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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til 
reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner 
NaturErhvervstyrelsen sendte den 30. april 2015 ovennævnte bekendtgørelse i høring (J. nr. 15-
8623-0000065). Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer. 
 
Generelle bemærkninger 
Tilskudsordningen til investeringer i miljøteknologi på bedrifter med randzoner etableres som led i 
den politiske aftale af 30. juni 2014 mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) 
og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti om miljøtilskud til bedrifter med randzoner.  
 
Det skal understreges, at Landbrug & Fødevarer er imod et obligatorisk krav om randzoner langs 
vandløb og søer i landzone, og at randzonerne i visse tilfælde udgør et unødigt og ekspropriativt 
indgreb. Vi skal derfor endnu engang kraftigt opfordre til, at randzoneloven afskaffes, og erstattes af 
en målrettet regulering, der alene sætter ind de steder, hvor der er et dokumenteret behov for en 
indsats, med en regulering med dokumenteret effekt, og som udgangspunkt med indsatser uden for 
dyrkningsfladen. 
 
Overordnet set finder Landbrug & fødevarer, at det er dybt problematisk og i strid med de politiske 
forudsætninger, som randzoneloven oprindeligt hviler på, at der ikke er mulighed for at opnå en reel 
kompensation for randzonerne men at det i stedet gøres muligt at søge miljøordninger, som ikke 
nødvendigvis er interessante for den enkelte lodsejer.  
 
Nedenfor gennemgås de enkelte punkter i ordningen mere specifikt: 
 
Ang. sammenhængen mellem den politiske aftalt,  bekendtgørelsens formålsparagraf og 
teknologiliste 
Jf. ovennævnte politiske aftale fremgår det, at tilskudsmidlerne afsættes til indsatser, der skal 
medvirke til at fremme samme formål som randzonerne, herunder reduktion af pesticider og 
kvælstofudledning samt fremme af biodiversitet. Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at 
bekendtgørelsens indhold bringes i overensstemmelse med den politiske aftale og 
bekendtgørelsens formålsparagraf § 2. I det foreliggende udkast til bekendtgørelse er der ikke 
medtaget teknologier, der kan bidrage direkte til reduktion af kvælstofudledning. 
 
Landbrug & Fødevarer vil derfor opfordre til, at listen udvides med konkrete teknologier, der kan 
bidrage til reduktion af kvælstofudledningen. Det kunne eksempelvis være etablering af 
minivådområder eller andre teknologier, der kan reducere kvælstofudledning. 
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Ansøgere - kriterier 
Det er generelt svært at forstå teksten om ansøgningskriterier og opdelingen af pulje 1 og pulje 2 
under § 3, herunder hvorledes puljerne hænger sammen med aftaleteksten, der omtaler 
ansøgningsrunder mm.  
 
Det er Landbrug & Fødevarers forståelse, at ansøgere til pulje 1 (på 40 mio. kr.) ikke må bruge 
deres randzoneareal til opfyldelse af MFO-kravet under grundbetalingsordningen. Ansøgere til pulje 
2 (på 21,5 mio. kr.) må godt bruge deres randzoneareal til opfyldelse af MFO-kravet under 
grundbetalingsordningen. Det bør fremgå meget klart af bekendtgørelsen, ligesom det skal sikres, 
at såfremt der fx er en overansøgning på en af puljerne, at det er muligt at overflytte midler mellem 
de to puljer. 
 
Det er endvidere meget væsentligt, at bekendtgørelsesteksten bringes i fuld overensstemmelse 
med den politiske aftale jf ovennævnte. Af aftaleteksten fremgår det tydeligt, at der skal 
gennemføres to ansøgningsrunder; første runde målrettes bedrifter med randzoner, der ikke 
anvendes til EFA-opfyldelse, og målrettes de bedrifter, der har udlagt de største randzonearealer. 
Anden runde udbydes til alle bedrifter med obligatoriske randzoner. 
 
På det tidspunkt hvor landmændene valgte randzoner til miljøfokusområder var de ikke klar over, at 
det havde konsekvenser for ansøgningen til randzonekompensation. Havde de haft den viden, 
kunne de have valgt eksempelvis efterafgrøder som MFO arealer. Mange har de nødvendige 
efterafgrøder til at opfylde MFO arealerne, men vælger alligevel randzoner, da de er et mere sikkert 
valg, bl.a. pga. at risikoen for at få underkendt randzoner er mindre end risikoen for at få 
underkendt efterafgrøder fx på grund af manglende fremspiring, tørke, sen såning eller lignende. 
Dette understreger, det utilfredsstillende i at nærværende bekendtgørelse ikke har været sendt i 
høring noget før, og at der er et meget stort behov for i god tid, at have overblik over de forskellige 
ordninger og kunne planlægge herudfra. 
 
Det er vigtigt, at det præciseres, at de krav som ansøgere til pulje 1 (der ikke må bruge randzonen 
til opfyldelse af MFO) skal opfylde kun skal opfyldes i ansøgningsåret (2015). Dvs. at hvis 
ansøgeren til næste år bruger randzonen som MFO under grundbetalingen vil det ikke have 
konsekvenser for miljøteknologitilskuddet efter 2015, da der jo netop er tale om en 
kompensationsordning i 2015 (og ikke i de følgende år).  
 
Der er derudover krav om at jordbrugere skal have et årligt arbejdskraftbehov på 830 timer for at 
komme i betragtning til ordningen. Det er afgørende, at denne begrænsning ikke ekskluderer 
landmænd med randzoner fra at kunne søge randzonekompensation. Alt andet vil være et brud på 
den politiske aftale. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor til, at kravet om et årligt 
arbejdskraftbehov på 830 timer fjernes. 
 
Teknologiliste 
Generelt er Landbrug & Fødevarer positive over for anvendelsen af faste priser i tilskudsordninger 
under landdistriktsprogrammet, da det medfører en administrativ lettelse for ansøgeren, der ikke 
skal ud og indhente to tilbud i den korte periode, hvor ansøgningsrunden er åben. Det er dog helt 
afgørende, at teknologilisten indeholder de rette teknologier med dækkende faste priser. Det er 
desværre ikke tilfældet i det foreliggende udkast. 
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Ang. de pesticidreducerende teknologier:  
De pesticidreducerende teknologier, der er listet i bekendtgørelsens bilag 1, stammer fra en DCA-
rapport fra 2010. Teknologivalget afspejler således de teknologier, der var aktuelle for 5 år siden til 
trods for at der gennem de seneste ca. 5 år er sket ændringer, hvilket også har medført justeringer i 
andre ordninger, hvor man har drejet tilskuddene over til andre teknologier, der er  mere 
hensigtsmæssige med god effekt samt store forbedringer og besparelser hos landmændene.  
 
Radrenser:  
Tilskud til radrenser kan være med til at reducere pesticidforbruget, og mange har foretaget 
investeringer i denne teknologi. For at få en radrenser til at køre er det nødvendig med autostyring, 
så den teknologi virker kun sammen med autostyring. Så her skal investeres i begge teknologier, 
hvorfor det er uheldigt, at der i ordningen generelt er opsat begrænsning om, at der kun kan søges 
til én teknologi pr. indsatsområde pr. ansøger. Dette bør ændres.  
 
Sensorbaseret ukrudtssprøjte:  
Sensorbaseret ukrudtssprøjtning er domineret af teknologi med anvendelse af N-sensorer, der 
scanner hele eller noget af sprøjtevinduet og regulerer alle dyser på en gang. En anden teknologi 
er, hvor sensoren kan registrere det enkelte ukrudt og kun give kemi på dette ukrudt. Af den sidste 
type, er der kommercielt kun Weedseeker, der udbyder denne løsning og der er solgt ganske få. 
Denne teknologi er derfor generelt set mindre relevant for ordningen.  
 
Der er brug for en bredere vifte af muligheder, der også kan være relevante for mindre landmænd. I 
2011-pesticidordningen kunne der søges tilskud til investering i injektion og spotsprøjtning, så 
længe kemibesparelsen var mindst 10 %. Dette var en god praktisk løsning, som samtidigt fik 
mange til købe sprøjter med udstyr til spotsprøjtning, der fremfor at sprøjte hele arealet, kunne 
sprøjte ukrudt på meget mindre arealer. Denne type løsninger bør være med i årets ordning. 
 
Autostyring og GPS bomafluk:  
Noget der har effekt på mængden af anvendt pesticid, er kørsel ved hjælp af GPS, både til at styre 
traktoren og til at styre sprøjten. Der er den ”grundlæggende GPS” teknologi til at styre traktoren, 
en teknik der kan bruges til kørsel med alle redskaber, inklusiv anvendelse til 
ammoniakreducerende teknologier. Herudover er der ”GPS bomafluk” en teknik til sprøjten alene.  
 
Af de tre nævnte teknologier på den nuværende liste til reduktion af pesticidforbruget vurderer 
SEGES, Planter & Miljø, at særligt autostyring vil være interessent for landmændene. Der er ingen 
tvivl om, at en større anvendelse af radrensning i rækkeafgrøder har et stort potentiale for reduktion 
af pesticidanvendelsen, men det er måske tvivlsomt, om støttebeløbet er stort nok til for alvor at 
være interessant for landmændene. Muligheden for støtte til sensorbaserede ukrudtssprøjter vil i 
øvrigt kunne gøres mere interessant ved at inkludere rådgivning til at få sensorerne til at fungere 
efter hensigten. 
 
Landbrug & Fødevarer foreslår, at man nytænker ordningen, således at man får mulighed for støtte 
til nye, lovende teknologier, der har en reel mulighed for at bidrage til en ”grønnere” 
pesticidanvendelse, og Landbrug & Fødevarer ønsker sammen med SEGES, Planter & Miljø, at 
komme i dialog med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med denne og kommende ordninger om 
dette. Vi leverer gerne konkrete indspil til teknologier, der f.eks. kunne inddrages under en ny 
overskrift, f.eks. med titlen ”Andre teknologier med potentiale for reduktion af pesticidforbruget”, 
hvor ansøgerene så evt. selv kunne argumentere for, hvordan den konkrete teknologi kunne 
bidrage til reduktion af forbruget.  
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Ang. kvælstofreducerende teknologier:  
Som tidligere bemærket finder Landbrug & Fødevarer endvidere, at teknologilisten, bilag 1 ikke er 
fyldestgørende i forhold til den politiske aftale om miljøtilskud til bedrifter med randzoner i 2015. 
Teknologilisten bør udvides til at indeholde alle teknologier, der kan reducere kvælstofudledningen. 
Det være sig teknologier til kvælstofreduktion i vandmiljøet (kystvande, fjorde), i randen af 
dyrkningsfladen og på selve dyrkningsfladen. 
 
Afgørelse og prioritering (godkendt finansieringsplan) 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 9 at NaturErhvervstyrelsen ved prioriteringen af indkomne 
ansøgninger lægger vægt på om ansøger har en godkendt finansieringsplan. 
Landbrug & Fødevarer er principielt tilhænger af, at det sikres, at ansøgere har egenfinansieringen 
på 60 % på plads, når der søges om tilskud under landdistriktsprogrammet, da det er vigtigt, at de 
tilsagn der gives, også har en realistisk mulighed for at blive realiseret. 
I lyset af denne ordnings korte ansøgningsperiode (kun 1 måned) samt i lyset af at der også kan 
søges til beløb ned til 150.000 kr. (hvor egenfinansieringen vil udgøre under 90.000 kr.) er det 
vigtigt at der findes en model, hvor det ikke bliver unødigt kompliceret for ansøgeren, at vise, at 
man har finansieringen på plads, hvis det fx tages fra kassekredit eller lignende. 
 
Betingelse for tilsagn om tilskud og betingelser for bortfald af tilsagn 
Det fremgår ikke tydeligt af bekendtgørelsen, hvorvidt arealet med obligatoriske randzoner ikke kan 
overgå til anden ejer eller bruger inden for fem år fra dato for slutudbetalingen, uden at dette har 
konsekvenser for tilskuddet til miljøteknologi. Det bør fremgå helt klart for ansøgeren.  
 
Der er tale om en kompensationsordning for 2015, og der bør derfor sikres uafhængighed mellem 
randzonearealet og miljøteknologitilskuddet efter 2015. I det tilfælde at randzonerne skulle falde 
bort fremadrettet skal det selvfølgelig heller ikke have konsekvenser for miljøteknologitilskuddet.  
 
Hvis randzonearealet og miljøteknologien derimod kobles administrativt tæt, vil det medføre en 
masse unødig administration. Arealer købes og sælges konstant, og det vil være en 
uforholdsmæssig lang tidshorisont (over 7 år) at binde tilsagnshavere op på at fastholde arealet på 
bedriften.  
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Mette Trudsø Kruse       
Seniorkonsulent         
Generel Erhvervspolitik        
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