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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedrørende ”800 MHz-auktionen”              

14.12.2012 

Høringsmaterialet er af Den Danske Telemyndighed fremsendt til Landbrugsrådet.  Landbrugsrådet er 
sammen med Dansk Landbrug m. fl. fusioneret til Landbrug & Fødevarer.   
Nedenstående høringssvar er for Landbrug & Fødevarer udarbejdet af it-chef Ivan Munk (IVM@VFL.DK ) 

Undertegnede har på vegne af Videncentret for Landbrug under Landbrug & Fødevarer i 10 år deltaget i 
pressen, dialog med minister og Telestyrelse, dialog med Regionerne, dialog med televirksomheder samt 
deltaget på konferencer for at fremme adgangen til bredbånd, mobilt bredbånd og mobiltelefoni for 
medarbejdere og medlemmer i landdistrikterne over hele Danmark.  

En god og tidsvarende infrastruktur er en forudsætning for at kunne drive landbrug og erhverv, for udvikling 
af landområderne og for at medarbejdere kan passe deres arbejde fra hjemmet eller mobilt under transport 
eller på rådgivningsopgaver på landbrug. 

Såvel den forrige som nuværende minister for området har via pressen lovet bedre 
kommunikationsfaciliteter og især forbedring af de særligt dårlige kommunikationsfaciliteter i 
landdistrikter.  Senest i pressemeddelelse den 16. november 2011 lød det positiv : ”…bredbåndstjenester 
med en anvendelig hastighed – også i de områder hvor befolkningstætheden ikke er størst” 

 

Postnumre 
At opstille specifikke postnumre har nok den baggrund, at man er enige i, at der i dag ikke er tilstrækkelige 
mobil- og bredbåndsfaciliteter i tyndt befolkede områder, som vi og landbrug har konstateret og 
kommunikeret videre i mange år.   

Men at dækningskrav kun skal gælde i de specifikt nævnte postnumre, er ikke tilstrækkeligt. Vi er 
uforstående overfor den begrænsning, som er den samme fejl, Telestyrelsen lavede i salg af WiMAx 
licensen for nogle år siden. Det er ikke vores opfattelse, at ”huller” i dækning i dag udelukkende er 
begrænset til de nævnte postnumre.  Vi mener, at dækningskravet med specifikke postnumre skal udgå, 
således det er landsdækkende.  



Landbrug og andre virksomheder i landdistrikter er i mange områder i dag i 2011 stadig udelukket for at 
benytte mobiltelefon, mobilt bredbånd og bredbånd med anvendelig hastighed. Det er begrænsende for 
udvikling af virksomhederne og landdistrikterne, - helt simpelt endda også at bruge de lovpligtige 
elektroniske indberetninger til offentlige myndigheder. 

Flere teleselskaber har oplyst os om, at de ikke dækker de tyndt befolkede områder, dels fordi de ikke er 
forpligtiget til det, og dels ikke kan se en businessplan i det. Derfor er krav fra det offentlige ved tildeling af 
licenser den eneste vej frem til at skabe de kommunikationsfaciliteter, der er en forudsætning for at drive 
landbrug og andre erhverv i områderne. 

 
Dækningskrav 
Dækningskravet er anført som hhv. 98 % af landområdet og 98,8 % af hustande. Vi mener, at 0,8 % af 
husstandene som omfatter anslået 12.000 borgere, er mange at udelukke fra telefaciliteter, og at 2 % af 
landområdet omfatter et stort areal udækket.  Herudover udelukkes skovområder uden præcis definition af 
vilkår for huse og ejendomme i skovområder, bortset fra at de indgår i procentsatsen for husstande. Vi 
mener dækningskravet bør være større. 

 
Sommerhuse 
Det fremgår, at sommerhuse ikke er omfattet af dækningskravet, med mindre der er registreret en 
husstand, dvs. helårsmæssig anvendelse.   Sommerhuse er beboet i stort omfang til korte eller længere 
ophold af ejere eller lejere, og i en tid med ”allways connected” og arbejde ”any where- anytime” er det 
ikke acceptabelt, at der ikke sikres bredbåndsdækning i sommerhusområder.  Vore medarbejdere og 
medlemmer benytter sommerhuse, og er afhængige af også dér, at kunne benytte telefaciliteter for både 
at passe sit arbejde og benytte internetbaserede faciliteter som bank, skat, fagsystemer m.v. 

 
Undtagelse i dækningskravet 
Der er lukket op for, at der kan tildeles tilbudsgiver tilladelse til undtagelser fra dækningskravet. Det 
betyder, at dækningskravet i et givet område kun er opfyldt at én televirksomhed, mens en anden 
televirksomhed har dækningskrav i et andet område. Det betyder, at man ikke i et firma/koncern/forening 
kan lave landsdækkende aftale med en leverandør, men skal bruge ressourcer på at shoppe lokalt og have 
forskellige løsninger og leverandører.  Og det betyder, at bredbånd netop IKKE er mobilt, fordi man ikke 
med et abonnement kan køre ind et andet område og opretholde dækningen.  

 

Vi er glade for, at udbredelsen af bredbånd forbedres med udbud af 800 Mhz frekvensen, men ønsker 
således vilkårene for borgere og virksomheder sikret bedre end det fremgår af høringsmaterialet. 

 
Ivan Munk 
It-chef 


