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NaturErhvervstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Att.: landbrug@naturerhverv.dk 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med 

gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer jf.  

 j. nr. 15-32640-000023 

 

NaturErhvervstyrelsen har den 1. oktober 2015 udsendt ovennævnte udkast til bekendtgørelse i 

høring. Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger. 

 

Der henvises i § 2 stk. 1, 2) til Strategi for Plantegenetiske Ressourcer. Da denne strategi endnu 

ikke vil være endeligt udarbejdet på ansøgningstidspunktet, vil det ikke være hensigtsmæssigt, at 

henvise til denne i bekendtgørelsen allerede ved ansøgningsrunden i indeværende år. Dels vil det 

give anledning til usikkerhed blandt ansøgere dels kan det føre til habilitetsproblemer, da det kun vil 

være personer med tilknytning til Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer, der har mulighed for at 

kende til indholdet af den kommende strategi. 

 

I henhold til § 3 stk. 1, 3) kan der ydes tilskud til aktiviteter inden for bevaring og videreudvikling af 

gamle danske genetiske ressourcer i planteavlen og husdyrbruget. Denne formulering vurderes vil 

kunne føre til usikkerhed, herunder om der alene kan gives tilskud til genetiske ressourcer, som har 

sin oprindelse inden for Danmarks nuværende grænser eller om der er tale om genetiske 

ressourcer, som tidligere været udnyttet inden for Danmarks grænser. 

 

Landbrug & Fødevarer skal bemærke, at det ikke fremgår klart af bekendtgørelsesudkastet, om der 

kan opnås tilskud til udgifter køb/leje af udstyr og materiel. Det fremgår § 13, stk. 2 og stk. 5, at der 

kan opnås tilskud, men samtidig fremgår der af § 14, stk. 4 og stk. 5, at der ikke kan opnås tilskud.       

 

Dette kan give anledning til forvirring, og der kan være behov for en nærmere præcisering og 

vejledning. Der kan også være behov for en vejledning af, hvad der forstås med simple 

genanskaffelser, der i henhold til § 14, stk. 11 ikke kan opnås tilskud.  

 

Med venlig hilsen 
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