
Dato 16. februar 2015 

Side 1 af 5 

 

  

NaturErhvervstyrelsen  

Center for Erhverv, Projektdesign 

Nyropsgade 30  

1780 København V  

E-mail: projektdesign@naturerhverv.dk 

 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering og investeringer 

forbundet med etablering af løsdrift i farestalde 

NaturErhvervstyrelsen sendte den 26. januar 2015 ovennævnte bekendtgørelse i høring (J. nr. 14-

8623-00001). Vedlagt er et fælles høringssvar fra Landbrug & Fødevarer og SEGES, Videncenter 

for Svineproduktion.  

 

Først og fremmest er det positivt, at der kan søges om tilskud til investering forbundet med 

etablering af farestier til løse søer, idet denne produktionsform er betydeligt dyrere at etablere end 

det mest udbredte produktionssikre system med kassestier. Ved etablering af løsdrift i farestalde 

kræves et langt større råhus, hvilket medfører en meromkostning på 23-30 % for råhus og 

indretning sammenlignet med en tilsvarende bygning med kassestier. 

 

I det følgende vil vi indledningsvist argumentere for at ordningens formål er opfyldelse af en 

dyrevelfærdsmæssig målsætning, hvorfor der med henvisning til det danske landdistriktsprogram 

bør gives 40 % i tilskud til alle typer af investeringer under ordningen – også nybyggeri/tilbygning. 

Dernæst gennemgås udkastet til bekendtgørelse med deraf følgende konsekvensrettelser. Vi 

argumenterer desuden for at ordningens åbning bør udskydes fra 5. marts 2015 til 1. juni 2015, at 

en godkendt finansieringsplan er et afskæringskriterium og ikke blot et prioriteringskriterium, 

ligesom vi opfordrer NaturErhvervstyrelsen til at udnytte muligheden for at give tilskud baseret på 

standardomkostninger, da det vil lette administration og kontrol for både ansøger og styrelsen. 

 

Overordnet om ordningens formål og konsekvensrettelse i forhold hertil 

Indledningsvis vil vi henvise til side 181 i det godkendte danske landdistriktsprogram fra december 

2014, hvor der ang. miljøteknologitilskudsordninger står følgende: 

 

”8.2.2.3.1.8. (Relevante) støttebeløb og støttesatser  

Der gives 40 pct. i tilskud til investeringer, som primært har til formål at opfylde miljø-, natur-, klima- 

eller dyrevelfærdsmæssige målsætninger.  

 

For projekter, som primært har til formål at modernisere og effektivisere landbrugsproduktionen, vil 

der blive udbudt 40 pct. i tilskud til investeringer vedrørende renovering og modernisering af 

eksisterende bygninger og faciliteter og 20 pct. til investeringer vedrørende nybygning af bygninger 

og faciliteter.” 

 

Der skelnes i bekendtgørelsen, der er i høring, mellem tilskud på op til 40 % til modernisering af 

bygninger med henblik på etablering af løsdrift i farestalde og tilskud på op til 20 % til etablering af 

nye farestalde med løsdrift samt tilbygninger med løsdrift til eksisterende stalde. 

 

I og med at formålet med denne ordning alene er, at opfylde dyrevelfærdsmæssige målsætninger, 

mener vi med henvisning til ovenstående tekst fra det danske landdistriktsprogram, at der bør 
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kunne opnås op til 40 pct. i tilskud til alle typer af investeringer under ordningen. Samtidig er der i 

udkast til bekendtgørelsen præciseret et loft i og med at tilskuddet maksimalt kan udgøre 7.000 kr. 

pr. faresti. 

 

Tilskuddet til etablering af løsdrift i farestalde er en del af handlingsplanen for bedre dyrevelfærd for 

svin fra juni 2014. Formålet med ordningen er alene opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige 

målsætninger, hvorfor der ikke er grundlag for at skelne mellem de to indsatsområder beskrevet i 

bekendtgørelens § 2. På det grundlag bliver bekendtgørelsen mere klar og enkel samtidigt med at 

den politiske hensigt om at opfylde dyrevelfærdsmæssige målsætninger bliver indfriet. 

 

Det gennemgående tema i dette høringssvar er derfor konsekvensrettelser i henhold til denne 

generelle pointe. Vi vil nu gennemgå ordningen kronologisk. 

 

Ad titel på bekendtgørelse: 

Med henvisning til konsekvensrettelse forslås titel ændret til ”Bekendtgørelse om tilskud til 

investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde”. 

 

Altså at ”modernisering og” slettes i titel på bekendtgørelse.  

 

Ad § 2: 

Med henvisning til konsekvensrettelse forslås § 2 ændret til ”NaturErhvervstyrelsen kan inden for 

de afsatte bevillingsmæssige rammer give tilsagn om tilskud til projekter med investeringer med 

henblik på etablering af løsdrift i farestalde”. 

 

Ad § 6: 

Det foreslås, at ”indsendes fra den 5. marts 2015 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen 

senest den 5. maj 2015” ændres til ”indsendes fra den 1. juni 2015 og skal være modtaget i 

NaturErhvervstyrelsen senest den 1. juli 2015”. 

 

Ændringsforslaget begrundes med: 

 at det kun et halvt år siden der sidst var ansøgningsfrist  

 at byggeaktivitet er lav som følge af den lave afregning for grise 

 at der som ved 2014 runden forventes et begrænset antal ansøgninger 

 at udskydes ansøgningsfrist forventes et øget antal ansøgninger, som forhåbentligt også 

senere er realiserbare 

 at der sikres en enkel, klar og forstålig bekendtgørelse, samtidigt med at den politiske 

hensigt om at opfylde dyrevelfærdsmæssige målsætninger, bliver indfriet 

 at som følge af et helt nyt ansøgningsgrundlag, er det afgørende vigtigt, at der sikres 

nødvendig tid til at styrketeste grundlaget. Endvidere at der udarbejdes en case, som 

viser princippet for hvordan man ansøger om tilskud til investeringer med henblik på 

etablering af løsdrift i farestalde. 

 

Ang. § 6 stk. 2 om elektronisk kommunikation kan Landbrug & Fødevarer og SEGES, Videncenter 

for Svineproduktion konstatere, at NaturErhvervstyrelsen stiller krav om fuld digital kommunikation 

via Tast selv-service, som et led i statens digitaliseringsstrategi. Dertil skal følgende bemærkes: For 

det første bør alle breve, der tilgår ansøgeren også være tilgængelige i e-Boks, så ansøgeren har 

ét samlet sted, hvor der er sikkerhed for at al digital kommunikation fra det offentlige er samlet. For 

det andet bør det sikres, at man fortsat kan fremsende bilagsmateriale eller dokumentation via mail 

såfremt Tast selv-systemet går ned eller der på anden vis er behov herfor. 
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Ad § 8: 

Der opstilles i §8 prioriteringskriterier til brug for NaturErhvervstyrelsens prioritering af de 

tilskudsberettigede ansøgninger. Landbrug & Fødevarer og SEGES, Videncenter for 

Svineproduktion støtter op om, at der opstilles klare prioriteringskriterier, så de projekter der er 

tættest på realisering prioriteres først. 

 

Vi anbefaler at en godkendt finansieringsplan fra bank eller realkreditinstitut opstilles som et 

afskæringskriterie frem for et prioriteringskriterie, da det er afgørende at de projekter, der får 

tilsagn, realiseres. 

 

Ad Kapitel 5: 

Med henvisning til konsekvensrettelse foreslås mellemoverskrift ændret til ”Projekter vedrørende 

investeringer med henblik på etablering af løsdrift i farestalde”. 

 

Altså at ”i forbindelse med modernisering af bygninger” slettes i mellemoverskrift i kapitel 5. 

 

Ad § 10 stk. 1: 

Med henvisning til konsekvensrettelse foreslås ”projekter omfattet af § 2, nr. 1, kan” ændret til 

”projekter omfattet af § 2 kan”. 

 

Altså at ”, nr. 1” slettes. 

 

Ad § 11 stk. 1: 

Med henvisning til konsekvensrettelse foreslås ”projekter omfattet af § 2, nr. 1, kan” ændret til 

”projekter omfattet af § 2 kan”. 

 

Altså at ”, nr. 1” slettes. 

 

Ad § 11 stk. 1, punkt 10): 

Med henvisning til konsekvensrettelse foreslås ”10) udgifter til opførelse af bygninger” slettet. 

 

Ad § 12 stk. 1: 

Med henvisning til konsekvensrettelse foreslås ”projekter omfattet af § 2, nr. 1.” ændret til ”projekter 

omfattet af § 2.” 

 

Altså at ”, nr. 1” slettes. 

 

Ad Kapitel 6: 

Med henvisning til konsekvensrettelse foreslås hele Kapitel 6 inklusiv § 13, 14 og 15 slettet. 

 

Altså at  

”Kapitel 6 

Projekter vedrørende etablering af nye farestalde med løsdrift, samt tilbygninger med løsdrift til 

eksisterende stalde. 

 

Tilskudsberettigede udgifter 

 

§ 13. De tilskudsberettigede projektudgifter til projekter omfattet af § 2, nr. 2, kan omfatte udgifter til  

1) Opførelse af og tilbygning til farestalde med løsdrift og  
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2) honorar til arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af 

projektet.  

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret 

til gennemførelsen af projektet.  

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter, end dem nævnt i stk. 

1, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen 

vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 

  

§ 14. De tilskudsberettigede projektudgifter til projekter omfattet af § 2, nr. 2, kan ikke omfatte  

1) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,  

2) udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, jf. dog § 15, stk. 4,  

3) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,  

4) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel,  

5) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,  

6) finansierings- og pengeinstitutomkostninger,  

7) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 

generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 

Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af 

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006,  

8) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af 

anden lovgivning,  

9) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at 

iværksætte projektet,  

10) simple genanskaffelser og  

11) almindelige driftsudgifter.  

 

Beregning af tilskud 

 

§ 15. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud på op til 20 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til 

projekter omfattet af § 2, nr. 2.  

Stk. 2. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af et samlet beløb på 20 mio. kr. pr. CVR-

registrerede, primære jordbrugsbedrift.  

Stk. 3. Tilskuddet pr. faresti kan maksimalt udgøre 7.000 kr.  

Stk. 4. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig, national støtte i 

form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne 

bekendtgørelse.  

Stk. 5. Ydes der anden støtte, som nævnt i stk. 4, nedsættes tilskuddet efter denne” slettes. 

 

Med henvisning til konsekvensrettelse ændres ”Kapitel 7” til ”Kapitel 6”. Det samme er gældende 

for de resterende Kapitler, at de forrykkes med et nr.  

 

Tilsvarende ændres ”§ 16” til ”§ 13”. Det samme er gældende for de resterende §, at de forrykkes 

med tre nr.  

 

Ad § 24 

Landbrug & Fødevarer sætter pris på de generelt lempeligere sanktionsregler for modtagere af 

projektstøtte under EU’s landdistriktsprogram pr. 1. januar 2015. 
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I forhold til den konkrete tekst under §24 om, at NaturErhvervstyrelsen i visse tilfælde – hvor 

styrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud – alligevel kan 

opretholde tilsagnet eller foretage en proportionel nedsættelse af den samlede værdi af de 

tilskudsberettigede udgifter for et projekt – bør teksten under stk. 2 rettes fra ”Tilskuddet vil blive 

nedsat…” til ”Såfremt tilskuddet nedsættes ….”, da der netop åbnes op for at NaturErhvervstyrelsen 

kan opretholde tilsagnet.  

 

Brug af standard-/listebyggepriser 

Vi vil opfordre til at NaturErhvervstyrelsen udnytter muligheden for at give tilskud baseret på 

standardomkostninger frem for at alle ansøgere på samme tid skal levere 2 uafhængige tilbud. 

 

Dette vil forenkle ansøgningsprocessen for ansøgeren ligesom det vil forenkle administrationen og 

kontrollen for NaturErhvervstyrelsen. Som supplement til dette høringssvar er derfor vedlagt et 

notat med standard-/listebyggepriser ved investering i farestalde til løsgående søer. Det vil forenkle 

ansøgnings- og kontrolproces betragteligt, at dette grundlag indarbejdes i bekendtgørelsen, når 

listepriserne er verificeret af tredjepart. 

 

Landbrug & Fødevarer og SEGES, Videncenter for Svineproduktion stiller sig naturligvis til rådighed 

for en uddybning af vores høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 

 

Generel Erhvervspolitik 

 

D +45 3339 4260 

M +45 3058 2153 

E mtk@lf.dk 


