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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. tilskud til gylleforsuringsanlæg til kvæg- og 

svinesektorerne 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. høring fremsendt den 12. maj 

2016 om ovenstående (j.nr. 16-8623-000117). Høringssvaret er udarbejdet med input fra SEGES, 

Videncenter for Svineproduktion og SEGES kvæg. Der henvises i øvrigt til høringssvaret om 

miljøteknologiordningen for kvæg, svin og gartnerier, da en lang række generelle pointer herfra 

også gælder for tilskudsordningen til gylleforsuringsanlæg. 

 

Tilskud til gylleforsuringsanlæg gennemføres som en del af den politiske aftale af 5. februar 2015 

om en pulje til klimatiltag, der blev indgået mellem den daværende SR-regering, SF og 

Enhedslisten. Der er ikke medfinansiering fra EU til denne ordning, og ordningen er 100% 

finansieret af nationale finanslovsmidler. Dette må betyde, at en lang række generelle EU-krav ikke 

kan være relevante for ordningen. Der tænkes fx på krav om skiltning. Dette krav bør udgå, da der 

jo ikke er tale om EU-midler. Tilsvarende må det gælde, at det absolut ikke er nødvendigt 

automatisk på forhånd at bortprioritere de 5 pct. af ansøgningerne, der opnår den laveste 

omkostningseffektivitet. 

 

Ang. prioritering  

Sidste sætning i §9, stk. 3 foreslås slettet: 

Stk. 3. Ved prioriteringen af ansøgninger der vedrører reduktion af ammoniakudledningen, jf. § 1, 

lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på omkostningseffektivitet, jf. bilag 3. De 5 pct. ansøgninger, 

inden for hvert indsatsområde, jf. § 1, der opnår den laveste omkostningseffektivitet, modtager 

afslag på tilsagn om tilskud. 

Teksten om den automatiske bortprioritering bør udgå, da der er tale om en miljøteknologi som i sig 

selv opnår stor reduktionseffekt. I den nuværende økonomiske situation er det usikkert om der vil 

være fuld søgning på de to puljer, som for svinehold rækker til 7-8 forsuringsanlæg og for kvæghold 

rækker til ca. 18 forsuringsanlæg (udgangspunkt er tal fra EY rapport om omkostning til 

miljøteknologi). Sammenholdt med at der i 2014 blev ansøgt til 19 anlæg med staldforsuring i 

kvæghold og 12 anlæg med staldforsuring i svinehold (dem der opnår moderniseringstilskud, 

slagtesvin kan ikke søge denne pulje). Der er således ret stor sandsynlighed for, at der samlet set 

ikke bliver fuld søgning på de to puljer, hvorfor det ikke giver mening automatisk på forhånd at 

bortprioritere de 5 pct. af ansøgningerne, der opnår lavest omkostningseffektivitet. 

 

Det er afgørende at prioriteringen af ansøgningerne til ordningen er fair og foregår på baggrund af 

en faglig vurdering af ansøgningerne. Indstillingsudvalget er et nyt redskab, som styrelsen vil kunne 

konsultere. Det er dog afgørende at ansøgerne allerede på ansøgningstidspunktet er helt klar over, 

hvilke beregningsmetoder, der er gældende ved ansøgning om miljøteknologi, så ansøgningernes 

omkostningseffektivitet er reelt sammenlignelig på en troværdig og meningsfuld måde. 
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Det er desuden afgørende, at projektomkostninger defineres helt klart. Er det tilskudsgrundlaget 

(inkl. montage og konsulentudgifter), der her beregnes ud fra? Eller er det nettoomkostninger (altså 

den merudgift, der er forbundet med teknologien) eller er den rene udgift til teknologien (udgiften til 

teknologien uden monteringsudgifter, elektriker og konsulenthjælp). Da alle tre beregningsmetoder 

tidligere er blevet anvendt bør det fremgå klart, hvilken der er den gældende i beregningsmodellen 

 

Landbrug & Fødevarer er som nævnt ovenfor ikke tilhænger af automatisk bortprioritering af 5% af 

ansøgerne, da det betyder, at der kan blive givet afslag på kvalificerede ansøgninger uden anden 

begrundelse end at der SKAL bortprioriteres 5%. Det er meget uheldigt og alt for mekanisk. En 

anden model, som i højere grad tager hensyn til, at ansøger har investeret i sin ansøgning, og 

derfor har krav på en individuel behandling, vil være meget at foretrække. 

 

Især i forhold til gylleforsuring er der en udfordring, da hverken kvæg eller svinesektorerne forventer 

at der vil være ansøgere nok til at hele puljen bliver brugt. Især her vil en fast 

bortprioriteringsprocent ikke være hensigtsmæssig og vil være svær at forklare over for seriøse 

ansøgere, der i så fald ville få afslag i en situation, hvor alle pengene ikke bliver brugt og med den 

ene begrundelse, at der skal ”aktivt prioriteres”. 

 

Finansieringserklæring  

For at sikre at der er finansiering bag projekter, foreslås der indsat et nyt punkt 1 under §10, stk. 1 

1) En forudsætning for at være tilskudsberettiget er at der er opnået og indsendt en 

finansieringserklæring for projektansøgningen. 

 

Erhvervsøkonomiske konsekvenser 

I vurderingen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af tilskudsordningen til gylleforsuring anslås 

det, at der vil være omkring 50 ansøgere til ordningen. Heraf gives der tilsagn til 40 ansøgninger, 

hvor det forventes, at 32 vil søge om udbetaling. 

Efter erhvervets opfattelse er disse forventninger for høje. Erhvervet forventer kun op til 25 

ansøgninger. Det begrundes med dels, at der i dag samlet kun er installeret godt 100 

staldforsuringsanlæg i Danmark samt at der i 2014 ansøgningsrunden blev ansøgt til 19 anlæg med 

staldforsuring i kvæghold og 12 anlæg med staldforsuring i svinehold.    

I erhvervet er vi usikre på om der kan opnås fuld søgning på de to puljer, som for svinehold rækker 

til 7-8 forsuringsanlæg og for kvæghold rækker til ca. 18 forsuringsanlæg (udgangspunkt er tal fra 

EY rapport om omkostning til miljøteknologi). 

Omtalte betyder at der maksimalt kan forventes givet 25-28 tilsagn til staldforsuringsanlæg under 

ordningen. 
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