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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne 

processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion 

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

8623-00003).  Landbrug & Fødevarer byder ordningen velkommen, men vil generelt opfordre til at 

materiale og vilkår for miljøteknologiordningerne ligger klar i så god tid, at ansøgere og konsulenter 

kan være velforberedte, når ordningerne åbner. Et vigtigt redskab i forhold til planlægning er 

teknologilisten, der henvises til i § 2, stk. 2. i og med det jf. § 11 er en betingelse for tilsagn om 

tilskud, at teknologien er på den omtalte liste. Det ville derfor være nyttigt at den senest opdaterede 

liste var klar mindst 1 måned før ansøgningsrunden begynder. Landbrug & Fødevarer vil også 

opfordre til, at teknologilisten ikke betragtes som udtømmende liste. 

 

Det bør være en koordinering med de andre støtteordninger under landdistriktsprogrammet. Fx vil 

det være godt at vide om fleretageanlæg til økohøner både er med i miljøteknologiordningen 

(ansøgningsperiode i foråret) og i den økologiske investeringsstøtte (ansøgningsrunde i efteråret). 

 

Ang. § 6 om obligatorisk elektronisk kommunikation kan Landbrug & Fødevarer konstatere, at 

NaturErhvervstyrelsen stiller krav om fuld digital kommunikation via Tast selv-service, som et led i 

statens digitaliseringsstrategi. I den forbindelse 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. Derudover 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. 

 

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

projektstøtte under EU’s landdistriktsprogram pr. 1. januar 2015. I forhold til den konkrete tekst 

under § 23 om, at NaturErhvervstyrelsen i visse tilfælde, hvor styrelsen kan træffe afgørelse om 

bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud – alligevel kan opretholde tilsagnet – 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.  
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