udbetaling indeholder de oplysninger og er vedlagt de bilag, som Fødeva-
reErhverv forlanger til brug for beregning og udbetaling af tilskud, 

• at alle udgifter er afholdt, efter FødevareErhverv har givet igangsætningstilladelse, eller efter 
tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet, og 

• at alle udgifter er afholdt inden den dato, hvor projektet senest skal afsluttes, medmindre der 
er tale om udgifter til projektrapportering eller en eventuel revisorerklæring. 

 
Ved ”afholdte udgifter” forstås indgåelse af bindende aftale om at afholde en udgift. Der må ikke 
afholdes udgifter til projektet før tilsagnshaver har modtaget en igangsætningstilladelse eller tilsagn 
fra FødevareErhverv. Ligeledes må der ikke afholdes udgifter, efter projektets afslutningsdato er 
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passeret, medmindre der er tale om udgifter til projektrapportering eller en eventuel revisorerklæ-
ring. 

Projektrapportering 

Der skal sammen med den afsluttende udbetalingsanmodning indsendes en projektrapport, hvor der 
skal redegøres for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektets udførelse. Projekt-
rapporten skal også indeholde dokumentation for, at tilsagnshaver har opfyldt sin forpligtelse til at 
informere om projektet. Derudover kan rapporten med fordel indeholde fotodokumentation. 
 
Kravet om projektrapportering gælder for alle projekter bortset fra projekttypen Jordfordeling. 
 
For projekttypen Udarbejdelse af naturplaner skal naturplanen indsendes i stedet for en projektrap-
port. 
 
Projektrapporter og dermed også naturplanen kan indsendes enten i papirform eller elektronisk. 
 

Indberetning af tilskud til SKAT 

Tilskuddet er skattepligtig indkomst og indberettes af FødevareErhverv til skattemyndighederne. 
Med henblik på afklaring af skattemæssige konsekvenser anbefales det, at tilsagnshaver selv tager 
kontakt til SKAT. 
 

Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter 

Såfremt der i udbetalingsanmodningen anføres udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, fratrækker 
FødevareErhverv disse udgifter ved beregningen af tilskuddet. 
 
Det kan være udgifter, der samlet udgør et større beløb end tilsagnsbeløbet, jf. det godkendte budget, 
eller udgifter, der ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opgaver, der ikke er indeholdt i den 
godkendte projektbeskrivelse). 
 
Såfremt det samlede beløb på udbetalingsanmodningen overstiger det tilskudsberettigede beløb med 
mere end 3 %., nedsættes udbetalingen efter EU-reglerne med forskellen mellem de to beløb. 
  
Vær opmærksom på, at 3 %-afvigelsen udregnes på baggrund af det samlede beløb på udbetalings-
anmodningen og ikke på baggrund af de enkelte budgetposter. 
 

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 

Tilsagn om tilskud kan bortfalde i en række tilfælde, og FødevareErhverv kan træffe afgørelse om, 
at udbetalt tilskud skal betales tilbage med tillæg af renter. Det kan eksempelvis forekomme, hvis 
betingelserne i tilsagnet ikke overholdes eller i tilfælde, hvor der er afgivet forkerte eller vildleden-
de oplysninger eller fortiet oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse. 
 

Klageadgang 

FødevareErhvervs afgørelser kan senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen påklages til ministeren 
for fødevarer, landbrug og fiskeri. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv efter indstilling fra det 
rådgivende udvalg, kan dog kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal indgives 
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gennem FødevareErhverv. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter der er indgivet klage. Kla-
ger indsendt efter fristens udløb vil normalt blive behandlet som for sent indkommet. 
 

Straffebestemmelser 

Efter landdistriktslovens § 14 straffes med bøde den, der 
 

• afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgø-
relser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,  

• handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de 
i medfør af loven fastsatte regler,  

• undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at 
afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,  

• afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende 
har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,  

• undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 11, stk. 1,  

• undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter 
lovens § 11, stk. 2. 

 
Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. ka-
pitel. 
 

Retsgrundlag 

De relevante retsregler for tilskud til natur- og miljøprojekter fremgår af: 
 
Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 930 af 16. juli 2010 om tilskud til natur- og miljøprojekter. 
 
Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven). 
 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrik-
terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EUFUL).  
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2006 af 5. september 2006 om regler for overgangen til 
den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005.  
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestem-
melser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).  
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbin-
delse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne.  
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Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema 
Ansøgning indgives på et særligt ansøgningsskema. Ansøgningsskema kan hentes på FødevareEr-
hvervs hjemmeside, www.ferv.fvm.dk eller ved at kontakte FødevareErhverv på tlf. 3395 8000. 
 
Ansøgningsskemaet indeholder punkterne A-P. Følgende forklarer, hvordan de enkelte punkter i an-
søgningsskemaet udfyldes. 

A. Oplysninger om ansøgeren 

Navn, adresse, CVR-nr./CPR-nr., telefonnummer, samt evt. e-mail anføres. Hvis ansøger ønsker, at 
korrespondance med FødevareErhverv foregår via e-mail, sættes kryds i feltet ”ja”. Foreninger og 
organisationer skal være repræsenteret ved et CVR-nr. Foreninger og organisationer kan f.eks. ikke 
være repræsenteret ved formandens eller kassererens CPR-nr. Ved angivelse af ansøger skal man 
være opmærksom på, at det har betydning i forhold til bestemmelserne om, hvorvidt der ydes tilskud 
til tilsagnshavers eget arbejde og ansattes arbejde. 
 
Angiv en kort og præcis titel på projektet. FødevareErhverv gør opmærksom på, at titlen kan blive 
offentliggjort. Oplys hvilken kommune projektet ligger i samt et markbloknummer. Det er tilstræk-
keligt at anføre et markbloknummer, selvom projektet strækker sig over flere markbloknumre. Føde-
vareErhverv ønsker at benytte et markbloknummer til at angive projektets præcise beliggenhed. 
 

B. Valg af projekttype 

Angiv ved afkrydsning hvilken projekttype, der søges om tilskud til. Der kan kun søges om tilskud 
til en projekttype per ansøgningsskema, men projekttyperne kan kombineres ved at indsende flere 
ansøgninger. Indsendes der flere ansøgninger vedrørende samme projekt, skal dette oplyses. Ved an-
søgning om tilskud til jordfordeling er det vigtigt at henvise til, hvilket projekt jordfordelingen knyt-
ter sig til. Det kan enten være et projekt om Særlige levesteder for dyrearter, et Græsningsprojekt el-
ler et projekt til Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø. 
 

C. Beskrivelse af projektets formål, indhold og effekt 

Giv en fyldestgørende beskrivelse af projektet, således at det tydeligt fremgår, hvad der er projektets 
formål, hvad projektet indeholder og den forventede effekt af projektet. Herudover bør projektets 
sammenhæng til generelle planlægningsmæssige, fredningsmæssige, miljø- og naturmæssige, kultur-
historiske og landskabsmæssige forhold i projektområdet generelt beskrives.   
 
Det er ansøger, der overfor FødevareErhverv skal godtgøre, at projektet planlægges eller etableres 
under hensyntagen til ovenstående forhold. 
 
Indgår afgræsning som en del af projektet kan en evt. plejeplan for området vedlægges ansøgningen 
som bilag. Findes der ikke en plejeplan, bedes det nærmere beskrevet, hvordan afgræsningen af om-
rådet tænkes gennemført, f.eks. hvilke dyr der skal afgræsse området, græsningssæson, græsnings-
tryk mm. 
  
Der skal vedlægges kortmateriale, som tydeligt viser projektets omfang og placering. Kortet skal ud-
arbejdes i et passende målforhold, således at det er muligt både at se projektområdet og det lokalom-
råde, hvori projektet etableres. Af kortmaterialet skal endvidere fremgå evt. hegnslinie og stier. 
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D. Oplysninger om den valgte projekttype 

Et af felterne D.1-D.7 udfyldes afhængig af hvilken projekttype, der søges om tilskud til.  

D.1. Særligt for Planlægning af natur- og miljøprojekter 

Ved ansøgning om tilskud til Planlægning af natur- og miljøprojekter er det vigtigt at henvise til, 
hvilket projekt planlægningsprojektet knytter sig til. Det kan enten være et projekt om Særlige leve-
steder for dyrearter, et Græsningsprojekt eller et projekt til Beskyttelse, etablering og genopretning 
af natur og miljø. 
 

D.2. Særligt for Udarbejdelse af naturplaner 

Oplys om ansøger er ejer eller forpagter af jordbrugsbedriften. Der gives kun tilskud til bedrifter 
over 10 ha, hvorfor bedriftens størrelse ønskes oplyst i hektar.  
 
Det skal oplyses, om ansøger inden for de seneste 5 år har modtaget tilskud til en naturplan efter be-
driftsrådgivningsbekendtgørelsen eller efter bekendtgørelse om tilskud til pilot- og demonstrations-
projekter om græsningsselskaber og naturplaner, idet der i så fald ikke kan ydes tilskud til en natur-
plan efter bekendtgørelse om tilskud til natur- og miljøprojekter. 
 
Oplys om der ønskes medtaget supplerende elementer ud over de obligatoriske i naturplanen. I så 
fald skal det oplyses, hvilke supplerende elementer der medtages.  
 

D.3. Særligt for Etablering af vegetationsstriber 

Det skal fremgå af ansøgningen, hvor mange vegetationsstriber, der søges om tilskud til. Den samle-
de størrelse af vegetationsstriberne skal oplyses i hektar. Det skal samtidig af ansøgningen fremgå, 
hvordan den enkelte vegetationsstribe udformes, da det er muligt, at en vegetationsstribe udgøres af 
en insektvold alene, af en faunastribe alene eller af en insektvold og en faunastribe i kombination. 
 
Oplys om vegetationsstriben etableres i tilknytning til eksisterende natur. 
 
Sammensætningen af den frøblanding, som anvendes til etablering af plantedækket i projektet skal 
fremgå af ansøgningen. 
 
Vegetationsstriberne kan ikke anvendes til at opnå en forhøjet tilskudsprocent for tilskudsberettigede 
udgifter til etablering af landskabs- og biotopforbedrende beplantninger i medfør af FødevareEr-
hvervs bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. De nævnte are-
aler kan dog indgå i sprøjte- og gødningsfrie bræmmer, der etableres i medfør af samme bekendtgø-
relse, idet tilskudsbetingelserne for etablering af vegetationsstriber ikke omhandler regulering af 
gødning og plantebeskyttelsesmidler. Oplys derfor om der er søgt tilskud til landskabs- og biotop-
forbedrende beplantninger og i givet fald sagens journalnummer. 
 

D.4. Særligt for Særlige levesteder for dyrearter 

Beskriv om projektet omfatter genopretning af eksisterende stendiger eller etablering af nye stendi-
ger. Oplys antal og længde på stendigerne. Beskriv om projektet omfatter etablering af søer. Oplys 
antal søer og størrelse. Søerne skal være over 100 m2 og højst 1000 m2. Et projekt kan indeholde bå-
de stendiger og søer. 
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Beskriv hvilke dyrearters levesteder projektet skal medvirke til at forbedre. 
 
Oplys også om projektet omfatter investeringer til fremme af offentlighedens adgang til området. 
 

D.5. Særligt for Græsningsprojekter 

Beskriv hvor mange hektar og antal lodsejere der indgår i græsningsprojektet. Oplys om projektet 
omfatter investeringer til fremme af dyrevelfærd for græssende husdyr. Oplys også om projektet om-
fatter investeringer til fremme af offentlighedens adgang. 
 

D.6. Særligt for Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø 

Beskriv hvorvidt projektet bidrager til gennemførelse af en eller flere af følgende plan og direktiver: 
 

1. Miljø- og Naturplan Danmark 2020. 
2. Vandrammedirektivet. 
3. Natura 2000-direktiverne. 

 
Beskriv generelt hvordan projektet medvirker til at gennemføre den nævnte plan eller direktiver, 
samt hvordan projektet i øvrigt medvirker til at gennemføre planlægningsmæssige tiltag i området. 
 

D.7. Særligt for Jordfordeling 

Ved ansøgning om tilskud til jordfordeling er det vigtigt at henvise til, hvilket projekt jordfordelin-
gen knytter sig til. Det kan enten være et projekt om Særlige levesteder for dyrearter, et Græsnings-
projekt eller et projekt til Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø. 
  
Behovet og ønskerne for jordfordeling skal beskrives, og der skal bl.a. angives, hvor mange lodseje-
re der forventes at deltage i jordfordelingen. Der bør også anføres, om der er behov for at skaffe er-
statningsjord til de involverede lodsejere. 
 

E. Sammenhæng med et projekt, der er indstillet af en lokal aktionsgruppe 

Beskriv om projektet indgår i en sammenhæng med et projekt, der er indstillet til tilsagn af en lokal 
aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet eller fiskeriprogrammet. Dette indgår i prioriteringen 
af ansøgningerne. Bemærk at samme projektudgifter ikke kan støttes under begge ordninger.  
  

F. Redegør for hvilke forundersøgelser der er gennemført og evt. yderligere behov 

Der redegøres for gennemførte forundersøgelser og evt. behov for yderligere forundersøgelser. Dette 
er med til at give indtryk af projektets status og mulighed for realisering. 
 

G. Redegør for nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder 

Der skal i ansøgningen redegøres for forholdet til anden lovgivning, og det skal sandsynliggøres, at 
de nødvendige tilladelser, godkendelser og dispensationer kan opnås. 
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H. Projektets realiserings- og udbetalingsplan 

Tidsplanen for projektets gennemførelse angives. FødevareErhverv vil på baggrund heraf fastsætte 
en dato for, hvornår projektet senest skal være afsluttet. Projektets slutdato fremgår af tilsagnet. 
 

I-M. Opgørelse af tilskudsgrundlag for ansøgt tilskud til hver af de syv projekttyper 

Et af skemaerne I-M udfyldes afhængig af, hvilken projekttype der søges om tilskud til. En vurde-
ring af projektøkonomien indgår i prioriteringen af ansøgningerne, hvorfor det er en fordel at ske-
maet udfyldes så fyldestgørende som muligt. Der skal også vedlægges et detaljeret budget (se under 
punkt O. Bilag). Indgår udgifter til brug af egne maskiner, løn til personale, løn til eget arbejde eller 
konsulentbistand i projektet skal punkt N ligeledes udfyldes. Ud fra ansøgers oplysninger om pro-
jektudgifter skal FødevareErhverv kunne afgøre, om de enkelte udgifter er tilskudsberettigede.  
 
Udgifter til revisorerklæring kan være tilskudsberettigede, hvis FødevareErhverv i tilsagnet kræver, 
at udbetalingsanmodninger vedlægges en revisorerklæring. Udgifter til revisorerklæring anføres un-
der ”Andet”. 
 
Moms er generelt ikke tilskudsberettiget, men kan medtages som en tilskudsberettiget udgift, hvis 
den endeligt bæres af tilsagnshaver. 

N. Specifikation af udgifter 

Indgår udgifter til brug af egne maskiner, løn til personale, løn til eget arbejde eller konsulentbistand 
i projektet udfyldes dette punkt for at udspecificere de anførte udgifter således at FødevareErhverv 
har mulighed for at vurdere udgifterne. 
 
Under ”Aktivitet” oplyses, hvilke opgaver der skal udføres i henhold til den konkrete udgift. For ek-
sempel kunne aktiviteten ved konsulentbistand være udgifter til rådgivers udarbejdelse af projekt-
rapport. Under ”Timeforbrug” anføres det forventede forbrug af timer. Under ”Timesats” anføres 
prisen pr. time for den udførte aktivitet. For eksempel konsulenthonorar pr. time, timeløn til perso-
nale eller pris pr. time for egne maskiner svarende til relevante lokale maskinstations- og entrepre-
nørtakster.   

O. Bilag 

Angiv hvilke bilag der er vedlagt ansøgningen.  
 
Følgende bilag skal vedlægges: 

• Kortmateriale, der tydeligt viser projektets omfang og placering. 

• Et detaljeret budget over projektets samlede udgifter. Budgettet skal indeholde en nøjagtig 
beskrivelse af hver enkelt udgiftspost og skal opbygges så det svarer til udgiftsposterne i op-
gørelsen af tilskudsgrundlaget i punkt I-M. Oplys om de angivende beløb er med eller uden 
moms.  

 
Eksempler på bilag der kan vedlægges: 

• Vurderinger eller udtalelser fra relevante faglige eller administrative organisationer  

• Materiale, der i øvrigt beskriver projektet.  

• Eventuelle indhentede tilbud.  
 

Henvis om muligt til det punkt i ansøgningsskemaet, det enkelte bilag vedrører.  
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P. Erklæring og underskrift 

Ansøger skal datere og underskrive ansøgningen. Ansøger erklærer med sin underskrift, at oplysnin-
ger, der står i ansøgningen er i overensstemmelse med de faktiske forhold og er afgivet uden forbe-
hold. Ansøger erklærer samtidig at være bekendt med betingelserne for tilsagn om tilskud og udbeta-
ling af tilskud, samt at projektet ikke strider mod lovgivningen. 
 
 
Ansøgningen sendes til: 
 
FødevareErhverv 
Postboks 109 
Pionér Allé 9 
6270 Tønder 
 
E-post: miljokontoret@ferv.dk 
Fax: 74721980 
 
 
 
Ansøgningen skal være modtaget senest den 3. august 2011.  
 
Ansøger kan forvente, at ansøgningen behandles inden for tre måneder, såfremt ansøgningen 
er fyldestgørende. 
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