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Høringssvar ang. tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære 

jordbrugssektor (erhvervsudviklingsordningen) 

NaturErhvervstyrelsen sendte den 10. september 2015 ovennævnte bekendtgørelse i høring (J. nr. 

15-8624-000004). Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer, som er udarbejdet i 

samarbejde med SEGES.  

 

Indledningsvist vil vi opfordre til, at det også bliver muligt at støtte udviklings- og pilotprojekter, der 

fokuserer på biodiversitet, samt videnoverførselsprojekter om MRSA, da begge disse 

indsatsområder er relevant for alle typer projekter under Erhvervsudviklingsordningen. 

Efterfølgende vil vi komme til mere specifikke bemærkninger til de enkelte afsnit. Visse forslag er 

egnet til at indsætte i vejledning frem for bekendtgørelsen men i og med at vejledningen ikke er en 

del af høringen, vil alle pointerne fremføres her samlet. 

 

Udviklings- og pilotprojekter er også relevant for indsatsområde 4 biodiversitet 

Vedr. indsatsområde nr. 4 biodiversitet antager vi, at det er muligt at ansøge om 

udviklings/pilotprojekter på trods af, at kriterierne for prioritering ikke fremgår af bekendtgørelsens 

§10. Indsatsområde nr. 4 biodiversitet er relevant fordi eksempelvis udviklingsprojekter om 

naturpleje er med til at skabe ny viden, som vi skal bruge til at forbedre biodiversiteten i Danmark. 

 

Projekter om vidensoverførsel er også relevant inden for indsatsområde 5 MRSA 

Vedr. indsatsområde nr. 5 MRSA antager vi, at det er muligt at ansøge om 

videnoverførselsprojekter på trods af, at kriterierne for prioritering ikke fremgår af bekendtgørelsens 

§11. Indsatsområde nr. 5 MRSA er relevant for videnoverførselsprojekter, da der allerede foreligger 

en del viden fra eksempelvis samarbejdet med Statens Serum Institut og Københavns Universitet, 

som det vil være yderst relevant at sprede inden for den primære jordbrugssektor. 

 

Om direkte sammenlignelige tilbud (§4 stk. 15) 

Det fremgår af udkastet at direkte sammenlignelige tilbud ”skal omfatte den samme vare eller 

tjenesteydelse.” Det bemærkes at direkte sammenlignelighed, når der er tale om pilotprojekter og 

vidensprojekter, kan være vanskeligt at implementere i praksis. Inddragelse af konsulenter, og 

forskellige løsningsdesigns i projekter (for eksempel forskelle i teknologivalg, metodevalg, 

implementering, kommunikationskanaler m.m.) giver ikke mulighed for umiddelbart at sammenligne 

alle tilbud på tværs. Bekendtgørelsesteksten bør på denne baggrund på dette punkt i praksis tolkes 

bredt. Bekendtgørelsesteksten kan også gøres bredere, eller NaturErhvervstyrelsen kan give 

mulighed for at dispensere fra reglen. På nuværende tidspunkt går dispensationsmuligheden under 

§7, stk.5 udelukkende på situationer, hvor der alene findes én leverandør på markedet.  
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Om ansøgning om tilsagn om tilskud (§7 stk. 4, litra 5) 

Det bør præciseres, at der her fortsat er tale om materialer, udstyr, analyser og lokaleleje svarende 

til vejledningen til Erhvervsudviklingsordningen fra 2014. Særligt i relation til konsulentbistand i 

ansøgningsfasen er det som hovedregel ikke tidsmæssigt muligt at gennemføre en sædvanlig og 

forsvarlig udbudsprocedure, der gør at to direkte sammenlignelige tilbud kan vedlægges. Der 

henvises endvidere til ovenstående afsnit vedrørende udfordringerne i forhold til at levere direkte 

sammenlignelige tilbud. 

 

Om prioritering af udviklings- og pilotprojekter (§10, stk. 2) 

Landbrug & Fødevarer støtter op om, at man prioriterer ansøgningerne. Landbrug & Fødevarer er 

dog ikke tilhænger af at man per automatik bortprioriterer ansøgninger, der har en 

omkostningseffektivitet på 5% eller lavere i forhold til det samlede antal tilskudsberettigede 

ansøgninger. Man bør se på det enkelte projekts omkostningseffektivitet i sig selv frem for blot at 

forholde sig til projekternes omkostningseffektivitet i forhold til hinanden. Flere gode projekter skal 

ikke per automatik prioriteres bort i en runde, blot fordi niveauet er højt i en ansøgningsrunde.  

 

Om prioritering af projekter om vidensoverførsel (§11, stk. 2) 

Landbrug & Fødevarer er ikke tilhænger af at man per automatisk bortprioriterer ansøgninger, der 

har et udbredelsespotentiale på 10% eller lavere i forhold til det samlede antal tilskudsberettigede 

ansøgninger. Man bør også her se på det enkelte projekts udbredelsespotentiale i sig selv frem for 

blot at forholde sig til det relativt i forhold til de andre ansøgninger. Igen bør flere gode projekter 

ikke per automatik prioriteres bort i en runde, blot fordi niveauet er højt i en ansøgningsrunde.  

 

Om prioritering af projekter om videnoverførsel om biodiversitet (§11, stk. 5) 

I forhold til prioritering af videnoverførselsprojekter om biodiversitet er der udelukkende lagt vægt 

på omkostningseffektivitet og antallet af fokusområder. I denne type projekter er det ligesom for 

lignende projekter inden for andre indsatsområder afgørende at projekter har en bred udbredelse 

(udbredelsespotentialet), samt at projektet har effekt til at fremme indsatsen for biodiversitet i det 

intensivt drevne landbrug.  

 

Det vil derfor være oplagt i stedet for at vægte disse to emner (udbredelse og effekt til at fremme 

videnoverførsel), som indgår i prioriteringen for projekter under de øvrige indsatsområder om klima, 

natur og miljø, dyrevelfærd og økologi.  

 

I udkastet bliver der kun lagt vægt på om de enkelte tiltag/elementer indgår i projektet. Det er mere 

afgørende, at der er en dybdegående tværfaglig formidling af hvilke effekt de enkelte tiltag har 

enkeltvist og i kombination. Derfor foreslås det, at prioriteringen i stedet indeholder 3 ligestillede 

områder: 

 
1. Projektets udbredelsespotentiale 
2. Projektets effekt ift. at fremme indsatsen for biodiversitet i det intensivt drevne landbrug 
3. Projektets fokusområder, herunder samspil mellem de enkelte tiltag 

 

Om hvilke tilskudsberettigede projektudgifter, der ikke kan omfattes (§17 litra 13 og § 21 litra 

13.) 

Lokaleleje bør være en tilskudsberettiget udgift i forbindelse med både udvikling af nye teknologier, 

processer og praksis samt videnoverførsel. Begrundelsen for dette er at lokaleleje i mange tilfælde 

er en integreret del af gennemførelsen af et projekt. Hvis ikke denne type udgift er tilskudsberettiget 

vil det det kræver yderligere finansiering til fx demonstrationsaktiviteter. Hvis lokaleleje fastholdes 
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under §17 litra 13 og §21 litra 13 som ikke omfattet tilskudsberettiget udgift bør overheadsatsen 

forhøjes, således at det er omkostningsneutralt for tilsagnshaverne. 

 

Om særlige betingelser for tilsagn om tilskud 

§14, stk. 3. Det er uklart hvordan skiltningsforpligtelsen i forhold til projekter under 

Erhvervsudviklingsordningen skal udmøntes. Dette bør fremgå klart af vejledningsteksten, og det er 

vigtigt, at der ikke stilles unødigt bureaukratiske krav op i den forbindelse eller at der sanktioneres 

uforholdsmæssigt hårdt, hvis skiltningsforpligtelsen ikke er opfyldt. 

§14 stk. 4. Det bør præciseres hvilken form for oplysninger NaturErhvervstyrelsen skal have to år 

efter afslutningen af projektet. Der er behov for præcisering heraf, da det skal være muligt at afgøre 

hvor tidskrævende kravet vil være og hvor stor en lønudgift der skal budgetteres med til at håndtere 

denne opgave. Kravet vil kunne medføre en væsentlig lønudgift. Med en sådan præcisering kan 

potentielle ansøgere på ansøgningstidspunktet inddrage en vurdering af hvad opfyldelsen af dette 

krav koster i bedømmelsen af, om der skal ansøges. I forbindelse med tilsagn modtaget i år 2015 

fremgår en omtale af kravet, men denne omtale er ikke tilstrækkelig til fuldt at vurdere omfanget. Vi 

foreslår at NaturErhvervstyrelsen håndterer dette krav så lempeligt som muligt og som et bilag til 

bekendtgørelsen eller i vejledningen indsætter en rapportskabelon for opfølgningsrapporten med 

afsnitsoverskrifter og forventet tekstmæssig omfang og eventuelle yderligere krav til indholdet. 

 

Om tilskudsberettigede udgifter 

Af vejledningen fremgår det, at udgiftsbilag og dispositioner i øvrigt skal overholde princippet om 

rimelige priser. Bortset fra § 8 stk 1 litra 3, fremgår ordet begrebet ”rimelige priser” ikke i 

bekendtgørelsen. Da det er centralt princip bør det fremgå af bekendtgørelsen, og gøres helt klart 

hvad der menes hermed. Der bør fremgå en definition af rimelige priser under definitionerne i § 4. 

 

Af §16 stk. 1 og §20 stk. 1 fremgår at de tilskudsberettigede udgifter kan omfatte udgifter til 1) løn til 

tilsagnshavers personale. Sammenholdes til den tidligere vejledning bruges 2-3 sider på at forklare 

reglen. Set i lyset af at løn er den største og væsentligste omkostning i de fleste støttede projekter, 

så opfordres NaturErhvervstyrelsen til at beskrive hjemmelsgrundlaget i bekendtgørelsen til den 

praksis der er gældende, samt den praksis der lægges op til i vejledningerne. Bekendtgørelsen skal 

fastsætte kravene til timesatsberegningen og timeregistreringerne. Herved er der entydighed om 

hvilke regler, der skal overholdes, således at det ikke overlades til senere fortolkninger af 

NaturErhvervstyrelsen og kontrollanter, der arbejder på NaturErhvervstyrelsens vegne. Herved 

reduceres usikkerhed om lovhjemmel og praksis. 

 

Af §16 stk. 4 + §20 stk. 4 fremgår det, at NaturErhvervstyrelsen fastsætter scrapværdien af indkøbt 

udstyr. Værdien bør kunne ændres, hvis projektet samtidig forlænges. Dette bør tydeligt fremgå af 

stykket. Det bør præciseres at NaturErhvervsstyrelsens fastsættelse af scrapværdien af indkøbt 

udstyr foretages på ansøgningstidspunktet i forbindelse med godkendelse af budgettet. 

§16 stk 4 + §20 stk 4. Det bør fremgå, at scrapværdi gælder for indkøbt udstyr med en værdi på 

eller over 50.000 kr. svarende til vejledningen fra 2014. 

 

§20, stk 2.: Vær opmærksom på at to afsnit er benævnt ”stk. 2” under § 20. 
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Om den tidligere bekendtgørelses fortsatte anvendelse for visse tilsagn 

§30 stk. 2. Fristen for indsendelse af ansøgninger i 2014 var den 3. december 2014 kl. 24 og derfor 

bør ”inden den 3. december 2014.” ændres til ”senest den 3. december 2014.” 

   

Med venlig hilsen 

 

 

 
Mette Trudsø Kruse       

Seniorkonsulent         

Generel Erhvervspolitik        
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