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NaturErhvervstyrelsen  

Center for Erhverv, Projektdesign 

Nyropsgade 30  

1780 København V  

E-mail: projektdesign@naturerhverv.dk 

 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og 

afsætning af økologiske fødevarer 

 

NaturErhvervstyrelsen sendte den 16. april 2015 ovennævnte bekendtgørelse i høring (J. nr. 14-

8621-000001).  Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar ang. ordningen. Som bilag 

er vedlagt særskilte kommentarer til høringens bilag 1, vedrørende Beregning af 

omkostningseffektivitet. 

 

Landbrug & Fødevarers kommentarer til bekendtgørelsen: 

 

Det overordnede formål med ordningen er meget relevant. Dog er der en række udfordringer med 

udmøntning af ordningen, som er kommenteret herunder: 

 

Kommentarer til de enkelte artikler:  

§ 5 stk. 2: Det er vigtigt, at landbrugskonsulenter defineres som en del af den primære 

jordbrugssektor, da deres rådgivning drejer sig om primærproduktionen. I modsætning til 

køkkenomlægningskonsulenter beskæftiger de sig ikke med den videre forarbejdning og 

anvendelse af fødevarerne. 

 

§5 stk. 5: Landbrugskonsulenter skal slettes fra denne kategori. Det skal endvidere præciseres, at 

der med omlægningskonsulenter menes køkkenomlægningskonsulenter, så det ikke forveksles 

med de landbrugskonsulenter, der laver omlægningstjek på landbrugsbedrifter. 

 

§ 9 stk. 3: Det bør sikres, at prioriteringen af projekter ikke kun sker ud fra en kvantitativ tilgang, 

hvor man ikke skeler til indhold, kvalitet, og relevans af de beskrevne projekter. De beskrevne 

omkostningsberegninger jf. bilag 1 bør inddrages som retningsgivende i projektvurderingen - men 

ikke som et ekskluderende kriterium.  

 

§ 11 stk. 2: Tilskuddet bør kunne være til gavn for personer beskæftigede i landbrugs- og 

fødevaresektoren generelt. I forhold til ordningens overordnede formål om at fremme produktion og 

afsætning af økologiske fødevarer, er det ikke kun relevant at kompetenceløfte personer 

beskæftigede i landdistrikter, men også der, hvor varerne skal sælges, hvilket ofte er de større 

byer. 

 

§ 11 stk. 5: Det bør ikke være en hindring for at en producentsammenslutning kan modtage tilskud, 

at en del af medlemmerne også er medlem i en producentorganisation jf. bekrivelsen. Der bør 

skelnes mellem fuldstændigt medlemssammenfald og enkeltmedlemmers tilhørsforhold andre 

steder. Desuden bør der skelnes mellem hvorvidt producentorganisationer har søgt om tilskud til 

tilsvarende aktiviteter, eller de ikke har udnyttet disse muligheder i deres program. 
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§12 stk. 1: 2) De tilskudsberettigede projektudgifter bør kun omfatte op til 40 pct. konsulentbistand.   

Det er en meget alvorlig svækkelse af kvaliteten i kompetenceløftprojekter at sætte en maksimal 

grænse for konsulentbistand på 10 pct. Hvis man fx. skal sammensætte et relevant kursusforløb på 

et højt fagligt niveau såvel i den økologiske primærsektor som i forbindelse med køkken 

omlægningsprojekter, er det helt essentielt at kunne trække forskellige eksperter ind, som kan 

bidrage med fx. forskningsfaglig viden, markedsmæssig viden, bred praksiserfaring, analytiske 

betragtninger mv.  

 

Landbrug & Fødevarer vurderer derfor, at det vil være en meget stor forringelse af muligheden for 

at skabe kvalitet, videnoverførsel og effekt i projekterne, hvis man begrænser anvendelsen af 

ekstern ekspertviden til max. 10 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. At forvente at tilsagnshaver 

skal besidde alle relevante kompetencer både fagligt og geografisk, er helt urealistisk. Og i praksis 

er det ikke en gangbar løsning, at tilsagnshaver skal til at ansætte alle relevante videnpersoner 

frem for at anvende dem som eksterne konsulenter. Det er meget administrativt besværligt og 

uhåndterbart både for de relevante videnpersoner og for tilsagnshaver.  

 

At begrænse muligheden for at inddrage andre aktører som leverandører i projekterne er desuden 

stærkt begrænsende for samarbejdet på tværs mellem videninstitutioner i erhvervet, hvilket på 

ingen måde er fremmende for økologiens vækst i Danmark. Som eksempel kan nævnes 

samarbejder hvor SEGES Økologi inddrager lokale økologikonsulenter i omlægnings- og 

informationsaktiviteter, eller projekter hvor L&F og Økologisk Landsforening gensidigt inddrager 

relevante ansatte som eksperter i diverse kompetenceløftprojekter, og dermed understøtter en 

sammenhængskraft og effektiv spredning af viden i erhvervet. 

 

§12 stk. 3: Det bør tilføjes at NaturErhvervstyrelsen – såfremt der ligger en faglig velbegrundet 

ansøgning herom - også kan fravige reglen om at maks. 10 pct. af projektbudgettet må gå til 

konsulentbistand.  

 

§ 14 stk. 2: For projekter der vedrører fødevaresektorens uddannelsessøgende bør tilskudssatsen 

være 100 pct. ligesom for projekter der vedrører den primære jordbrugssektor og offentlige 

køkkener. Den enkelte virksomheds kommercielle perspektiv er meget udefinerbart, når det drejer 

sig om at skabe finansiering til videnformidling om økologi på uddannelsesinstitutionerne. Ikke 

desto mindre er det en yderst relevant indsats at fremme viden og interesse for økologi både på 

landbrugsskolerne og på fødevareuddannelserne. Det bør derfor være muligt at opnå fuld 

tilskudsfinansiering til disse aktiviteter. 

 

§15 stk. 2: Hensigten er god, men det forekommer ikke realistisk at indsætte denne begrænsning. 

NaturErhvervstyrelsens administrationspraksis betyder, at man søger om projektændringer ved selv 

mindre afvigelser fra den oprindelige ansøgning, da man ellers risikerer reduktion af det udbetalte 

tilskud.  

 

Med venlig hilsen 
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Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 

 

Generel Erhvervspolitik 
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