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Fredericia, den 13. september 2017 

Kære direktør Jette Petersen, 

 

jeg skriver til dig, fordi der i stigende omfang er problemer med forsumpede og våde marker, særligt de 

vandløbsnære arealer er en meget stor udfordring for vores medlemmer. 

Mange landbrugsarealer er så forsumpede, at det ikke er muligt at opretholde landbrugsaktivitet på 

arealerne, og det er slet ikke muligt at overholde slåningsfristen den 15. september. Hvis der kommer 

kontrol på arealerne risikerer vores medlemmer at få underkendt de vandlidende arealer som 

støtteberettigede. Et kontrolbesøg fra Jer vil formentlig resultere i nedsættelse af landbrugsstøtten, 

tilhørende betalingsrettigheder og eventuelt en ekstra sanktion, hvis det samlede areal er tilstrækkelig 

stort. 

Når vores medlemmer søger om landbrugsstøtte, så er det for det første ikke muligt at forudsige, hvilke 

arealer, der vil være forsumpede i efteråret. For det andet, så skyldes forsumpningen som oftest ikke 

forhold hos landmanden, men derimod utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse. 

Problemstillingen vil med sikkerhed i forbindelse med efterårets kontrol resultere i en række unødvendige 

klagesager, der efter min opfattelse kan og bør undgås. 

Jeg gør samtidig opmærksom på EU-domstolens dom C-396/12 (præmis 30, m.fl.), der bl.a. indebærer, at 

der ikke kan sanktioneres på objektivt grundlag, men ansvarsgrundlaget for landmanden er uagtsomhed 

eller fortsæt. Dommen er yderst relevant og dommens indhold bør fremgå af styrelsens kontrolinstruks.  

Samtidig opfordrer jeg til, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen igangsætter en forpligtende dialog med KL og 

kommunerne, så der tages højde for den presserende problemstilling vedrørende kommunernes dårlige 

vandløbsvedligeholdelse. I den forbindelse skal jeg for god ordens skyld også henvise til den daværende 

miljø- og fødevareministers hyrdebrev af 4.november 2015 til kommunerne om vandløbsvedligeholdelse. 

Jeg ser frem til at høre fra dig. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nikolaj Schulz 
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