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Høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til
lægivende og biotopforbedrende beplantninger (læplantningsordningen),
Deres J.nr. 00-2131/s68-0003
Naturrådet har modtaget ovennævnte udkast til bekendtgørelse om
læplantningsordningen, og har følgende kommentarer:
Overordnet er Naturrådet af den opfattelse at forøgelse af læplantninger i
Danmark er vigtig og positiv for naturen, landskabet og landbruget. Læhegnene
har endvidere stor kulturhistorisk værdi. Tilskudsordningerne bidrager til at der
fortsat etableres et betydeligt antal kilometer læhegn hvert år. Naturrådet støtter
derfor, at der fortsat ydes tilskud til læplantninger i et betydeligt omfang.
Bemærkninger til § 1:
Der kan ifølge forslaget kun gives tilskud til hegn på 5-7 rækker, mens den
hidtidige mulighed for tilskud til læhegn på 3-4 rækker bortfalder. Naturrådet
finder det uheldigt, idet det på nogle lokaliteter kan være mest hensigtsmæssigt at
plante smalle hegn på kun tre rækker. Det er uheldigt hvis alle hegn skal være ens,
og ikke kan tilpasses det lokale landskab. Naturrådet vil derfor anbefale at
muligheden for tilskud til hegn på 3-4 rækker videreføres.
Bemærkninger til § 5:
Naturrådet mener, at sammensætningen af det rådgivende udvalg bør udvides til
også at omfatte de kulturmiljømæssige interesser. Et forslag vil være at udvide
udvalget til at omfatte repræsentation heraf, fx gennem Rigsantikvarens
Arkæologiske Sekretariat, Nationalmuseet, og ved at inddrage amternes
kulturmiljøråd som høringspart.
Bemærkninger til § 6 og 7:
Ifølge udkastet bliver en række af de opgaver, såsom godkendelse af forhandlere
og fysisk kontrol af plantningerne, der hidtil er blevet varetaget af
Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger, overdraget til
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Side 2
Plantedirektoratet eller Direktoratet for Fødevareerhverv. Naturrådet mener, at det
er uhensigtsmæssigt på denne måde at centralisere disse opgaver, idet der lokalt er
behov for koordinering med andre naturforbedrende tiltag.
Naturrådet finder det vigtigt, at den i §6 omtalte liste over plantearter og
provenienser tager lokalt udgangspunkt, så der fortrinsvis plantes
egnskarakteristiske og lokalt tilpassede arter, der så vidt muligt er opformeret
udfra lokalt genetisk materiale, og at der fortrinsvis plantes hjemmehørende arter
samt at der ikke ydes støtte til udplantning af invasive arter som f.eks. Rynket
Rose og Glansbladet Hæg.
Bemærkninger til § 15:
I udkastet er der foretaget en graduering af tilskudssatserne. Naturrådet hilser en
graduering af tilskuddene velkommen, og særligt det forøgede tilskud til læhegn
på økologiske bedrifter. Naturrådet så gerne muligheden for graduering udnyttet
yderligere. Dog er et tilskud på kun 20 % eller 30 % af udgifterne formodentlig
for lavt til at have nogen effekt. Tilskudssatserne bør derfor generelt forhøjes, selv
om det vil betyde at færre hegn kan modtage tilskud.
Muligheden for at få forøget tilskud hvis der etableres en trampesti langs et hegn
er ligeledes en udmærket mulighed. En forudsætning for etablering af trampestier
bør dog være, at offentligheden har lovlig adgang til disse samt at de tydeligt
markeres ved skiltning eller lignende.
Andre bemærkninger:
Naturrådet mener at det er uhensigtsmæssigt at midlerne til forskning inden for
området er bortfaldet. Det er uhyre vigtigt at forskningen fortsætter og
forhåbentlig kan relevante projekter financieres ad anden vej.
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