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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om prioriteringskriterier for tilskud forbundet med 

etablering af løsdrift i farestalde under landdistriktsprogrammet 2014-2020 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer (L&F) ang. høring sendt til 

Landdistriktsudvalget den 10. marts 2015 om ovenstående (j.nr. 14-8132-00086).  

 

Overordnet set bakker L&F op om det fremsendte forslag til prioritering på baggrund af et 

pointsystem. Det er dog vigtigt at understrege, at konsekvensen af det foreslåede pointsystem er, 

at kun ansøgere som har opnået en godkendt finansieringsplan inden udløb af ansøgningsfrist (19. 

maj 2015), kan komme i betragtning, idet der som minimum kræves otte point for at ansøger kan 

opnå tilsagn.  

 

L&F er enige i, at kun ansøgere og projekter, som har stor sandsynlighed for at blive gennemført, 

bør prioriteres med et eventuelt tilsagn. Det er dog vores opfattelse, at det pt. kun vil være et 

mindre antal projekter, som er så langt i processen, at de kan nå at få finansieringsplan på plads 

inden den 19. maj 2015. 

 

Det kræver indsigt i ordningens vilkår og god tid at indrette sig for at have en accepteret 

finansieringsplan klar til førstkommende ansøgningsrunde. L&F er bekymret for, at der ikke er 

mange af de projekter, som er i proces, som kan nå dette inden udløb af ansøgningsrunden den 

19. maj 2015. Derfor havde Landbrug & Fødevarer og SEGES i det oprindelige høringssvar til 

bekendtgørelsen også argumenteret for, at ordningens åbning skulle skydes til senere på året, for 

at mulige ansøgere kunne nå at blive klar. 

 

L&F vurderer at ordningen primært vil gavne landmænd, som allerede nu har de nødvendige 

tilladelser og den krævede finansiering på plads, men af forskellige årsager endnu ikke har 

påbegyndt byggeprojektet. Reelt formoder vi at mange af disse projekter har opnået tilskudstilsagn i 

de tidligere runder.  

 

Derfor skal L&F på det kraftigste opfordre til – for at imødekomme formålet med ordningen – at 

puljen fordeles på to ansøgningsrunder, således at der også bliver mulighed for at søge i efteråret 

2015. For at sikre et afbalanceret ansøgnings-flow, er der reelt behov for mindst fire 

ansøgningsrunder pr. år med kendte og holdbare forudsætninger. 
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Godkendt finansieringsplan 

Det er vigtigt, at det i ordningens vejledning præciseres, hvad der præcist ligger i begrebet 

”godkendt finansieringsplan”. Det vil både ansøgere og låneinstitutter have behov for at have 

klarhed om. Det er også vigtigt at ansøgere, der finansierer projekter uden behov for at låne i et 

låneinstitut, bliver prioriteret på linie med ansøgere, der skal låne nye penge til et projekt. 

 

Præcisering af stistørrelse 

Ifølge forslag til prioritereringssystem gives der point i forhold til stiens størrelse. Her er det vigtigt, 

at det præciseres, hvordan denne stistørrelse defineres. Vi foreslår på baggrund af input fra 

SEGES, Videncenter for Svineproduktion følgende formulering: 

”Stiens størrelse er defineret som arealet indenfor den inventarramme, som omkranser stien. Dvs. 

længde × bredde udgør stiens areal, hvor længden af stien måles fra midten af inventar i den ene 

ende af stien til midten af inventar i stiens modsatte ende, og tilsvarende måles stiens bredde fra 

midten af inventar i den ene side til midten af inventar i stiens modsatte side.” 
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