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Bemærkninger til udkast til ”Bekendtgørelse om tilskud til ansøgninger om godkendelse af 

alternative plantebeskyttelsesmidler” 

 

 

 

 

 

Miljøstyrelsen har den 24. marts 2011 sendt udkast til ny bekendtgørelsen om alternative bekæm-

pelsesmidler i høring. Der er i forbindelse med Grøn Vækst aftalen afsat et årsværk i Miljøstyrelsen 

og 2 millioner kr. årligt i perioden 2010 til 2014, til det formål at få godkendt flere alternative be-

kæmpelsesmidler i Danmark. 

 

Landbrug & Fødevarer finder de kommende tiltag særdeles positive og bakker op om, at det kan 

blive enklere at ansøge om godkendelse af alternative bekæmpelsesmidler. 

 

For en lang række af de alternative bekæmpelsesmidler, er det danske marked meget begrænset, 

og på den baggrund er Landbrug & Fødevarer betænkelige ved, om det gode initiativ slår igennem 

og om de afsatte økonomiske midler vil blive brugt. Det er vores vurdering, at ordningen bør gøres 

mere attraktiv for at sikre, at virksomhederne vil afsætte de nødvendige ressourcer til ansøgninger.   

 

Vi vil derfor foreslå, at tilskudssatsen i § 3, stk. 1 hæves til 65% og at det gøres muligt at hæve til-

skudsprocenten i §3, stk. 2 med op til 35%. På denne måde bliver 100% finansiering en mulighed, 

hvis midlet og virksomhederne opfylder de opsatte kriterier, og hvis der er tilstrækkelige økonomi-

ske midler i puljen til godkendelse. 

 

Hvis Miljøstyrelsen gør brug af muligheden i § 9, stk. 3, om fastsættelse af tidsfrister for ansøgnin-

ger, bør det være muligt, årligt eller halvårligt, at vurdere de indkomne ansøgninger og på denne 

baggrund give tilsagn om tilskudsprocenter til de enkelte ansøgninger i forhold til de årligt afsatte 2 

millioner kr. og de 2 millioner kr. der er afsat til 2010, men endnu ikke er anvendt. Hvis der stadig er 

penge til rådighed ved årets afslutning, bør tilskudsprocenten kunne hæves op til 100%. 

 

Det forhold, at 100% finansiering er en mulighed, men ikke garanteret, kan sikre at der tiltrækkes 

ansøgere i nødvendigt omfang. Der kan eventuelt stilles krav om særlig konsulentbistand til ud-

formningen af ansøgning, eller der kan etableres en ordning med forhåndsaccept fra Miljøstyrelsen 

om de tilstrækkelige kompetencer for at udarbejde ansøgning er til stede. 

 

Det bør endvidere præciseres i bekendtgørelsen, at den forhøjede tilskudssats i §3, stk. 2, kan gi-

ves til en lille eller mellemstor virksomhed, selvom produktionen og optagelsen på EU’s Annex 1 
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varetages af en stor virksomhed. Den forhøjede tilskudssats bør således følge godkendelsesinde-

haveren. 

 

 

Med venlig hilsen 
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