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Høringssvar til ” Høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer 

på økologiske bedrifter” 

 

 
NaturErhvervstyrelsen har den 4. juli 2014 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 er betydende for 

udviklingen af økologisk produktion i Danmark. For en optimeret udnyttelse af ordningen har vi 

følgende forslag, som vi mener, bør ændres i forbindelse med udarbejdelse af den nye 

bekendtgørelse: 

 

Formål og anvendelse 

§ 2. Stk. 1: Får og geder bør inkluderes som et tilskudsberettiget indsatsområde. De kunne f.eks. 

indgå under punkt to, således at denne formuleredes som: Kvægsektoren og andre drøvtyggere. 

 

Afgørelse og prioritering 

§ 9. Stk 2, pkt. 8: Det forekommer uhensigtsmæssigt 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 udviklingen og 

udvidelsen af det økologiske marked og areal som beskrevet i prioriteringslistens punkt 6. 

Bedriftens størrelse bør derfor have meget begrænset indflydelse på det pointsystem der omtales i 

§ 9 stk. 4.  

 

Betingelser for tilsagn om tilskud 

§ 10: 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.  
 

Med venlig hilsen 
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