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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om prioriteringskriterier for tilskud til investeringer 

på økologiske bedrifter 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. prioriteringskriterier for tilskud til 

investeringer på økologiske bedrifter sendt til Landdistriktsudvalget den 23. september 2015 (j.nr. 

14-8132-00086).  

 

Indledningsvist vil Landbrug & Fødevarer gerne understrege vigtigheden af, at der bliver lavet nogle 

prioriteringsmodeller, der er i stand til at opstille nogle sammenlignelige kriterier, der tager 

udgangspunkt i en mangfoldig landbrugssektor med både små, mellemstore og større landbrug. 

Det er vigtigt at mindre bedrifter ikke automatisk stilles ringere end øvrige ansøgere. Den 

økologiske investeringsstøtte skal komme hele det økologiske landbrugserhverv til gavn.  

 

I programændringen til det danske landdistriktsprogram, der aktuelt er i høring, står der på side 204 

at prioritering af projekter under økologisk investeringsstøtte kan prioriteres ud fra en eller flere af 

følgende kriterier: 

- Teknologiens relevans i forhold til økologisk jordbrugsproduktion 

- Teknologiens potentiale i forhold til omlægning af flere hektar 

- Teknologiens økologiske udviklingspotentiale 

- Bedriftens størrelse eller antal dyreenheder, således at der gives højeste prioritet til de 

største bedrifter eller de bedrifter med det største antal dyreenheder 

Her er det vigtigt at holde fast i at de største bedrifter ikke altid skal prioriteres først uden 

hensynstagen til relevans og potentialer, der er uafhængige af størrelse.  

 

I forhold til den konkret opstillede model, så må Landbrug & Fødevarer generelt konstatere, at der 

er opstillet en meget kompleks prioriteringsmodel. Generelt ville det være nyttigt, hvis 

prioriteringsmodellerne blev så enkle så muligt, så det bliver letforståeligt og gennemskueligt for 

ansøgeren at forholde sig til dig. Som modellen er nu ved man fx ikke om man tilhører kategorien 

”stor bedrift” eller ”lille bedrift” før man har søgt, da det er et relativt begreb i modellen, der 

afhænger af, hvem der ellers søger. Det er med til at gøre det svært at vurdere chancerne for ens 

ansøgning. 

 

Landbrug & Fødevarer forstår, at omkostningseffektivitetsberegningen tager udgangspunkt i tre 

faktorer: 

1) Hvor mange ØUV-point en teknologi er tildelt i teknologilisten 

2) Bedriftens størrelse i forhold til ansøgerfeltet 

3) Det tilskudsberettigede beløb. 
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Landbrug & Fødevarer lægger vægt på en model, der kan få investeringer ud i en bred kreds, så 

flest muligt kan få nytte af ordningen. Som Landbrug & Fødevarer forstår det, så vil ansøgere øge 

deres chance for at få tilskud ved at foretage flere relativt små investeringer inden for flere 

teknologier inden for et indsatsområde. Modellen er ikke ideel, men Landbrug & Fødevarer bakker 

op om at prioriteringsmodellen afprøves i den kommende ansøgningsrunde. Det er dog vigtigt, at 

NaturErhvervstyrelsen så inddrager erhvervet i en konkret evaluering af prioriteringsmodellen efter 

ansøgningsrunden og forud for 2016-runden, så evt. uhensigtsmæssigheder kan imødekommes 

 

Landbrug & Fødevarer må dog også påpege, at det ikke er muligt at sammenligne beregningen af 

omkostningseffektivitet i en sektor med en anden. Det giver eksempelvist ikke fagligt mening at 

sammenligne omkostningseffektivitet inden for planteavl med omkostningseffektivitet inden for 

svinesektoren. Alle ansøgninger bør derfor ikke inddeles i 20 lige store grupper efter 

omkostningseffektivitet. Ansøgerne må sorteres efter indsatsområde, så kvægansøgninger 

sammenlignes med andre kvægansøgninger og svineansøgninger med andre svineansøgninger 

osv. 

 

Man kunne også helt tage 1,1 faktoren for store bedrifter ud af prioriteringsmodellen. 

1. Fordi x 1,1 alligevel ikke gør en stor forskel i modellen. Det er modellens nævner "projektprisen", 

der er den store udslagsgivende faktor 

2. Fordi skelnen mellem stor og lille i modellen alligevel er relativ. Om man i modellens øjemed er 

stor eller lille afhænger af, hvem der ellers har søgt i ansøgningsrunden. 

3. Fordi man i så fald som ansøger på ansøgningstidspunktet selv kan beregne sin 

omkostningseffektivitet (det kan man ikke på ansøgningstidspunktet med den nuværende model for 

på ansøgningstidspunktet ved man jo ikke om man relativt set er stor eller lille i ansøgningsfeltet) 

og på den måde kan rangere sin ansøgning og kollegaers ansøgninger på en gennemskuelig 

måde. 

 

Modellen lægger op til automatisk at vælge 5% af ansøgningerne fra. Landbrug & Fødevarer kan 

ikke støtte op om, at man per automatik bortprioriterer ansøgninger, der scorer lavt i forhold til det 

samlede antal tilskudsberettigede ansøgninger, hvis ansøgningerne i øvrigt er gode. Det giver ikke 

mening at bortprioritere gode projekter - hvis der i øvrigt er ubrugte midler i puljen - blot fordi de 

relativt ligger lavere end de øvrige projekter i puljen. Der er behov for rum til at se på hvert projekt 

for sig selv. 

 

Det er uklart om de ekstra point, der tildeles til større bedrifter, tager udgangspunkt i bedriftens 

totale økologiske areal og antal dyreenheder eller kun det økologiske areal/antal dyreenheder inden 

for det indsatsområde, som man søger til. Det står forskelligt i bekendtgørelsesudkastets §7 og 

bilag 3. Det må stå helt klart for ansøgeren på ansøgningstidspunktet, hvad der prioriteres efter.  

 

Afslutningsvist er det vigtigt at påpege, at der er en særlig problemstilling i forhold til 

projektændringer. Der står i vejledningen på side 24, at antallet af teknologier ikke kan ændres i 

forbindelse med et projekt. Udskiftning af en teknologi kan kun godkendes såfremt teknologierne 

har samme ØUV. Dette vurderes at være unødigt ufleksibelt. Uanset at prioriteringen foretages ud 

fra en ØUV-score, så bør der – når tilsagnet er givet - være plads til at imødekomme uforudsete 

hændelser og rimelige justeringer af et projekt uden at risikere at hele tilsagnet falder. 
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