Rådgiveransvar i vådområdeprojekter
Vådområde- og lavbundsprojekter er ofte en større sag, som involverer mange mennesker,
rummer mange arbejdsopgaver, koster penge og tager tid.
Typisk er der mange parter involveret direkte i et vådområdeprojekt – lodsejerne, kommunen,
private rådgivningsfirmaer, landbrugets egne rådgivningsvirksomheder, Miljøstyrelsen og
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Miljøstyrelsen har det overordnede ansvar for bevillinger og den
faglige del af sagsbehandlingen.
For at nå målet, er det vigtigt at alle parter har viden om hinandens kompetencer og bevæggrunde.
Det er vigtigt, at det altid anvendes rådgivere med de rette kompetencer til at rådgive lodsejerne.
Lodsejerne
Lodsejerne er dem, det hele handler om og det er dem der bestemmer. De er herre på egen jord
og kan frit vælge, om de siger ja tak eller nej tak til vådområde- og lavbundsprojekter. De kan for
eksempel være motiveret af at tjene penge, at fremme landbrugets omdømme, af glæden ved at
lægge arealer til sjældne arter eller skabe flotte udsigter. Mange af lodsejerne er ikke nødvendigvis
landmænd. Generelt har de brug for hjælp til at gennemskue reglerne, søge tilskud og udfylde
ansøgningsformularer.
Kommunerne
Kommunerne og Naturstyrelsen skal implementere vådområde- og lavbundsprojekter af
frivillighedens vej. Opgaven er at motivere lodsejerne til at være med i disse projekter.
Myndighedskompetencen ligger ved kommune og Naturstyrelse, som har det overordnede
ansvaret for, at vådområdeindsatsen gennemføres. Kommunen eller Naturstyrelsen har altid den
overordnede projektledelse af vådområdeprojektet, men har ikke beføjelse til at rådgive lodsejere
om tilskudsordninger og ansøgninger, da de ikke har rådgiveransvar.
De lokale rådgivningsvirksomheder
De lokale rådgivningsvirksomheder arbejder for landbruget. Rådgivningsvirksomhederne kan på
landmandens/kundens anmodning rådgive kunden om, hvorvidt denne bør indgå i frivillige
vådområde- og lavbundsprojekter. Rådgivningsvirksomhederne kan også rådgive
landmændene/kunderne i at optimere bundlinjen, søge tilskud under tilskudsordninger og anmode
om udbetaling under samme. Rådgivervirksomheden har en ansvarsforsikring, som dækker
kundens økonomiske tab, hvis de erstatningsretlige betingelser i dansk ret i øvrigt er opfyldt.
Vurderingsforretning og jordfordeling
I vådområde- og lavbundsprojekter står Landbrugs- og Fiskeristyrelsen for jordfordelingen i hele
projektområdet. I daglige tale omtales disse som ”Tønderkontoret”. Miljøstyrelsen og Landbrugsog Fiskeristyrelsen har ansvaret for tilskud, regelsæt og hele kontrolindsatsen på området.

