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NaturErhvervstyrelsen 

Koordinationskontoret for Landdistrikter og Erhvervsudvikling 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

E-mail: koordination@naturerhverv.dk 

 

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier 
på økologiske bedrifter 

Med henvisning til NaturErhvervstyrelsens meddelelse af 28. oktober 2011 om høring 
vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske 
bedrifter fremsender Landbrug & Fødevarer hermed bemærkninger til udkastet. 
 

Overordnede bemærkninger 
Landbrug & Fødevarer finder det meget positivt, at NaturErhvervstyrelsen med denne be-
kendtgørelse iværksætter en tilskudspulje til investeringer i nye teknologier på økologiske 
bedrifter, som via vækst og innovation i primærerhvervet kan understøtte en udvidelse af 
det økologiske areal og forøge den økologiske produktion inden for en række områder. 
 
Da der ikke foreligger et eksempel på den nævnte teknologiliste fra Århus Universitet ved 
høringsfristens udløb, er det dog væsentligt for Landbrug & Fødevarer at påpege behovet 
for at begrebet ”nye teknologier” fortolkes bredt under denne ordning. Det bør således 
være muligt at understøtte implementering af nyere teknologier, der allerede er kendte i 
erhvervet, men som endnu ikke er fuldt anvendt inden for den pågældende økologiske 
produktionsgren. Eksempelvis bør det være muligt at give tilskud til investering i etagesy-
stemer og lignende løsninger til æglæggende økologiske høner, hvor der opnås en redu-
ceret ammoniakfordampning. 
 
Endvidere er det væsentligt at ”ny teknologi” kan fortolkes som en ny produktionspraksis 
eller et nyt produktionssystem.  Denne fortolkning sikrer, at ordningen ikke bare bidrager 
til en øget økologisk produktion, men også skaber en positiv dyrevelfærds- og miljøeffekt, 
fordi der blandt andet kan gives tilskud til investeringer, der forbedrer opsamlingen af næ-
ringsstoffer på udearealer i tilknytning til økologisk husdyrproduktion. Eksempelvis kan 
nævnes drivveje til kvæg, næringsstofopsamling i hønsegårde samt etablering af befæ-
stede løbegårde til svin. 
 
 
Kommentarer til selve bekendtgørelsens paragraffer: 
Ordningens formål og indhold 
§ 4. Listen over relevante teknologier bør indenfor de enkelte indsatsområder anvise til-
skudsberettigede løsninger, som kan modsvare de behov, der tidligere er påpeget i hø-
ringsbrev fra Landbrug & Fødevarer samt Økologisk Landsforening af 20. juni 2011.  
 
Definitioner 
§ 5.stk. 2 Der bør tilføjes: En teknologi eller produktionspraksis kan i denne bekendtgø-
relse også forstås som ny indenfor det økologiske aktivitetsområde, som projektet omfat-
ter, selv om den er bredt implementeret i den tilsvarende konventionelle produktion. 
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Prioritering og afgørelse 
§ 8. Stk. 2. pkt. 3 Der bør tilføjes: Ny teknologi eller ny produktionspraksis 
 
§ 8. Stk. 2. pkt. 4 Punktet bør slettes. Landbrug & Fødevarer finder det ikke hensigts-
mæssigt at prioritere projekterne efter bedriftens størrelse. Dels siger det ikke noget om 
effekten af det enkelte investeringstiltag. Dels er det hæmmende for udvikling af mervær-
di, diversitet og mangfoldighed i den økologiske sektor at prioritere tilskudsmidler efter 
bedrifternes størrelse. 
 

Betingelser for tilsagn om tilskud  
§ 9. pkt. 3. Minimumsgrænsen på 300.000 kr. for tilskudsberettigede investeringsom-
kostninger bør ændres til 100.000 kr. som også er gældende for en del af indsatsområ-
derne under Miljøteknologiordningen. Landbrug & Fødevarer ser gerne at mange produ-
center får glæde af ordningen, og investeringer under 300.000 kr. kan i høj grad også bi-
drage til opfyldelse af tilskudsordningens formål om at udvide det økologiske areal og 
forøge den økologiske produktion og samtidig bidrage positivt til miljø og dyrevelfærd.  
 
§ 9. pkt. 8.  
Det bør præciseres, hvad der forstås ved ”betalte tilskudsberettigede udgifter”. Landbrug 
& Fødevarer mener, at tilskudsgrundlaget også skal kunne omfatte den del af investerin-
gen, som deltager finansierer via låneoptagelse ud over projektperioden. Det er helt nor-
mal praksis at investeringer finansieres via banklån eller købekontrakter med ejendoms-
forbehold. Det vil for mange være en forudsætning for at kunne gøre brug af ordningen, 
at der kan medfinansieres via optagelse af fx 5-10 årige lån med ejendomsforbehold.  
 
Under § 8 punkt 9 er der krav om at investeringer, hvor til der ydes tilskud opretholdes i 5 
år efter projektperiodens udløb. Det sikrer, at der helt op til 7 år efter investeringen er fo-
retaget, kan rejses krav om tilbagebetaling af tilskud, hvis det købte udstyr er tilbageleve-
ret på grund af misligholdte låneforpligtelser. Det forekommer derfor som en unødvendig 
begrænsning, hvis dele af investeringen ikke kan medregnes i tilskudsgrundlaget, fordi 
der er optaget lån udover projektperioden på 2 år.  
 
Tilskudsberettigede projektudgifter 
§ 10 pkt. 1. De tilskudsberettige udgifter bør kunne omfatte etablering af nye anlæg i til-
knytning til bygninger – fx etablering af befæstet løbegård til økologiske slagtesvin i til-
knytning til slagtesvinestald eller til nyindretning af eksisterende stald i forbindelse med 
implementering af ny produktionspraksis. 
 

§ 11 pkt. 2. De tilskudsberettigede udgifter bør også kunne omfatte udgifter til opførelse 
og ombygning af bygninger, da det er en væsentligt for at opnå ordningens formål om at 
øge den økologiske produktion.  
 
§ 11 pkt. 4. Punktet bør udgå. Det undrer Landbrug & Fødevarer, at man i forhold til tidli-
gere ordninger indføjer yderligere begrænsninger af de muligheder, landmanden har for 
at finansiere et projekt. Der savnes endvidere en nærmere begrundelse for, at man i 
nærværende bekendtgørelse helt har undtaget køb med ejendomsforbehold. Køb med 
ejendomsforbehold er blot én blandt flere almindeligt anvendte finansieringsformer inden 
for landbruget.  
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Hvis begrundelsen for indskrænkningen er, at kreditor i tilfælde af betalingsmisligholdelse 
kan tage det solgte tilbage, adskiller dette forhold sig ikke afgørende fra andre finansie-
ringsmuligheder, herunder eksempelvis bankfinansiering med pant i aktivet. I dette tilfæl-
de kan pengeinstituttet også tiltræde sit pant ved betalingsmisligholdelse.  
 
I den aktuelle vanskelige økonomiske situation for landbruget forekommer det ikke vel-
begrundet at begrænse finansieringsmulighederne yderligere. Dette gælder navnlig i en 
situation, hvor der er en generel interesse i at fremskynde og opmuntre til foretagelse af 
de investeringer, der er omfattet af ordningerne. Det skal i denne forbindelse tages i be-
tragtning, at traditionel pengeinstitutfinansiering i den øjeblikkelige økonomiske situation i 
en række tilfælde kan være vanskelig at realisere. Det vil derfor være yderst hensigts-
mæssigt og gavnlig for udnyttelsen af ordningerne, at der findes så varierede muligheder 
for at finansiere investeringerne som muligt.  

     
Udbetaling af tilskud 
§ 15 Det bør præciseres, hvad der forstås ved ”betalte tilskudsberettigede udgifter” jf. 
kommentar vedr. § 9 pkt. 8. 
  

Med venlig hilsen 
 

Kirsten Lund Jensen 
Forskning & Fødevarer 
 
D 3339 4688 
M 4021 8250 
E kil@lf.dk 
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