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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om prioriteringskriterier for tilskud til investeringer i 

udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion under 

landdistriktsprogrammet 2014-2020 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. høring sendt til 

Landdistriktsudvalget den 10. marts 2014 om ovenstående (j.nr. 14-8132-00086).  

 

Afskæring af en lovlig produktionsgren fra at ansøge ordningen 

Som det fremgår af EU-forordning 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne er formålet 

med udvælgelseskriterierne bl.a. at sikre ligebehandling af ansøgerne. I lyset heraf er det 

uforståeligt, at styrelsen med den fornyede høring af bekendtgørelsen om ordningen afsendt den 2. 

marts 2015 (kun 2½ uge før ordningens start), har taget initiativ til at udelukke visse lovlige 

produktionsformer fra fjerkræsektoren fra at ansøge ordningen. Det er ikke et udtryk for 

ligebehandling af ansøgere, at f.eks. burægsproducenter helt afskæres fra at ansøge en ordning, 

der har til formål at reducere miljø- og klimapåvirkninger fra den primære jordbrugsproduktion. 

Landbrug & Fødevarer mener, at der er tale om en usaglig forskelsbehandling, og efterlyser hvilke 

legale hensyn, der ligger til grund for indførelsen af bestemmelsen. Landbrug & Fødevarer vil derfor 

også her gentage opfordringen til at lade den nye § 2, stk. 3 falde ud af ordningens bekendtgørelse. 

 

Foreslåede prioriteringskriterier   

Landbrug & Fødevarer støtter generelt op om at der opstilles gennemskuelige og klare 

prioriteringskriterier for ordningen. Om de foreslåede prioriteringskriterier er det dog helt afgørende, 

at det i ordningens vejledning vil være helt klart beskrevet, hvordan pointsystemet og elementerne i 

regnemetoden er definerede. Det ville have været nyttigt at høringen om prioriteringskriterier var 

blevet sendt ud på et tidspunkt, hvor også vejledningen og teknologilisten var kendt, da en lang 

række af kommentarerne i det følgende hører sammen med den usikkerhed, der knytter sig til at 

disse endnu ikke er offentliggjort. 

 

Det fremgår af høringen, at NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte minimumskrav til teknologiens 

miljø- og klimaeffekt under hvert indsatsområde. Det er afgørende at disse minimumskrav er kendt 

af ansøgeren før ansøgning, samt at der er en helt klar og gennemsigtig regnemetode, der er reelt 

sammenlignelig, til at udregne effekterne for ikke at spilde ansøgerens tid med at lave 

ansøgningerne, der ikke er relevante.  

 

Det skal fremgå klart, hvis maksimumpoint reelt er minimumskrav til miljø- og klimaeffekten af 

indsatsområdet. Det er på nuværende tidspunkt ikke helt klart om maksimumgrænsen for point 

betyder, at projekter, der opnår flere point end maksimumgrænsen, afskæres fra at søge eller om 
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de kan søge men prioriteres som om de får 25 point (uanset af en beregning giver mere end 25 

point). 

 

Et eksempel: Hvis en tænkt investering under indsatsområdet ”klimagas (Energi)” til 600.000. kr. 

medfører en energibesparelse på 20.000 kWh, så får det ifølge beregningen 30 point. Betyder det 

at 

1) Der kan ikke ansøges om projektet 

2) Der kan ansøges om projektet men det bliver prioriteret til sidst 

3) Der kan søges, men der gives kun tilskud for en investering op til 500.000 kr. (25 point) 

 

Spørgsmålet er ikke mindst relevant i forhold til ventilation til slagtekyllinger og opdrætsproduktion, 

der med de priser og beregningsmetoder, der blev anvendt i 2014, ville få point langt over 25 point. 

 

Det er desuden afgørende, at projektomkostninger defineres helt klart. Er det tilskudsgrundlaget 

(inkl. montage og konsulentudgifter), der her beregnes ud fra? Eller er det nettoomkostninger (altså 

den merudgift, der er forbundet med teknologien) eller er det den rene udgift til teknologien 

(udgiften til teknologien uden monteringsudgifter, elektriker og konsulenthjælp). Da alle tre 

beregningsmetoder tidligere er blevet anvendt i tidligere ordninger bør det fremgå klart, hvilken der 

er den gældende i beregningsmodellen.  

 

Derudover er det afgørende, at der er klarhed over, hvordan teknologiernes miljø og klimaeffekt 

skal/må beregnes. I lyset af at effekten er en afgørende parameter, når projekterne skal prioriteres, 

er det vigtigt, at der er en klar metode for effektberegningen, der gør det muligt at sammenligne 

projekterne med hinanden på en troværdig og meningsfuld måde. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at det foreslåede pointsystem vil stille ansøgere med en produktion med 

lavere belægning (fx økologi) ringere end ansøgere med en højere belægning, da produktionen 

med lavere belægning kræver mere udstyr/inventar pr. produktionsenhed. 

 

Endvidere er det vigtigt med klarhed, om hvorvidt der beregnes ud fra udgifter pr. teknologi, pr. 

indsatsområde eller pr. projekt. Det er også vigtigt at få klargjort hvordan projekter, der på samme 

tid kan opfylde mål inden for flere indsatsområder, bliver evalueret. Landbrug & Fødevarer vil 

foreslå, at der tildeles en form for bonus (fradrag af point) til projekter, der opfylder flere 

indsatsområder på samme tid. Man kunne også vurdere indsatsområderne separat og så give 

tilskud, hvis man er under max point på blot et af indsatsområderne. 

 

Der er en særlig problemstilling, der knytter sig til varmevekslere, hvor der er forskel på effekten af 

de to kendte løsninger på markedet. Det billigste anlæg har den laveste effekt. Vurderes effekten 

på den billigste løsning, som der jo kun kan gives tilskud til, kommer varmeveksleren til at ligge på 

over 500 point, mens den dyre model med den højere effekt kommer til at ligge på ca. 340 point. 

Hvordan håndteres denne situation i lyset af, at man ønsker mest effekt for pengene? I denne 

situation vil Landbrug & Fødevarer opfordre til at den dyrere men mest omkostnings-, miljø- og 

klimaeffektive løsning kan vælges. 

 

Det er i øvrigt nyttigt for ansøgeren at kende fordelingen af midler mellem sektorer og inden for 

sektorerne mellem de forskellige indsatsområder. Landbrug & Fødevarer går ud fra at der 

tilstræbes en nogenlunde ligelig fordeling mellem fjerkræ og gartneri. For fjerkræsektoren foreslås 

det endvidere at 50 % af midlerne afsættes til ammoniakreduktion og de resterende 50 % fordeles 

mellem klimatiltag og lugtreduktion. Der er dog i den fordeling afgørende at vide hvilke teknologier, 

der regnes under hvilke indsatsområder, og med forbehold herfor foreslås denne fordeling. Hvis der 
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derefter er overskydende midler kan de overflyttes til andet indsatsområde. Der bør som tidligere 

nævnt i den forbindelse være fleksibilitet i forhold til teknologier, der har effekt inden for flere 

indsatsområder.  

 

Med venlig hilsen 
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