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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om prioriteringskriterier for tilskud til investeringer i 
teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med 
randzoner 
 
Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. høring sendt til 
Landdistriktsudvalget den 4. maj 2015 om ovenstående (j.nr. 14-8132-00086).  
 
Indledningsvist henvises til det høringssvar som Landbrug & Fødevarer har afsendt d.d. om 
ordningen generelt, hvori der bl.a. er flere kommentarer til ordningens teknologiliste. Høringssvaret 
er vedlagt som bilag for god ordens skyld.  
 
Landbrug & Fødevarer er principielt tilhænger af, at der er klarhed over hvordan indkomne 
ansøgninger prioriteres. Landbrug & Fødevarer finder det dog ikke hensigtsmæssigt at 
prioriteringskriterierne formuleres på en måde, så prioriteringskriterierne reelt bliver til 
afskæringskriterier. Dertil kommer, at det ikke er hensigtsmæssigt at prioriteringskriterierne opstilles 
på en unødig kompleks måde, når de dækker over en ret klar prioritering. Så kan man ligeså godt 
skrive det klart. 
 
Om finansieringsplan som afskæringskriterium 
I den opstillede model er en godkendt finansieringsplan reelt et afskæringskriterium og ikke et 
prioriteringskriterium, da en opnået finansieringsplan giver 5 point, og et projekt som minimum skal 
opnå 5 point for at indgå i prioritering til tilsagn. Det er en unødvendigt omstændig måde at gribe 
tingene an. En godkendt finansieringsplan bliver jo så de facto et afskæringskriterium. Så er der 
ingen grund til at blande det ind i prioriteringsberegningen.  
 
I forhold til en godkendt finansieringsplan bør det i øvrigt fremgå meget klart i vejledningen hvad 
dette indeholder, så ansøgeren kan give klar besked til banken eller realkreditinstituttet herom. Der 
bør yderligere tages hensyn til de ansøgere, der kan selv kan finansiere teknologien uden 
involvering af låneinstitut. Der bør i den forbindelse tages et særligt hensyn i og med at denne 
ordning kun er åben en enkelt måned (miljøteknologiordningerne er som regel åbne i 2 måneder). 
Der er altså i denne ordning afsat meget kort tid for ansøgeren til at skaffe den afgørende 
godkendte finansieringsplan. 
 
Om omkostningseffektivitet og faste priser 
Med finansieringsplanen som afskæringskriterium er der reelt kun omkostningseffektiviteten at 
prioritere ansøgere ud fra. Det giver mening at prioritere efter omkostningseffektivitet. Men i og med 
der arbejdes med faste priser og en fast effekt af teknologi, så bliver randzonearealet vel den 
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eneste reelle fleksible faktor i det regnestykke, der bliver anvendt til beregning af 
omkostningseffektiviteten. 
 
Dvs. den ansøger, der har det største randzoneareal vil altid prioriteres først inden for en enkelt 
teknologi i og med at effekten af teknologien og det ansøgte beløb for hver teknologi vil være den 
samme.  
 
Teknologierne må også være rangeret i forhold til hinanden. Hvis man ser på de 
pesticidreducerende teknologi, så vil en radrenser med en fast pris på 150.000 kr. og en effekt på 
60% altid prioriteres forud for autostyring og sektionsblænding af sprøjtebom med en fast pris på 
160.000 kr. og en effekt på 7,5%. Det kan så ligeså godt skrives i klartekst. Prioriteringen bør 
lægges klart frem for alle frem for at hver enkelt ansøger skal lave sine egne skuffeberegninger for 
at gennemskue chancen for at opnå tilskud. 
 
Det vil være nyttigt om vejledningen også kom i høring, så der meningsfuldt kunne tages stilling til 
udmøntningen af ordningen og prioriteringskriterierne. I vejledningen bør også indgå konkrete 
eksempler på beregning af omkostningseffektivitet.  
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