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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om økologisk investeringsstøtte  

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. økologisk investeringsstøtte (j.nr. 

16-8144-000002).  

 

Indledningsvist må det påpeges, at det er uhensigtsmæssigt, at der i løbet af høringsperioden er 

foretaget ændringer af ordningen, og at der kommer nye oplysninger 2 gange i løbet af 

høringsperioden. Det er ligeledes ærgerligt, at man endnu ikke har kunnet gennemføre en fuld 

evaluering af prioriteringsmodellen i 2015, da denne ansøgningsrunde endnu ikke er afsluttet. 

 

Helt generelt vil Landbrug & Fødevarer gerne understrege vigtigheden af, at der bliver lavet nogle 

prioriteringsmodeller, der er i stand til at opstille nogle sammenlignelige kriterier, der tager 

udgangspunkt i en mangfoldig landbrugssektor med både små, mellemstore og større landbrug. 

Det er vigtigt at mindre bedrifter ikke automatisk stilles ringere end øvrige ansøgere. Den 

økologiske investeringsstøtte skal komme hele det økologiske landbrugserhverv til gavn. Det er i 

lyset heraf positivt, at der er relevante teknologier til en pris på 100.000 kr. 

 

Der står i det opdaterede danske landdistriktsprogram at prioritering af projekter under økologisk 

investeringsstøtte kan prioriteres ud fra en eller flere af følgende kriterier: 

 Teknologiens relevans i forhold til økologisk jordbrugsproduktion 

 Teknologiens potentiale i forhold til omlægning af flere hektar 

 Teknologiens økologiske udviklingspotentiale 

 Bedriftens størrelse eller antal dyreenheder, således at der gives højeste prioritet til de største 

bedrifter eller de bedrifter med det største antal dyreenheder 

Her er det vigtigt at holde fast i at de største bedrifter ikke altid skal prioriteres først uden 

hensynstagen til relevans og potentialer, der er uafhængige af størrelse.  

 

I forhold til den konkret opstillede model, så må Landbrug & Fødevarer generelt konstatere, at der 

er en række problemer med den foreslåede prioriteringsmodel, som bør løses forud for åbningen af 

ordningen. Det drejer sig om 

1) Der er en række teknologier, der har negativ værdi. Hermed fravælges på forhånd muligheden 

for at opnå tilskud til relevante teknologier med mindre en ansøgning består af flere teknologier. Det 

virker uhensigtsmæssigt. Ikke mindst i lyset af ordningens formål om at forøge den økologiske 

produktion. Der står i bekendtgørelsens formålsparagraf, at det er et mål at støtte investeringer, der 

kan forbedre produktiviteten, dyrevelfærden og øge det økologiske areal samt øge eller opretholde 

produktionen og landbrugsbedriftens resultat. Et eksempel på en teknologi med en negativ 

økonomisk værdi er farehytter. Effekten af anskaffelsen af en farehytte er beregnet ud fra en 

antagelse om at en farehytte udskiftes med en anden nyere model. Der bør i dette tilfælde også 
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kunne tages udgangspunkt i at økologer udvider sin produktion eller opstarter en helt ny produktion 

og i den forbindelse skal anskaffe sig nye farehytter. Her er værdien alt andet lige langt større end 

hvis vi taler om udskiftning af eksisterende hytte. 

Desuden er det den faglige vurdering at netop farehytter opfylder ordningens formål om relevans og 

fremme af omlægning til økologi, hvorfor det er bekymrende at denne teknologi ender med en 

negativ score. 

  

2) Dertil kommer, at der er en minimumsscore, som skal opnås for at der kan opnås tilskud. Det er 

bedre med en minimumsscore, der er fastsat på forhånd end at man laver 5% automatisk 

borprioritering. Det virker dog helt vilkårligt på hvilket niveau minimumsscoren er lagt. Hvorfor skal 

der opnås en score på 0,1 på planteavl og på 0,5 på æg og fjerkræ? Angivelsen af minimumsscore 

betyder de facto, at en række teknologier ikke kan ansøges. Det drejer sig om følgende teknologier: 

For svin: Farehytter, dyretransportvogn og afskallingsanlæg 

For kvæg: Mobil malkeanlæg (herunder robot), udstyr til at opsamle og udfodre frisk græs i stalden, 

multifunktionelle telte til alle husdyr, frostfri vandforsyning, frostfri drikkevandsforsyning inkl. 

solceller samt transportvogne med/uden mobil fangfold 

For gartneri: Plastichus til beskyttet produktion, autostyret GPS/kamera og automatisk 

plantemaskine, varmtvandsbehandling, klimastationer til beslutningsstøttesystemer ifm. 

svampebekæmpelse 

For planteavl: Findeling, udlægning og nedmuldning af ensilage og grøngødning med reduceret 

frigivelse af lattergas, græsmarkslufter og græsmarksgrubber, sorteringsteknologi (optisk inspektion 

af frø og korn til udsæd) samt forbehandlingsanlæg for plantebiomasse til øko-biogas 

For æg og fjerkræ: Mobile hønsehuse og overdækning af gyllebeholdere 

Der opfordres til at denne udelukkelse af relevante teknologier revurderes. Om ikke andet bør 

minimumscoren for alle indsatsområder nedsættes til 0,1. 

 

I forbindelse med teknologilisten ville det i øvrigt være nyttigt med en udspecificering af 

teknologilisten, så de oplysninger, som ansøgerne har brug for – dvs. en uddybning af indholdet af 

de enkelte teknologier – er samlet et sted. 

 

Der er en række teknologier, hvor investeringens omfang afhænger af om der investeres til en 

større eller en mindre produktion, men hvor prioriteringsmodellen ikke korrigerer herfor. I de tilfælde 

vil den mindste stykvise investering blive prioriteret før en større investering uanset at stykprisen i 

den større investering kan være lavere end den mindre investering. Det virker skævvridende. Når 

priser sammenlignes på tværs af ansøgninger bør der tages udgangspunkt i en stykpris og ikke 

prisen på det samlede projekt. 

 

Der opfordres til at mobile huse til slagtekyllinger tilføjes på teknologilisten for æg og fjerkræ. De 

relevante oplysninger om teknologien er samlet, så der hurtigt kan beregnes en økonomisk effekt.  

 

Ang. prioritering af nyomlæggere, så foreslår vi at denne del af prioriteringen udgår, så alle 

økologer stilles lige uanset omlægningstidspunkt. 

 

Det er generelt frustrerende, at de grundlæggende vilkår i ordningerne hele tiden ændres. Et 

eksempel er kravet til et projekts opretholdelsesperiode. Tidligere har der været krav om 5 år. 

Senest har det været krav om 3 år. Nu er det 3 år, men 5 år, hvis man er en SMV (uden at det i 

øvrigt defineres hvad en SMV er). Det er uhensigtsmæssigt med den konstante ændring i 

grundlæggende vilkår. 
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Krav om to tilbud 

Styrelsen bør i vejledningen være utvetydig klar i forhold til hvilke krav, der gælder i forbindelse 

med indhentelse af to tilbud. Ikke mindst for de investeringer, hvor tilbudsloven også er relevant, 

hvor ansøger reelt med de nuværende krav i ordningen skal indsende to tilbud på 

ansøgningstidspunktet for alle investeringer over 50.000 kr. for at dokumentere rimelige priser (men 

hvor der ikke er krav om skriftlige opfordringsskrivelser, krav om udspecificering af hvilke kriterier, 

der vælges efter osv. og ikke er krav om at nogen af tilbuddene SKAL vælges) og samtidigt er krav 

om at indhente to tilbud skriftligt for investeringer over 300.000 kr., krav om at udspecificere kriterier 

samt at vælge et af de to efter de opstillede kriterier, hvilket så skal indsendes på 

udbetalingstidspunktet. Det kan nemt give anledning til forvirring og i og med ansøgeren risikerer 

sanktioner, hvis dette ikke er forstået helt klart, så skal det præsenteres helt klart. 

 

Det bør i teknologilisten helt klart markeres hvilke af teknologierne, der betragtes som bygge- og 

anlægsprojekter og hvor tilbudsloven dermed bliver relevant for investeringer over 300.000 kr., så 

ansøgerne gøres opmærksom på de særlige krav, der gælder for investering i disse teknologier. 

 

Kunne man helt undvære at indsende tilbud på ansøgningstidspunktet for at dokumentere rimelige 

priser, da der af teknologilisten jo faktisk fremgår et overslag over pris på teknologierne. I lyset 

heraf virker det som unødvendigt dobbeltarbejde at ansøgere samtidigt skal ud at indhente tilbud 

for at dokumentere rimelige priser. 

 

Krav om 830 timer 

Det er fortsat et krav, at ansøgere skal have et årligt arbejdskraftbehov på 830 timer opgjort efter de 

normtimesatser, der er fastlagt i bilag 2, for at kunne opnå tilskud. Landbrug & Fødevarer må i den 

forbindelse endnu en gang påpege, at der er behov for at udarbejde normtimesatser, der tager 

udgangspunkt i økologisk produktion. Det burde være muligt at definere en erfaringsbaseret 

beregningsmodel med input fra udlandet såfremt det ikke er muligt at fremskaffe forskningsbaseret 

viden i Danmark om emnet. 

 

Konkurs 

I afsnittet under force majeure bør det udspecificeres helt klart, hvordan ansøger skal forholde sig i 

tilfælde af konkurs. 15 dage er i øvrigt en meget kort frist til at påberåbe sig force majeure.  

 

Skiltning 

Landbrug & Fødevarer finder fortsat at kravet om skiltning er overflødigt og vil opfordre til at der 

arbejdes for at kravet udgår på samme måde som kravet om skiltning på arealordningerne udgik 

tidligere i år. 

 

Sagsbehandlingstider 

Der må generelt opfordres til at sagsbehandlingen af tilsagnene gennemføres hurtigt og effektivt. 

Der har været en usædvanlig lang sagsbehandlingsperiode af tilsagn i 2015-runden ligesom 

sagsbehandlingstiden for udbetaling af tilskud, rateudbetalinger samt projektændringer er 

uacceptabel lang for tiden. Der opfordres til at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at der kan 

gennemføres en hurtig og effektiv sagsbehandling. 

Ang. NaturErhvervstyrelsens mål for sagsbehandlingstider, så er der i dag kun opstillet mål for 

behandling af 75% af sagerne. Der bør også opstilles et servicemål for de resterende 25% af 

sagerne, så alle ansøgere har en deadline af forholde sig til. 
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Klageadgang 

Der henvises til fødevareministeriets klagecenter. Der bør her indsættes en henvisning til det nye 

klagenævn, der skal virke fra årsskiftet 2016/2017. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 

Generel Erhvervspolitik 

 

D +45 3339 4260 

M +45 3058 2153 

E mtk@lf.dk 


