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Miljø- og Fødevareministeriet 

Landbrugsstyrelsen 

Att.: miljobio@lbst.dk 

J.nr. 18-2614-000001 

cc. imak@lbst.dk 

  

 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. udkast til vejledning for Tilskud for 

skærpede fosforlofter på fjerkræ- og minkbedrifter. 

 

Landbrugsstyrelsen har udsendt høringsudkast vedrørende ovennævnte vejledning. 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til udkastet.  

 

 

Ad 1.2, side 4: 

Sætningen: 

I disse områder kommer der som udgangspunkt til at være et udbringningsloft på 30 kg P/ha. 

 

Foreslås ændret til:  

I disse områder bliver der et fosforloft på 30 kg fosfor pr. ha for fjerkræ- og minkbedrifter. 

 

 

Ad 1.3, side 4: 

Overskriften: 

Hvad kan du få i tilskud 

 

Foreslås ændret til:  

Hvor meget kan du få i tilskud 

 

 

Første linje i afsnit 1.3:  

bliver produceret  

 

Foreslås ændret til 

blev produceret. 

 

 

Fjerde linje i afsnit 1.3:  

Hvis der er ansøgt til et større beløb, end der er afsat penge, prioriterer vi mellem ansøgningerne… 

 

Foreslås ændret og udvidet til:  

Hvis der bliver ansøgt til et større beløb, en der er afsat penge til, prioriterer vi mellem 

ansøgningerne sådan, at de største bedrifter prioriteres først. 

 

 

 

 

 



Side 2 af 2 

 

Ad 2.8.1, side 10 

Der skrives, at der af det Centrale Husdyr Register (CHR) fremgår hvor mange dyr, der er placeret 

på hver enkelt bedrift. En bedrift kan være flere ejendomme og derfor flere CHR numre, så det 

korrekte må være, at der af det Centrale Husdyr Register (CHR) fremgår, hvor mange dyr der er 

placeret på de enkelte ejendommme.  

 

Ad 6.2, side 16: 

Af overskriften og sidste underrubrik nederst s. 16 fremgår ordet ”offentliggørelse”. Der er 

sandsynligvis tale om et forhold, som man generelt skal forholde sig til i tilskudsordninger som 

denne, men som vel  ikke er relevant i forhold til den specifikke ordning. Det bør overvejes, om ikke 

”og offentliggørelse af data” kan slettes. Hvis der omvendt er tale om, at data fra ordningen 

offentliggøres, bør det fremgå præcist, hvordan det sker. 

 

Ad bilag 1, side 18: 

Enheden på ”antal enheder” fremgår ikke. Er det årsdyr/produceret dyr, som det burde være, hvis 

omregningsfaktorerne i tabellen skal give mening, eller der det antal dyr i CHR? 

 

 

Ad bilag 2, Side 20: 

Der må kun sættes et kryds i øverste felt. Hvordan skal der prioriteres mht. afkrydsning, hvis man 

overholder begge kriterier? 

 

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af ovenstående.  

 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Henrik Bang Jensen 
 
 
D 33 39 44 52 
M 40 37 26 32 
E hbj@lf.dk                                                                                                                                        
 

. 

 

 


