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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. moderniseringsordningen for kvæg 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed bemærkninger til ovenstående høring (j.nr. 16-8626-

000006) fra den 23. februar 2016. Høringssvaret er lavet med fagligt input fra SEGES og 

indeholder også en række af de pointer, der har været fremført af landmænd og projektkonsulenter 

på de netop afholdte informations- og dialogmøder. 

 

Indledningsvist vil Landbrug & Fødevarer gerne kvittere for at NaturErhvervstyrelsen har 

gennemført en evaluering af sidste års moderniseringsordning for kvæg og på baggrund heraf har 

foretaget væsentlige ændringer i dette års ordning. Både i forhold til prioriteringsmodel og i forhold 

til informationsniveauet forud for ordningens åbning. Ligeledes er det et væsentligt fremskridt, at 

både prioriteringsmodel og vejledning er i høring forud for ordningens åbning, så det er muligt at 

reagere herpå inden ordningen åbner. 

 

Det var nogle nyttige informations- og dialogmøder, der blev afholdt i hhv. Ålborg, Herning, Tønder 

og Sorø, mens ordningen stadig var i høring. Det er positivt, at en række af de uklarheder eller 

uhensigtsmæssigheder, der kom frem i den forbindelse, nu vil have mulighed for at blive rettet før 

åbningen af ordningen. 

 

Indledningsvist vil høringssvaret gå igennem bekendtgørelsen. Efterfølgende vil vejledningen blive 

kommenteret mere tekstnært. Følgende overordnede pointer vil blive berørt: 

 

 Det bør være muligt at ansøge om og opnå tilsagn under både miljøteknologi- og 

moderniseringsordningerne i 2016. Kontrol af at ingen projekter dobbeltfinansieres bør 

kunne håndteres på en mindre indgribende måde, end der bliver lagt op til i 

bekendtgørelsen, hvor der står, at en ansøger, der opnår tilsagn under 

moderniseringsordningen ikke vil kunne opnå tilskud på øvrige miljøteknologiordninger 

i 2016. Der opfordres i øvrigt til at styrelsen snarest tilvejebringer et overblik over 

hvilke konkrete teknologier, som det forventes, at der kan søges om i årets kommende 

miljøteknologiordning for kvæg, der har fokus på ammoniakreduktion, 

energibesparelse og gylleforsuring, så ansøgere om moderniseringsordningen har 

mulighed for at sammenholde disse informationer. 

 Vejledning om krav til overholdelse af tilbudsloven og håndtering af kontrol heraf bør 

beskrives helt klart i vejledningen til ordningen 

 Den økonomiske effekt af investering i malkning og mælkeopbevaring, der i udkastet 

er sat til 0% i prioritetsberegningen bør genovervejes, så investeringer, der indeholder 

disse elementer, ikke bliver trukket uforholdsmæssigt meget ned i prioriteringen. 

 Vejledning om kontrol af ordningen bør stå endnu skarpere. Her er det helt afgørende 

at definitionen af ”en plads” tages med i bekendtgørelse, og at det i vejledningen 
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udspecificeres hvordan styrelsen efterfølgende vil kontrollere antallet af pladser. Både 

i forhold til afsyning og i forhold til bilagskontrollen.  

 Der lægges i ordningen også op til, at man kan søge om tilskud til dele af et større 

projekt. Det er centralt, at styrelsen vejleder om, hvordan et delprojekt af et større 

projekt håndteres i forhold til tilbudsloven, i forhold til udspecificering af fakturaer og i 

de tilfælde, hvor en ansøger bruger totalentreprise (hvor måske kun en del af projektet 

er tilskudsberettiget) 

 Vejledning om håndtering af udbetalingsanmodninger under ordningen bør også 

præciseres, herunder håndtering af ”kan” og ”skal” omkostninger ifm. udbetaling. 

Dette spørgsmål er ikke berørt i den generelle udbetalingsvejledning og bør 

præciseres. 

 Der er i ordningen mulighed for at søge om ned til 60% af den faste pris. Denne 

mulighed er heller ikke berørt i den generelle udbetalingsvejledning. I den forbindelse 

skal forbindelse til kravet om, at man højst kan opnå tilskud til 10% over prisen (se 

udbetalingsvejledningen) håndteres 

 Der er i ordningen indført et nyt sanktionssystem, som er beskrevet i meget abstrakte 

termer. Det er derfor ikke forudsigeligt, hvilke overtrædelser, der leder til hvilke 

sanktioner. Det er derfor heller ikke til umiddelbart at gennemskue om nogle 

tilsagnshavere vil blive straffet hårdere end i det nuværende system, hvilket er 

uhensigtsmæssigt.  

 

Gennemgang af bekendtgørelsen: 

 

Kapitel 1: Anvendelse 

Teksten i §1, stk. 1, pkt. 3 og §1, stk 2, pkt. 3 bør ændres ang. renovering, så det er klart, at det er 

muligt at renovere eksisterende bygningsmasse og ikke udelukkende eksisterende stalde. På den 

måde vil §1, stk. 1, nr. 3 også komme i overensstemmelse med §3, stk. 1, nr. 11. 

 

Ang. normtimesatserne, der henvises til i §2 og som er fastsat i bilag 3, så bør der udarbejdes 

normtimesatser for økologisk produktion, da de afviger fra satserne for konventionel produktion. 

 

Kapitel 2: Definitioner 

Definitionen af slagtekalve i §3 stk. 1 pkt. 3. bør suppleres med: ”Afkom af malkekvæg og 

krydsninger med malkekvæg, der holdes med henblik på slagtning som kalve eller ungtyre.” 

Slagtekalve vil i dag også kunne være krydsninger med kødkvæg for at producere kalve med større 

kødværdi. Disse slagtekalve bør også være tilskudsberettigede. 

Definitionen af malkekvæg i §3, stk. 1, pkt. 4, bør ændres til kvæg, der holdes med henblik på 

mælke- og/eller slagtekalve- og/eller kvieproduktion”. 

Definitionen af en nybygning i §3 stk. 1 pkt. 6 bør ændres til: ”en ny kvægstald med fire 

selvstændige …….”. Den afsluttende sætning om, at den nye stald skal give plads til flere køer bør 

fjernes, da ordningen kan støtte opførelse af en ny stald, for at staldanlægget opfylder nye lovkrav, 

uden at der nødvendigvis er en udvidelse til flere køer / slagtekalve / kvier på bedriften. 

Det bør også tilføjes, at så snart der er en bygning, der forbinder det nye byggeri og en 

eksisterende bygning, så er der tale om en tilbygning, uanset om forbindelsen er en almindelig 

gang/drivgang.  

Definitionen af en plads bør tilføjes. ”En plads” er et centralt begreb i forhold til ansøgning og 

kontrol, og der skal derfor ikke være tvivl om, hvad en plads dækker over. Der bør derudover i 

vejledningen også være et afsnit om denne definition og en uddybning omkring at 

miljøgodkendelsen/anmeldelsen ikke nødvendigvis stemmer overens med det ansøgte antal 

pladser. Det skyldes, at miljøgodkendelser giver tilladelse til et antal køer, kvier, slagtekalve, og 
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derfor indgår syge- og kælvningsbokse ikke altid som en del af det godkendte dyrehold, men de er 

en naturlig del af en besætning som kun bruges kortvarigt. 

Det samme kan være tilfældet med byggetilladelsen 

 

Kapitel 3: Ansøgning om tilsagn om tilskud 

Landbrug & Fødevarer er positive over for, at der med bekendtgørelsen fortsat vil være mulighed 

for at iværksætte et ansøgt projekt for egen risiko og regning, når kvittering fra styrelsen på 

modtagelse af ansøgningen, er modtaget. Det bør stå skarpere, at styrelsen vil håndtere 

igangsættelsestilladelser på en måde så alle udgifter er tilskudsberettigede fra 

ansøgningstidspunktet. Dette blev bekræftet på infomøderne, men det ville være nyttigt, at det også 

stod konkret i bekendtgørelsen. 

 

Om begrænsning for at søge andre af årets ordninger 

Der står i høringen at landmænd pga. risikoen for dobbeltfinansieringsproblematik ikke kan søge 

tilskud til andre af dette års ordninger om miljøteknologi. Denne begrænsning bør udgå. En 

landmand, der søger om tilskud til modernisering af en række staldpladser bør kunne kombinere sit 

projekt med tilskud til relevant supplerende miljøteknologi, lige som en landmand, der investerer i 

totalrenovering af sin slagtesvinestald på den kommende slagtesvineordning, ikke bør udelukkes 

fra at kunne søge tilskud til løsdrift i farestalden eller andet, hvis det skulle være relevant hos ham. 

Det er for indgribende, hvis alle som udgangspunkt begrænses fra at søge ordninger blot pga. 

risikoen for dobbeltfinansiering. Det bør af styrelsen på anden måde kunne sikres, at en specifik 

teknologi ikke finansieres to gange af forskellige ordninger. 

 

Afgørelse og prioritering 

Landbrug & Fødevarer vil også gerne kvittere for at man har afsat specifikke puljer til 

slagtekalveproducenter. Det er positivt, at denne gruppe ansøgere håndteres i en separat pulje, da 

disse producenter ellers ville have ringe chance for at opnå tilskud gennem den foreslåede 

prioriteringsmodel. Landbrug & Fødevarer havde gerne set, at også kødkvægsproducenter ville 

have kunne søgt i denne ansøgningsrunde. Landbrug & Fødevarer vil fortsat presse på herfor for 

kommende runder. 

 

Der kan generelt støttes op om den foreslåede prioriteringsmodel, da det er vurderingen, at der er 

tale om en langt mere lukket model uden samme grad af elastik, der kendetegnede 

prioriteringsmodellen i 2015. Det er læren af 2015-runden, at det ikke er hensigtsmæssigt med en 

prioriteringsmodel, hvor beregningsforudsætninger ikke er klart definerede og hvor der ikke er en 

faglig tjek i styrelsen af de data, der kommer ind. Det gør ansøgninger vanskelige at sammenligne 

på en meningsfuld måde. Der er selvfølgelig også ulemper ved en meget lukket model, hvor det 

ikke er muligt at inddrage alle individuelle forhold i en ansøgning, men det vurderes i lyset af sidste 

års erfaringer, som værende den bedste måde at håndtere det på. 

 

Kravet om at ansøger skal opnå mindst 0,12 for at opnå prioritering kan støttes på baggrund af at 

det forventes at få ansøgere vil komme under dette afskæringskriterium. Niveauet, der ifølge 

vejledningen er valgt, så ansøgere kan opnå en økonomisk effekt ved alene at søge til 

basisstaldelementer. Det er også positivt, at ansøgeren allerede ved indtastningen i 

ansøgningssystemet kan se, hvilken værdi ansøgningen får, så man som ansøgere ikke risikerer 

en overraskelse omkring den specifikke værdi af den økonomiske effekt (som i 2015), når man får 

svar på sin ansøgning. 

 

Styrelsen stiller i år som krav, at der som minimum skal ansøges til basisstaldelementer, for at opnå 

tilsagn. Det er positivt, at der i år i forhold til sidste år er udvidede muligheder for at søge om 
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dyrevelfærdstilkøb og malkefaciliteter, men da investeringer ud over basisstald reelt trækker 

prioriteringsværdien ned, så er det vigtigt, at man som landmand også kan kombinere med 

ansøgning af miljøteknologiordningen samme år. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det dog ikke rimeligt, at malkefaciliteter er sat til 0% værdi. På den 

måde vil investering i malkefaciliteter sammen med basispladser forringe ansøgningens 

prioriteringsværdi helt afgørende.  

 

Der står i §8 stk. 5 pkt. 2, at der i prioriteringen lægges vægt på om der er ansøgt om eller 

modtaget en miljøgodkendelse. Dette bør suppleres med en henvisning til en tilladelse, da en 

anmeldelse i visse tilfælde vil være nok (hvis der er tale om skift i dyretype, opfyldelse af 

dyrevelfærdsregler, under 75 dyreenheder m.m.). Der bør i vejledning stå, at man skal vedhæfte en 

kvittering, hvis miljøgodkendelse/byggetilladelse er ansøgt. 

Det bør i vejledningen præciseres, at styrelsen vil kontrollere det ved kommunen, hvis der i 

ansøgningen anføres, at der ikke er krav om miljøgodkendelse eller tilladelse. 

  

Det vil i øvrigt være nyttigt om det klart fremgår af ansøgningsskemaet, hvilke oplysninger, der 

bliver brugt i forbindelse med prioriteringsberegningen og hvilke oplysninger, der blot er til brug for 

efterfølgende statistik. 

 

Forpligtelser, herunder udbudslov og tilbudslov 

Efter sidste sætning i §10 stk. 1 pkt. 1. bør følgende indsættes: Tilsagnshaver kan godt gøre 

projektet større og dyrere, men tilsagnets beløbstørrelse kan ikke hæves.  

 

Under §10, stk 1, pkt. 3, står der at udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og 

anlægssektoren skal overholdes. Det er positivt, at styrelsen i forbindelse med 

informationsmøderne om ordningen har udarbejdet og uddelt en separat ”læs-let” vejledning om 

opfyldelse af tilbudsloven. Der er i høj grad behov herfor. Teksten i det nuværende udkast til 

vejledning bør rettes ind efter denne, og det bør klart fremgå at kun tilbudsloven er relevant for 

ordningen, da der er tale om bygge- og anlægsarbejde for over 300.000 kr. Reglerne bør 

udspecificeres og konkrete situationer forklares nærmere. Det bør også fremgå klart, at EU’s 

udbudsregler ikke er relevante for ordningen, da det offentlige tilskud er på under 50% og der ikke 

er tale om offentlige modtagere af tilskud. Specifikt bør teksten i vejledningen om, at man mister 

100% af tilskuddet, hvis man ikke opfylder udbudsloven, udgå, da udbudsloven ikke er relevant for 

ordningens ansøgere. 

 

Tilbudsloven kan opfyldes ved at ansøger gennemfører en udbudsproces, hvor man definerer 

udbudsbetingelser, indhenter to tilbud, vurderer tilbuddene på baggrund af tildelingskriterier (enten 

efter pris eller efter økonomisk fordelagtighed) samt indgår aftale med et af de to tilbud. Man kan 

annullere en udbudsproces og igangsætte en ny, såfremt de to første tilbud ikke lever op til 

forventningerne eller af andre grunde annulleres. 

 

Vi er skeptiske over for, at styrelsen kan kræve at man bliver nødt til at sende dokumentation for at 

man har gennemført udbud for dele af projektet, der ikke er omfattet af tilskud fra styrelsen. Vi 

mener ikke, at man kan stille disse krav, der ligger ud over tilbudsloven. Styrelsen bør begrænse 

sig til kun at kontrollere overholdelsen af det projekt, som der gives tilskud til. 

 

Ligeledes bør kravet om indsendelse af skriftlige opfordringer om tilbud udgå, da der i tilbudsloven 

ikke er krav til skriftlighed og at det derfor vil være en overimplementering at kontrollere dette på 
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denne måde. Det er urimeligt og uproportionalt, hvis overtrædelse af et formkrav, der udelukkende 

stilles af styrelsen, skulle risikere at koste ansøgere om 25% af slutudbetalingen. 

 

Det bør i øvrigt fremgå af vejledningen, at der i denne ordning ikke er krav om at dokumentere 

rimelige priser via to tilbud over for styrelsen i forbindelse med indsendelse af ansøgningen, da 

rimelige priser i denne ordning er dokumenteret via faste priser. 

 

I vejledningen er beskrevet to eksempler.  

Ang. eksempel 1: Teksten ”Hvis du senere har valgt en tredje leverandør, nedsætter vi 

tilskudsgrundlaget med 25%, fordi du så ikke reelt har konkurrenceudsat opgaven” bør modificeres. 

Der står i vejledningen til tilbudsloven, at underhåndsbud adskiller sig fra offentlig og begrænset 

licitation blandt andet derved, at ikke alle udbudsbetingelser, fx tidspunkt for afgivelse af tilbud, 

behøver at være identisk for alle tilbudsgivere.  

 

Det er endvidere vigtigt at have for øje, at formålet med tilbudsindhentning er at sikre, at opgaven 

har været konkurrenceudsat og at køb foregår på markedsmæssige vilkår. I forslag til udbudsloven 

(fremsat den 7. oktober 2015 af erhvervs- og vækstministeren) kan man finde fortolkningsbidrag til 

vurderingen af, hvordan man sikrer sig, at et køb foregår på markedsmæssige vilkår. Særligt 

vedrørende bemærkningerne til § 193, s. 209 kan det konstateres, at der for visse køb lægges op 

til, at ordregiveren f.eks. kan ”gennemføre en markedsafdækning og på baggrund af denne 

indhente et tilbud for at sikre sig, at købet foregår på markedsmæssige vilkår. Markedsafdækningen 

kan være baseret på benchmarkingundersøgelser, mundtlige kontakter til udvalgte virksomheder 

eller erfaringer fra tidligere indkøb. I sådanne situationer kan det være tilstrækkeligt at indhente et 

tilbud”. Henset til det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip må det afgørende i sagerne være, at 

det er godtgjort, at ydelser er udvekslet på markedsvilkår, 

 

Eksempel 2 bør udgå, da eksemplet udelukkende er relevant for offentlige ansøgere, og offentlige 

ansøgere slet ikke kan søge ordningen. Der bør i stedet indsættes eksempler om hvad man skal 

have for øje, hvis man anvender totalentreprise, hvis det tilskudsberettigede projekt er en del af et 

større projekt, og hvor meget et projekt kan ændres før der er brug indhentning af nye tilbud. 

  

Der er stor opmærksomhed omkring styrelsens kontrol af overholdelse af tilbudslov og udbudslov, 

da styrelsen i det seneste halve år har haft stor fokus på overholdelsen heraf i forbindelse med 

behandling af udbetalingsanmodninger fra tidligere landdistriktsordninger. 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne benytte anledningen til at udtrykke, at der fra styrelsens side 

bagudrettet har været en alt for generel henvisning til tilbudslovens regler i både vejledningstekst 

samt i støttetilsagnsbreve. Der har ikke været specifikke hjemmelshenvisninger, og ansøger kan 

derfor have været bibragt den forståelse, at henvisningen havde et overordnet formål som 

baggrundsinformation el.lign. uden betydning for den enkelte ansøger.  

 

Der har kun siden efteråret 2015 været indsat en specifik henvisning til tilbudslovens § 12, stk. 4 i 

NaturErhvervstyrelsens vejledningsmateriale, samt en præcisering af, at tilbudsindhentning bør ske 

skriftligt af hensyn til senere behov for dokumentation. Henset til det forvaltningsretlige 

proportionalitetsprincip må det afgørende i sagerne være, at det er godtgjort, at ydelser er 

udvekslet på markedsvilkår, og det bør indgå i NaturErhvervstyrelsens håndtering af sager om 

underhåndsbud bagudrettet, at vejledningen har været mangelfuld på området. 

 

Endelig er der en separat problemstilling i forhold til, hvordan styrelsen vil forholde sig til de tilbud, 

der indsendes som en del af udbetalingsanmodningen, på ordningen, som ligger over den pris, som 
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der er søgt til. Det er jo i denne ordningen muligt at søge ned til 60 % af den faste pris, og der 

ansøges på et tidspunkt, hvor prisen på et konkret projekt ikke nødvendigvis er kendt. Der bør 

allerede nu vejledes helt konkret om hvordan man håndterer forskellige priser i hhv. ansøgning, 

tilbud og i faktura. Det bør i den forbindelse være afgørende, at ansøgeren kan dokumentere, at der 

er betalt for relevante køb i forhold til ansøgningen, og ikke hvad den aktuelle regning er på.  

 

Vejledningens kapitel 13 bør i øvrigt indeholde en udtrykkelig omtale af bkg. nr. 817 fra 2005, § 2, 

da den vil blive brugt i langt den overvejende del af de projekter, som vil modtage tilskud efter 

ordningen. 

 

Generelle betingelser, herunder skiltning 

Der er ikke sammenhæng mellem at opretholdelseperioden af et projekt nedsættes til 3 år samtidigt 

med at der stilles krav om skiltning i 5 år efter slutudbetaling, når der er tale om projekter på over 

3.750.000 kr. 

 

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud 

Det er positivt at nedsættelse af tilskud som følge af forsinket projektafslutning og for sent modtaget 

anmodning om udbetaling gøres mere lempelig og afhængig af med hvor lang tid tidsfristerne er 

overskredet. 

 

Det er dog en mangel på forudsigelighed i forhold til sanktioner, da sanktionerne i ordningen er 

beskrevet på et meget abstrakt plan. Ordningen bør uddybes og konkretiseres på dette punkt, og 

det bør sikres, at ikke-væsentlige overtrædelser ikke risikerer sanktioner på 25% nedsættelse af 

tilskuddet. Det er ikke rimeligt. Det bør være klart i vejledningen, hvilke typer overtrædelser, der vil 

lede til hvilke sanktioner. 

 

NaturErhvervstyrelsen er den myndighed, som har kompetence til og ansvar for, at der ydes 

tilstrækkelig vejledning på området og det er i alles interesse, at man som landbruger via 

vejledningen kan skabe sig et overblik over, hvilke nærmere krav, man skal indrette sig efter. 

Landbrug & Fødevarer finder ikke, at vejledningen på alle områder er tilstrækkelig tydelig til, at man 

med den i hånden har vished for, hvilke krav der gælder og opfordrer derfor styrelsen til at 

præcisere, hvordan man fx overholder tilbudsloven, hvilke krav man vil blive stillet over for konkret i 

forbindelse med kontrol, sanktioner og håndtering af udbetalinger. 

 

Ang. faste priser (bilag 1) 

Dybstrøelsesstalde har forskellige arealkrav afhængig af race og om det er kvier eller ungdyr. 

Forslag: De 8 / 12 m² slettes og der laves en stjernehenvisning (*) til teksten. Arealer i kælvnings- 

og sygebokse samt fællesarealer skal overholde Lov om hold af malkekvæg. 

 

Obligatoriske omkostninger ved valg af basisstaldelementer (bilag 2) 

Bilag 2 er en oversigt over obligatoriske omkostninger ved valg af basisstaldelementer. Det bør her 

gøres klart, at der er tale om definitionen eller navnet på en gruppe og det er skal listen, der skal 

følges. 

Vedr. udmugning, mangler teksten der henvises til med *. 

I forhold til jord-, kloak-, støbe- og murerarbejde bør det understreges, at der skal investeres i 

mindst en af arbejdselementerne. 

 

Ang. klageadgang 
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Der står i høringsbrevet, at klagebestemmelsen er blevet slettet i bekendtgørelsen, da der i stedet 

henvises til delegationsbekendtgørelse. Så længe ansøgere ikke stilles ringere end før i forhold til 

klageadgang, så har Landbrug & Fødevarer ingen indvendinger herimod 

 

I det følgende vil kommentarer til vejledningens enkelte kapitler blive fremført: 

 

Vejledningens kapitel 6 om hvordan der søges om tilskud 

Der står på side 7, at en ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion skal 

vedlægges ansøgningen. Det bør præciseres, at det kun gælder for nye økologer. Det gælder vel 

ikke, hvis ansøger allerede er autoriseret? 

 

Vejledningens kapitel 9 om hvilke projekter og aktiviteter, der gives tilskud til 

På side 9 bør definitionen rettes til, da slagtekalve også kan omhandle kvier. Det forudsætter, at de 

søges som slagtekalve til samme standardværdi. Det foreslås derfor, at slagtekalve defineres som 

afkom af malkekvæg, herunder kvier, kalve og ungtyre, der holdes med henblik på slagtning. 

 

På side 10 under indsatsområde 2 og 5 ang. definition af tilbygning til eksisterende staldanlæg bør 

det gøres klart, hvad fysisk forbundet er. Forslag: En ny staldsektion, som er fysisk forbundet, ved 

bygning med tag og vægge, med den eksisterende bygningsmasse. Begrundelse: Der er tvivl om 

drivgange alene med låger og skillebøjler er en sammenbygning 

 

Vejledningens kapitel 10 om afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder 

prioritering 

På side 18 under afsnittet ”Prisen på de valgte staldelementer og teknologier” bør det præciseres, 

at muligheden for at søge ned til 60 % af den faste pris også gælder for opsamlingsplads, 

malkestald og servicerum. 

Vedr. malkeanlæg bør det præciseres at, at der ikke er model for hvad investeringen minimum skal 

indeholde, men det skal vil kontrol være synligt, at der er bygget de ekstra malkepladser. Følgende 

sætning foreslås indsat som sidste sætning i afsnittet: ”Ved udvidelse af antal malkepladser skal 

der ikke investeres i teknologier der i forvejen findes i forbindelse med eksisterende malkeanlæg 

(kompressor, vakuumpumpe, opvarmning, gardiner osv.) men det skal ved tilsyn være synligt, at 

der er etableret de nye pladser, der er søgt til”. 

 

Vejledningens kapitel 11 om hvilke udgifter du kan få tilskud til 

Det omtales i afsnittet på side 20 hvornår en vare / ydelse er betalt? Der verserer for øjeblikket 

nogle sager ved klagecentret, hvor dette spørgsmål søges afklaret. Betaling for en vare/ydelse kan 

efter dansk ret ske på mange måder, eksempelvis ved en fysisk modydelse (f.eks. levering af 

halm), ved aktieoverførsel (hvis køber er et selskab), ved transport i købers tilgodehavende, ved 

overførsel af virtuelle penge såsom bitcoins eller ved overførsel af et pengebeløb i en national 

valuta mellem to bankkonti mv. NaturErhvervstyrelsen lader umiddelbart til kun at anerkende 

kontantoverførsler via bank. Det bør i så fald præciseres i vejledningen. 

 

Vejledningens kapitel 12 om tilskudsberettigede udgifter 

Der står i kapitel 12, at der ikke kan gives tilskud til simple genanskaffelser. Det bør her fremgå, at 

der godt kan gives støtte til eksempelvis malkerobotter, idet de investeringsdele der er anført under 

”obligatoriske omkostninger ved valg af basisstaldelementer” ikke er at betragte som 

genanskaffelser, og de kræver forud en investering i basisstald. 

 

Det foreslås, at følgende tekst indsættes på side 21. ”Idet der skal investeres i basisstald for at få 

tilskud, og søges eksempelvis om udskiftning af eksisterende malkerobotter, med nye, betragtes 
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det ikke som genanskaffelse af den årsag, at de nye malkerobotter må forventes at være 

opgraderet teknisk og miljømæssigt”. 

 

Der står endvidere, at der ikke kan gives tilskud til køb på afbetaling med eller uden 

ejendomsforbehold. Det bør justeres, så det passer med bekendtgørelsens §13, nr. 15, hvor der 

udelukkende står køb med ejendomsforbehold.  

 

Vejledningens kapitel 14 om bortfald af tilsagn og nedsættelse af tilskud 

Der henvises under pkt. 5 til ”teknologilisten”. Dette bør ændres til en henvisning til det relevante 

bilag. Under eksempel 1 på side 27 bør ”beløb til udbetaling” ændres til ”Tilskudsgrundlag til 

udbetalingsberegning”. 

 

Vejledningens kapitel 21 om overdragelse af tilsagn 

Det bør i dette kapitel på side 34 præciseres hvilke krav der gælder ved overdragelse af tilsagn. Er 

det muligt at overtageren af tilsagn kan lave en ændringsanmodning så længe det er inden for 

rammerne af, hvad der er prioriteret. Dvs. 7 point hvis det er tilfældet for den opgivne sag, og min. 

score på 0,12.    

 

Vejledningens kapitel 35 om udbetaling af tilskud 

Under afsnittet om fuld bilagskontrol nederst på side 35 bør det uddybes hvordan man forholder 

sig, når man søger til mindre end den faste pris. Fx 80% af den faste pris.  Det bør også fremgå, at 

et tilbud der dækker totalentreprisen eller dele deraf i fakturaen skal indeholde bekræftelse fra 

leverandør / entreprenør, jævnfør ”Obligatoriske omkostninger ved valg af basisstaldelementer” 

som er omfattet af kategorien ”Der skal investeres i følgende grupper”, på opfyldelse af de punkter 

der gælder entreprisen.  

 

Bilag 1 om faste priser og tilskudsberettigede elementer og teknologier 

På side 48 under tabellen ”Obligatoriske omkostninger ved valg af basiselementer” foreslås det at 

”sengeunderlag” tilføjes under listen over, hvad inventar kan omfatte.  
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