
Dato 27. maj 2016 

Side 1 af 4 

 

  

NaturErhvervstyrelsen  

Center for Erhverv, Projektdesign 

Nyropsgade 30 

DK-1780 København V 

projektdesign@naturerhverv.dk 

 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. tilskud til miljøteknologi til kvægstalde, 

svinestalde og gartnerier 

 

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

2016 om ovenstående (j.nr. 16-8623-000003). Svaret er udarbejdet med input fra SEGES kvæg og 

SEGES Videncenter for Svineproduktion. Dansk Gartneri fremsender separat høringssvar om 

ordningen, som Landbrug & Fødevarer bakker op omkring. 

 

Generelt om indsatsområder 

Det fremgår af høringsbrevet, at fjerkræproduktion ikke er et indsatsområde under 

miljøteknologiordningen i 2016. Der opfordres til at tilskud til fjerkræproduktion genindføres i 2017. 

 

§2 stk. 1: 830 timers kravet 

Det er fortsat afgørende, at tilskudsordninger til investeringer i den primære jordbrugsproduktion er 

tilpasset mangfoldigheden af ejer- og driftsformer i dansk landbrug. Det indebærer, at projekter, der 

opfylder formålet med ordningen, bør være tilskudsberettigede uanset hvilken 

selskabskonstruktion, der er etableret omkring driften og uanset at arbejdskraftbehovet på 830 

timer ikke er opfyldt på ansøgningstidspunktet. Det afgørende må være at arbejdskraftbehovet er 

opfyldt på udbetalingstidspunktet. Eksempelvis bør en landmand, der ejer sin bedrift, men driver 

den gennem et driftsselskab, kunne søge om tilskud til miljøteknologi uanset at arbejdskraftbehovet 

opfyldes i driftsselskabet og ikke i bedriften. Det bør også være muligt, at det er driftsselskabet, der 

søger om tilskuddet, i de tilfælde hvor det er relevant.  

 

Ad § 2 stk. 2: Håndtering af ansøgere, der er medlem af en producentorganisation 

Reglen om at medlemmer af en producentorganisation i visse tilfælde kan være udelukket fra at 

søge om tilsagn om tilskud bør kun anvendes i forhold til investeringer på ejendommen, som 

knytter sig til fremstillingen af produkter, der er omfattet af markedsordningen for frugt og grønt.  

 

§3: Definitioner 

Det foreslås, at der indsættes en definition af en ansøger for at imødekomme evt. tvivl ved 

forskellige ejerkonstruktioner. En ejer af en bygning kan fx have udlejet til sig selv m.fl. i f.eks. I/S. 

Det er ejer, der søger, men som den juridiske person. Det ligger i forlængelse af bemærkningerne 

til §2, stk. 1. 

 

Følgende tekst foreslås indsat som ny §3, stk. 1: Ansøger: Person eller juridisk person, der ejer 

eller lejer den jordbrugsbedrift, der søges tilskud til. Det bør også konsekvensrettes i vejledningen 
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§6, stk. 5. Forslag om finansieringserklæring 

For at sikre at finansieringen er på plads i forhold til større investeringsprojekter, så tilsagn gives til 

finansielt modne projekter, der har en høj sandsynlighed for at blive gennemført, så vil Landbrug & 

Fødevarer foreslå, at ansøgninger om større investeringer over 300.000 kr. vedlægges et 

finansieringstilsagn fra en långiver. Det foreslås yderligere, at der tilføjes et nyt pkt. 1 under §9, 

stk.1.  

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

finansieringserklæring for projektansøgningen for investeringer over 300.000 kr. 

Dette bør også konsekvensrettes i vejledningen. 

 

§6, stk. 7. Ansøgning om teknologi til kvægstalde, der også har søgt om 

moderniseringsstøtte 

Teksten under §6, stk. 7 er uklart formuleret. Det bør præciseres, at man ikke kan få tilskud til en 

miljøteknologi til en stald, som man også får tilskud til under andre ordninger. Men at det kun 

gælder for samme teknologi i samme stald. Man kan fx godt have søgt om renovering af stalden 

under moderniseringsordningen kvæg og efterfølgende søge om overdækning af gyllebeholder 

under indeværende ordning. Man vil som landmand også kunne søge om tilskud til teknologi til et 

staldanlæg, hvor der er sohold, uanset at samme landmand har opnået tilskud til modernisering af 

sin slagtesvinestald. Det bør i vejledningen præciseres, hvordan en ansøger, der søger under flere 

ordninger, skal forholde sig. Man er jo ikke garanteret et tilsagn blot fordi man har søgt på årets 

moderniseringsordninger. 

 

§7 stk. 1 pkt. 1: Minimumsgrænsen 

Landbrug & Fødevarer bakker op omkring en minimumsgrænse på 100.000 kr. for projekter vedr. 

reduktion af energi- og pesticidforbruget. Der var i 2014 mulighed for også at søge en række 

teknologier til ammoniakreduktion til kvægsektoren (herunder fasefodring og renholdelse af gulve) 

ned til 100.000 kr. Med fasefodring var der tænkt sygdomsovervågning. Det bør også være muligt i 

2016.  

 

Det er generelt vigtigt, at det også er muligt at søge om tilskud til mindre investeringer, da erhvervet 

er under særdeles stort økonomisk pres. På den baggrund foreslås det, at minimumsgrænsen for 

ordningen generelt sættes ned til 100.000 kr. Dette bør også konsekvensrettes i vejledningen.  

 

Vejledningens kap. 12 om tilskudsberettigede udgifter 

Det bør under afsnittet ”indtægter i projektperioden” understreges, at salg af energibesparelser 

under ordningen ikke betragtes som en indtægt i projektperioden. 

 

Vejledningens kap. 13 om udgifter, der ikke er tilskudsberettigede 

I vejledningens kapitel 13 fremgår det, at udgifter vedr. aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til 

at gennemføre i medfør af anden lovgivning, ikke er tilskudsberettigede. Her er det vigtigt at holde 

sig for øje, at et nyt staldanlæg også har lovkrav om miljøteknologier, men der alligevel kan gives 

tilskud til miljøteknologi hertil. Det foreslås derfor, at der efter sidste sætning tilføjes:  

 

Lovkrav i medfør af husdyrgodkendelsesloven er dog omfattet af tilsagn 

 

Kapitel 32 Force majeure  

Der står i kapitel 16 (side 25) at store dele af tilskuddet kræves tilbagebetalt, hvis projektet ikke 

opretholdes i mindst 3 år fra udbetalingstidspunktet. Der bør her indsættes en passus om en 

lempeligere tilgang, hvis det følger af at landmanden går konkurs. Det foreslås, at konkurs tilføjes 

som mulig situation under kapitel 32 om force majeure. 
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Foreslåede prioriteringskriterier   

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. 

 

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 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”. 

 

Tilbudslov/udbudslov 

Henvisninger til udbudsloven bør udgå af bekendtgørelsen, da udbudsloven ikke er relevant i 

forhold til ordningen, hvor der gives 40% i tilskud. 

 

I forhold til tilbudsloven er det fortsat Landbrug & Fødevarer opfattelse, at anmodning om at se 

skriftlige opfordringsskrivelser er en overimplementering af tilbudsloven, da der i loven ikke er et 

krav om skriftlighed. 

 

Det er i øvrigt afgørende, at der kommunikeres meget klart omkring hvilke vilkår, der knytter sig til 

at der ifm. ordningen skal indhentes 2 tilbud for at dokumentere rimelige priser og 2 tilbud for at 

dokumentere overholdelse af tilbudsloven. 

 

Det er også vigtigt, at styrelsen er skarp på de teknologier, hvor der reelt kun er en mulig 

leverandør, og hvor det derfor ikke er muligt for ansøgeren at indhente to tilbud for at dokumentere 

rimelige priser eller overholdelse af tilbudsloven. 

 

Skiltning 

Det er positivt at grænsen for skiltning ved projektordninger under landdistriktsprogrammet er blevet 

hævet fra 75.000 kr. til 375. 000 kr. Men det er fortsat et bøvlet krav, som Landbrug & Fødevarer 

mener bør udgå. 

 

Om teknologilisten (bilag 1) 

SEGES kvæg har til NaturErhvervstyrelsen fremsendt en opdatering og præcisering af 

teknologilisten, der ikke er afspejlet i bilag 1. Denne bør opdateres på baggrund heraf.  
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Ang. gastætte siloer, så bør det præciseres i vejledningen, at der er tale om gastætte siloer til 

opbevaring af foderkorn og ikke andre typer siloer. 

 

I forhold til ammoniakreducerende teknologier til kvægsektoren foreslås følgende tekstændringer 

Bilag 1 

Kvæg Tekst i udkast Foreslået ændring 

Ammoniak Brug af specifikt udstyr …… Brug af specifikt udstyr til faseopdelt fodring, 

mælkemåler, separationsbokse, skillelåger, 

envejslåger, huldscanning 

 Automatisk fodring …. Automatisk fodring, påslag og foderrobot 

 Online analyse …. Overvågning. Brunst, drøvtygning, sygdom  

 Kraftfoder-anlæg … Fasefodring i kraftfoderanlæg, fodringsdel i 

malkerobot, malkestald, in-transport og 

foderautomater 

 

Ang. køb med ejendomsforbehold, leasing og køb via danske indkøbsforeninger  

Under §12 bør det præciseres at køb med ejendomsforbehold samt leasing er støtteberettigede 

udgifter, da dette fremgår af landdistriktsforordningen 1305/2013, artikel 45. Her står, at udgifter til 

a) […] erhvervelse, herunder leasing […], b) køb eller leje med købsforpligtelse af nye maskiner […] 

er berettiget til støtte.  

Landbrug & Fødevarer har i oktober 2015 fremsendt en henvendelse til styrelsen om 

tilsagnshaveres mulighed for at købe miljøteknologi og udstyr via danske indkøbsforeninger og med 

støtte fra tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet. Landbrug & Fødevarer ser fortsat frem 

til et forslag fra styrelsen om, hvordan dette bedst spiller sammen. 

 

Med venlig hilsen     

 

      
Mette Trudsø Kruse      

Seniorkonsulent       

Team EU        
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