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Høringssvar til ” Høring om ændring af bekendtgørelse om tilskud til investeringer 
i nye teknologier på økologiske bedrifter i høring.” 
 
NaturErhvervstyrelsen har den 23. oktober 2012 anmodet om bemærkninger til foreslåede 

ændringer af bekendtgørelsen om tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter.  

 

Landbrug & Fødevarer er generelt meget positive over for ordningen, som vi mener, er betydende 

for udviklingen af økologisk produktion i Danmark og vi vurderer generelt, at de foreslåede 

ændringer til bekendtgørelsen bidrager til at forbedre ordningen. Det er især positivt, at: 

• minimumsbeløbet som beskrevet i § 9, stk. 1, nr. 3, ændres fra 300.000 kr. til: 100.000 kr  
• ansøgningsmuligheden også omfatter ny-ansøgere til økologi, der endnu ikke har modtaget et 

økologisk autorisationsbevis som affattet i § 3, stk. 1, og 
• at bilagskravene revideres jf. foreslåede ændringer til § 15 og § 16.  
 
For en optimeret udnyttelse af ordningen har vi følgende yderligere forslag, som vi mener, bør 
ændres i forbindelse med udarbejdelse af den nye bekendtgørelse: 
 
§ 8. Stk. 2. pkt. 4 bør slettes. Det giver ikke i sig selv mening at vurdere en investerings positive 
effekt ud fra den samlede bedrifts størrelse. For det første er det ikke givet, at investeringen 
påvirker hele bedriftens produktion. Dernæst forekommer det hæmmende for udvikling af 
merværdi, diversitet og mangfoldighed i den økologiske sektor at prioritere tilskudsmidler efter 
størrelse. Der bør i stedet fokuseres på kvaliteten af den enkelte investering samt investeringens 
bidrag til udvikling og udnyttelse af økologiens produktions- og afsætningsmæssige potentiale.  
 
§ 4: Det bør også være muligt, at opnå tilskud til nye teknologier, der ikke er omfattet af ”Listen over 
nye og særligt relevante teknologier”. Listen bør således ikke være udtømmende, men vejledende 
for teknologier der kan opnå støtte. Dette bør fremgå enten af selve listen, af teksten i 
bekendtgørelsen eller i vejledningsteksten. 
 

§3, stk. 1: Normtimesatserne der er fastsat i bilag 1 i bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende 

investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion, og som danner 

afgrænsning af ansøgerfeltet, er på nogle områder misvisende for økologisk produktion. På især frugt og 

bær produktion er antallet af arbejdstimer/ha højere i økologisk produktion end i konventionel produktion 

pga. mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Normtidssatserne for økologisk frugtproduktion bør derfor hæves 

med ca. 25%. 
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Med venlig hilsen 
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