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NaturErhvervstyrelsen 

Koordinationskontoret for Landdistrikter og Erhvervsudvikling 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt pr. e-mail: koordination@naturerhverv.dk 

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring a f bekendtgørelse om tilskud til 
udvikling og demonstration vedrørende det primære j ordbrug og vedrørende forar-
bejdning i fødevaresektoren 
 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger vedr. erhvervsudviklingsordningen 

 

Generelt 

Der er i aftalen om Grøn Vækst afsat min. 40 mio. kr. EU-landdistriktsmidler til gearing med jord-

brugets produktions- og promilleafgiftsfonde. Det forudsættes, at såvel udviklings- som demonstra-

tionsprojekter er dækket af denne aftale og baseres på 50 pct. landdistriktsmidler og 50 pct. midler 

fra erhvervets fonde.    

 

Administrative omkostninger som tilskudsberettigede  udgifter 

Ifølge gældende regler betragtes administrative udgifter ikke som tilskudsberettigede projektudgif-

ter. Vi har ved flere lejligheder taget dette forhold op både mundtlig og skriftligt overfor Fødevare-

ministeriet.  

 

Fødeministeriet har givet udtryk for, at ministeriet er enigt med Landbrug & Fødevarer i, at det er 

rimeligt at få dækket administrative udgifter i denne tilskudsordning vedr. demonstration og udvik-

ling. Efter et møde i FødevareErhverv i foråret 2010 var det vores klare forståelse og opfattelse, at 

ministeriet ville tage det op overfor EU-Kommissionen i løbet af sommeren/efteråret 2010 og bringe 

det på plads i indeværende periode. Vi forventede derfor, at administrative udgifter var skrevet ind 

som tilskudsberettigede udgifter i dette udkast til ændring af bekendtgørelsen.  

 

Vi er meget interesseret i at høre, hvad der ligger til grund for, at det ikke er medtaget i udkastet.  

 

 

Herefter følger bemærkninger til de konkrete forslag i udkastet:  

 

§ 1 om ordningens formål og indhold 

I bekendtgørelsens titel i overskriften og i § 1 synes følgende ord at mangle i slutningen af sætnin-

gen ”…. forarbejdning i fødevaresektoren”. 

 

§ 4 stk. 2 om ansøgningsfrister 

Af hensyn til at optimere projekternes gennemførelse er det vigtigt, at der foreligger tilsagnsskrivel-

ser fra såvel erhvervets fonde som NaturErhvervstyrelsen ved projektstart. Derfor anmodes der om, 

at ansøgninger kan indsendes fra den 15. oktober i et kalenderår. Med en ansøgningsperiode på 

for eksempel 1½ måned, så vil det give NaturErhvervstyrelsen december måned til at udsende til-

sagnsskrivelser.  
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§ 9 stk. 1 nr. 1 om tilskudsberettigede projektudgi fter 

I udkastet forslås det, at udgifter til løn til tilsagnshavers personale er tilskudsberettigede udgifter 

under forudsætning af, at udgiften kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokumentation. 

Vi studsede over, at faktura i denne forbindelse nævnes som den primære dokumentation. Vi går 

ud fra, at timeregistreringer og lønudbetalinger kan anvendes som dokumentation.  

 

§ 15 om udbudsregler og nedsættelse af tilskud 

Vi gør indsigelse imod denne bestemmelse, fordi den tillægger NaturErhvervstyrelsen en kompe-

tence på et ressortområde, der ligger langt fra styrelsens eget område. Udbudsreglerne er meget 

kompleks regulering, der især er baseret på praksis fra Klagenævnet for Udbud. NaturErhvervsty-

relsen vurderes ikke til at være den rette myndighed til at vurdere, hvorvidt udbudsreglerne er over-

holdt.  

 

 

Herefter følger bemærkninger til den gældende bekendtgørelse:  

 

§ 2, stk. 2 om definitioner 

Vi finder det både relevant og nødvendigt, at det i definitionen af et udviklingsprojekt angives, at 

den vigtige videnformidling også er en del af projektet.  Følgende sætning bør derfor indsættes: 

”Produkter kan omfatte viden, der kan indarbejdes i værktøjer, vejledninger, kampagner, faktablade 

o. lign., som videreformidles”.  

 

Vi forudsætter, at sætningen ”Resultatet af de gennemførte udviklingsaktiviteter forventes at kunne 

anvendes, herunder kommercialiseres, på kort sigt” skal tolkes således, at det er muligt at foretage 

en kommercialisering, men at det ikke er et krav.  

 

§ 6, stk. 1, pkt. 1 om betingelser for tilskud 

De nævnte minimumsbeløb på hhv. 300.000 kr. for udviklingsprojekter og 200.000 kr. for demon-

strationsprojekter er høje f.eks. for økologiske projekter, da det kan være nødvendigt at opdele pro-

jekter i hhv. et udviklingsprojekt og et demonstrationsprojekt. Der foreslås for begge projekttyper en 

lavere minimumsgrænse på 150.000 kr.  

 

 
Med venlig hilsen 

 
Hanne Elkjær 
D 3339 4265 
M 2724 5665 
E he@lf.dk 
 
 
 
 
 
 


