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Du får tilskud til dit projekt 
Projekttitel: Hegning af vestfolden i Gammellung Mose 

Ordningsnavn: Natura 2000 

Budgetområde: Natura 2000  2020 

Indsatsområde: Rydning og forberedelse til afgræsning 2020 

Tilskud: 284.400,00 kr. 

Tilskudsprocent: 100 

Projektperiode: 2. februar 2021 - 2. februar 2023 

 

Vi har behandlet din ansøgning, og du kan se i dette brev, hvad du har fået tilsagn om tilskud til. Tilskuddet er 
givet efter reglerne i bekendtgørelsen for denne ordning. 
 

For at få udbetalt det beløb, du har fået tilsagn til, skal du leve op til en række krav og forpligtelser. Vær 
opmærksom på, at flere af disse gælder fra projektets start. 
 

Krav til tilsagn om tilskud og udbetaling af tilskud 

Tilsagnsbetingelserne følger af bekendtgørelsen for ordningen, og det er også bekendtgørelsen, som regulerer, 
hvilke rettigheder du har som tilsagnshaver. 
 

Reglerne er nærmere beskrevet i vejledningen til bekendtgørelsen, hvor du kan læse om ordningen, dine 
rettigheder og pligter m.m 
 

Vejledningen samt bekendtgørelsen finder du på Landbrugsstyrelsens hjemmeside; www.lbst.dk/tilskudsguide/. 

 

Dit tilsagn er baseret på Bekendtgørelse nr. 1323 af 8. september 2020 om tilskud til rydning af tilgroede arealer 
og forberedelse til afgræsning. 
 

Bemærk, at projektperioden starter den dag, du har modtaget tilladelse til at sætte projektet i gang. Du kan se 
projektperioden for dette projekt øverst i dette brev. 
 

Projektområdets størrelse i ha: 20,87   

    

Bemærk at dit projektareal omfatter arealer der er omfattet af habitatskov, afgræsning af disse arealer kan kræve 

en tilladelse.   

    

  sortersorter 

    

    

 

Faxe kommune 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
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Sådan har vi behandlet din ansøgning 

 

Vi har behandlet din ansøgning ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med 

tilhørende projektgrænse indtegnet i Internet Markkort (IMK). 

 

Du kan se det godkendte projekt i brevets bilag. Her fremgår, hvad du har fået tilsagn om tilskud til, 

tilsagnsgrundlaget og tilsagnsbeløbet. 

 

Betingelser for udbetaling 

Forskellen på krav og forpligtelser er, at ved manglende opfyldelse af krav, bortfalder hele tilsagnet, mens ved 

manglende opfyldelse af forpligtelser, kan dele af eller hele tilsagnet bortfalde. 

 

Vi anbefaler, at du allerede nu sætter dig godt ind i krav og forpligtelser. Læs mere om krav og forpligtelser i 

bilaget, i vejledningen og i bekendtgørelsen. 

 

Hvis dit projekt er underlagt tilbuds- eller udbudsloven, skal du vedlægge dokumentation for, at der er indhentet 

korrekt tilbud eller udbud, samt dokumentation for accept af kontrakten. 

 

Du skal desuden gennemføres projektet i projektperioden. Vi udbetaler kun tilskud til godkendte udgifter, som 

er afholdt og betalt i projektperioden. 

 

Afholdt betyder, at arbejdet er udført, og at fakturaen er udstedt til dig inden for projektperioden. Det betyder 

også, at du ikke må indgå en bindende aftale, inden du har indsendt din ansøgning. 

 

Hvis du har søgt tilskud til et projekt, som er omfattet af standardomkostninger, behøver du ikke indsende en 

faktura, når du indsender din ansøgning om udbetaling, men du skal kunne dokumentere ejerforhold. Det 

fremgår af vejledningen, som du finder på vores hjemmeside: www.lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/, 

om projektet er omfattet af standardomkostninger. 

 

Hvis du har søgt tilskud til et projekt, som er ikke er omfattet af standardomkostninger, skal du indsende en 

faktura sammen med din ansøgning om udbetaling. Fakturaen skal være adresseret til dig som tilsagnshaver. Du 

skal betale fakturaen inden, du sender din ansøgning om udbetaling til os. Vær opmærksom på, at du skal sende 

din ansøgning om udbetaling til os, inden fristen for at indsende udløber. Fristen for at indsende din ansøgning 

om udbetaling finder du i vejledningen på vores hjemmeside: www.lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/ 

 

Sådan får du udbetalt tilskuddet 

Du kan finde ”Udbetalingsanmodningen” på Tast selv-service, når vi åbner for, at du kan ansøge om udbetaling. 

Du skal bruge ”Udbetalingsanmodningen”, når du søger om udbetaling, og du finder skemaet på fanen 

”Skemaer” under ”Skemaer, der ikke er indsendt”. 

 

Vi vil melde ud, når det er muligt for dig at indsende din anmodning om udbetaling. 

 

Ansøgningen om udbetaling bliver oprettet med de informationer, vi har nu. Du skal indsende skemaet med 

bilag senest tre måneder efter det tidspunkt, hvor dit projekt skal være afsluttet. Se projektperioden øverst i 

dette brev. 

 

Accept af tilsagnet 
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Brevet her er, sammen med bilaget, dit tilsagn om tilskud. Hvis vi ikke får oplyst andet senest fire uger fra, du 

har modtaget dette tilsagnsbrev, betyder det, at du har accepteret tilsagnet med de kriterier og forpligtelser der 

følger heraf. 

 

Praktisk om tilsagnet 

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv. 

 

Når vi udbetaler dit tilskud, indberetter vi tilskuddet til SKAT. 

 

Har du spørgsmål? 

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller naturoglandbrugsudvikling@lbst.dk 

 

Klagevejledning 

Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftlig og angive, hvorfor og på hvilke punkter du er uenig 

i afgørelsen. Du sender klagen til naturoglandbrugsudvikling@lbst.dk. Vi skal have modtaget klagen senest 4 

uger fra den dag, du modtog dette brev. Vi sender klagen sammen med vores kommentarer videre til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen. Modtager vi klagen for sent, vil Miljø- og 

Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise klagen. 

 

Venlig hilsen 

 

Anne Lundby Aagaard (LBST) 

Natur- & Landbrugsudvikling 

Landbrugsstyrelsen 

 

Bilag 

• Det godkendte projekt 

 
_______________________ 
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Det godkendte projekt 

 

Budgetoversigt 

Vi har godkendt følgende budget til projektet med journalnummer 21-0078212 

Delprojekt Omkostningsart 
Ansøgt 
antal 
enheder 

Ansøgt 
enhedspris, i 
kr. 

Ansøgt 
tilskudsgrundla
g i alt, i kr. 

Godkendt 
antal 
enheder 

Godkendt 
enhedspris, 
i kr. 

Godkendt 
tilskudsbeløb i 
alt, i kr. 

Ikke 
godkendte 
udgifter, i kr. 

Tilsagnsbeløb i 
alt, i kr. 

Forberedelse 
til 
afgræsning 

Andre udgifter - 1 1 Stk. 56.250,00 56.250,00 1 Stk. 56.250,00 56.250,00  56.250,00 

Forberedelse 
til 
afgræsning 

Andre udgifter - 2 1 Stk. 12.000,00 12.000,00 1 Stk.   12.000,00  

Forberedelse 
til 
afgræsning 

Andre udgifter - 3 1 Stk. 150.000,00 150.000,00 1 Stk.   150.000,00  

Forberedelse 
til 
afgræsning 

Investeringsudgift
er - Ydre hegn 3-4 
trådet - 1 

4621 
Meter 

30,02 138.750,00 
4621 

Meter 
30,02 138.750,00  138.750,00 

Forberedelse 
til 
afgræsning 

Investeringsudgift
er - Kar 400 L - 1 

1 Stk. 39.400,00 39.400,00 1 Stk. 39.400,00 39.400,00  39.400,00 

Forberedelse 
til 
afgræsning 

Investeringsudgift
er - Elforsyning - 
1 

1 Stk. 32.000,00 32.000,00 1 Stk. 32.000,00 32.000,00  32.000,00 

Forberedelse 
til 
afgræsning 

Investeringsudgift
er - Fangfold - 1 

1 Stk. 18.000,00 18.000,00 1 Stk. 18.000,00 18.000,00  18.000,00 

   Sum 446.400,00   284.400,00 162.000,00 284.400,00 

Sum i alt 446.400,00   284.400,00 162.000,00 284.400,00 
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Tilskuddet består af 100,00 procent midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 0,00 procent fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Delprojekt Omkostningsart Begrundelse for Ikke godkendte udgifter, i kr. Regelgrundlag 

Forberedelse 
til 
afgræsning 

Andre udgifter - 2 
Det er vores vurdering, at klaplågerne er for at sikre andre hensyn, herunder f.eks. offentlighedens 
muligheder for at gå på arealet. Udgifterne er dermed ikke nødvendige for og direkte relateret til at 
gennemføre projektet 

§15 i bekendtgørelsen nr. 
1323 af 08-09-2020 om 
tilskud til rydning af 
tilgroede arealer og 
forberedelse til afgræsning 

Forberedelse 
til 
afgræsning 

Andre udgifter - 3 
Jf. §15 kan Landbrugsstyrelsen ikke godkende denne udgift, da den ikke vurderes som værende 
nødvendig for projektets gennemførsel. Der gives kun tilskud til færiste når det er til gavn for den 
brede offentlighed. 

§15 i bekendtgørelsen nr. 
1323 af 08-09-2020 om 
tilskud til rydning af 
tilgroede arealer og 
forberedelse til afgræsning 


