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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 

 

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

2016 om ovenstående (j.nr. 15-8626-000036). Svaret er udarbejdet i fælleskab med SEGES 

Videncenter for Svineproduktion.  

 

Først og fremmest er det positivt, at der i forlængelse af handlingsplanen for bedre dyrevelfærd for 

svin fra juni 2014 kan søges om tilskud til investering forbundet med etablering af farestier til løse 

søer, idet denne produktionsform er betydeligt dyrere at etablere end det mest udbredte 

produktionssikre system med kassestier. Tilsvarende bakker erhvervet op om de oplistede forslag 

til prioritering på baggrund af et pointsystem.  

 

Det er generelt positivt, at ordningen gennemføres med såkaldte standardpriser, da det er 

forventningen, at det vil lette ansøgningsprocessen under ordningen. Det er dog afgørende, at 

anvendelsen af standardpriser ikke medfører en unødig ufleksibel tilgang til projekterne. 

Eksempelvis fremgår det af høringsbrevet, at det medfører bortfald af tilsagn, hvis tilsagnshaver 

ikke har etableret alle farestipladserne af min. 5,8 m2 pr. so. Her bør naturligvis være mulighed for 

at afstemme sanktioner alt efter om der mangler 5 cm2 eller et større areal, ligesom der kan opstå 

forhold fra projektet planlægges til det gennemføres, der kan medføre mindre afgivelser, der 

naturligvis ikke skal medføre totalt bortfald af tilsagn. 

 

I det følgende vil vi gennemgå en række justeringer af både bekendtgørelse og vejledning. 

  

Ad §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 m.m. 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 § 9 punkt 5 

I udkast til bekendtgørelse og vejledning er beskrevet, at der udelukkende kan opnås tilskud til stier 

med et areal på mindst 5,8 m
2
 målt fra midten af inventaret.  
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En udbredt type faresti i Danmark til løse søer måler 240 cm × 240 cm (udvendigt mål). Denne sti 

er brugt i grundlag for fastsættelse og vurdering af standardpriser, hvor det her var de udvendige 

mål, som dannede grundlag for beskrivelse af stistørrelse (og dermed størrelse for staldanlæg) og 

prisfastsættelse.  

I teksten i udkast til bekendtgørelse og i udkast til vejledning er arealet baseret på midt-midt 

inventar. Stier, som måler 240×240 cm i udvendige mål (svarende til et areal på 5,8 m
2
), vil 

afhængigt af valgt materiale ofte måle 235×235 cm, svarende til et areal på 5,5 m
2
, når der måles 

midt-midt inventar idet inventarelementet svinger mellem 1-5 cm i bredden.  

På det grundlag forslås § 9 punkt 5 ændret fra ”mindst er 5,8 m2 pr. so” til ”mindst er 5,5 m2 pr. so”. 

Alternativt ændres til, at 5,8 m
2
 er baseret på stiens ydre mål. 

 

Ad §10, pkt. 3 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. 

 

Ad § 10, pkt. 7 Tilbudslov 

Landbrug & Fødevarer er generelt positiv over for, at tilskuddet gives efter de såkaldte 

standardpriser, da det er med til at forenkle ansøgningsprocessen. Vi er dog kritiske over for, at 

tilskud efter standardpriser gennemføres samtidigt med, at der skal indhentes 2 tilbud for at 

dokumentere overholdelse af den danske tilbudslov. Standardpriserne er udviklet som foreskrevet i 

den danske landdistriktsforordning, der har forrang for nationale regler. Efter vores opfattelse er 

ideen og hele formålet med standardomkostninger ikke foreneligt med, at NaturErhvervstyrelsen 

fortsat skal se to tilbud for at tjekke for overholdelse af national tilbudslov.  

 

I forhold til styrelsens aktuelle håndtering af kontrol af overholdelse af tilbudsloven er det endvidere 

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. 

 

Ad § 11, stk. 1 

I anden linje foreslås ordet ”af nye farestier” erstattet af ordet ”i nye stalde” – så ny formulering i 

stedet bliver ”39.400 kr. for etablering i nye stalde af nye farestier, jf. dog” 

Begrundelse: Her menes farestier etableret i nye stalde. 

 

Ad § 11, ny stk. 2 (maksimalt beløb pr. sti) 

Der foreslås indsat en ny stk. 2 med følgende tekst: 

Stk. 2. Tilskuddet pr. faresti kan maksimalt udgøre 7.000 kr. 

De i udkast til bekendtgørelse stk. 2-5 rykker alle et nr., så de svarer til stk. 3-6. 

Begrundelse: Standardomkostningen for at bygge en ny farestald med stier til løsgående 

diegivende søer udgør 39.400 pr. faresti, mens det alternativt ved at bygge en traditionel faresti 

koster ca. 32.000 kr. pr. faresti.  

Det vil sige, at i forhold til en traditionel faresti, så koster det ca. 7.000 mere at etablere en faresti til 

løse diegivende søer. Det kræver derfor en øvre grænse for maksimalt tilskudsbeløb pr. faresti for 

på det grundlag at sikre en balanceret tilskudsordning. Eksempelvis vil de i bekendtgørelsen 

foreslåede 40 % i støtte til farestier i nye staldanlæg medføre et tilskud på 15.760 kr. pr. faresti, 

hvilket skævvrider ordningen. 

På det grundlag foreslås, at tilskuddet pr. faresti maksimalt udgør 7.000 kr. svarende til reel 

meromkostning ved at bygge en farestald til løsgående søer. Beløbsgrænsen på maksimalt 7.000 

kr. pr. faresti er med samme begrundelse også praktiseret i de tidligere farestaldsordninger. Det gør 

også at pengene i denne pulje også vil række til etablering af langt flere farestier. 
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Ad bilag 2 

I bilag 2 er varmelamper/-elementer ikke nævnt i. Fagligt vurderes varmelamper/-elementer på lige 

fod med gulvvarme.  

Under ”inventar” for både nybyg og ombygning forslås sætningen: ”Spaltegulv/fastgulv/ evt. 

gulvvarme” erstattet med følgende formulering: Spaltegulv/fastgulv/ evt. 

gulvvarme/varmelamper/-elementer 

 

 

 

Ad vejledning: 

Det skal sikres, at konsekvensrettelser i endelig udgave af bekendtgørelsen tilsvarende rettes i 

vejledningen.  

 

Ad kapitel 8. Tilskuddets størrelse og projektets finansiering 

Efter 1. afsnit forslås indsat følgende formulering: Tilskud pr. faresti kan dog maksimalt udgøre 

7.000 kr. 

Endvidere at beregningseksempel omformuleres til:  

Eksempler på beregning af tilskud:  

Der ansøges om et projekt, hvor der skal etableres 100 nye farestier med løsdrift i en ny stald. Her 
opnås 40 % i tilskud på grundlag af en standardpris på 39.400 kr. pr. faresti, dog maksimalt 7.000 
kr. pr. faresti. Det samlede tilskudsberettigede beløb er derfor 100 × 39.400 = 3.940.000 kr. Det 
beregnede tilskudsberettigede beløb, på grundlag af 40 % i tilskud er 1.576.000 kr.  
Men maks. grænsen på 7.000 kr. pr. faresti gør, at tilsagnsbeløbet begrænses til 700.000 kr. 

 

Ad kapitel 9. Hvilke projekter og aktiviteter giver vi tilskud til 

Under ’Krav til projektet’ - tredje bullits foreslås ændret fra 

”Alle farestierne i staldanlægget skal være mindst 5,8 m
2
 pr. so.” til 

”Alle ansøgte farestier i staldanlægget skal være mindst 5,x (afhængig af ændring i 

bekendtgørelse) m
2
 pr. so”. 

 

Ad kapitel 12. Hvad kan du få tilskud til 

Efter 1. afsnit forslås indsat følgende formulering: Tilskud pr. faresti kan dog maksimalt udgøre 

7.000 kr. 

 

Ad kapitel 14. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud 

Vedrørende Kriterierne for støtteberettigelse er følgende:  

Under punkt 10. Det er vigtigt, at det som kriterie også er muligt at anvende farestierne i en periode 

efter, at soen er taget ud af stien, til at de fravænnede grise går i stierne, for på det grundlag at 

sikre grisene en skånsom fravænning.  

Endvidere at regneeksemplerne i dette kapitel tilpasses i henhold til at Tilskud pr. faresti kan dog 

maksimalt udgøre 7.000 kr. 

 

Ad kapitel 25 Sagsbehandlingstid 

Det fremgår af vejledningen, at styrelsens tværgående mål for projektstøtteordningerne er, at der 

gives afslag eller tilsagn til 75% af ansøgningerne senest 3 måneder efter ansøgningsfristens 

udløb. Styrelsen har i juni meldt ud, at der kan forventes længere sagsbehandlingstider ift. både 

tilsagn og udbetalinger som følge af udflytning af dele af styrelsen. Erhvervet vil i den forbindelse 

opfordre til, at der opstilles mål, så alle ansøgere – ikke kun 75% - er dækket af en mål. Vi vil også 

opfordre til at der fokuseres at udbetalinger sker så hurtigt som muligt, da likviditet er afgørende i 

den aktuelle økonomiske situation. Det er afgørende for at gøre ordninger som denne, der 
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udelukkende handler om investeringer i dyrevelfærd og ikke forbedrer landmandens økonomiske 

situation, at ordningerne ikke bliver uattraktive af, at der er lang ventetid på at få 

udbetalingsanmodninger sagsbehandlet. 

 

Ad kapitel 29 Force majeure  

Der står i kapitel 14 (side 19), at manglende overholdelse af forpligtelser kan medføre nedsættelse 

af tilskuddet og kan betyde helt eller delvist bortfald af tilsagn. Det handler eksempelvis om 

opretholdelse af produktionsaktiviteten i 3 år efter slutudbetaling. Der bør her indsættes en passus 

om en lempeligere tilgang, hvis det følger af, at landmanden går konkurs. Det foreslås derfor, at 

konkurs tilføjes som mulig situation under kapitel 29 om force majeure. 

 

Ad Erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering (sagsnr. 15-8626-000036) 

Her er en uoverensstemmelse i formuleringen ”Ordningen er en tilskudsordning og tildeler subsidier 

for 19 mio. kr. i 2016”, hvilket ikke er i overensstemmelse med, at der i udkast til bekendtgørelse er 

beskrevet en bevillingsramme på 17 mio. kr. 

 

Med venlig hilsen     

 

      
Mette Trudsø Kruse      

Seniorkonsulent       

Team EU        
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