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NaturErhvervstyrelsen  

Nyropsgade 30 

1780 København V  

J.nr. 16-8049-000024 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ekstraordinær støtte til kvalitetsordninger for 

mælkeproducenter  

 

Landbrug & Fødevarer takker for at have fået bekendtgørelsen om ekstraordinær støtte til 

kvalitetsordninger for mælkeproducenter i høring. 

 

Erhvervet ønsker indledningsvist at kvittere for, at tilskudsandelen skal fordeles til 

mælkeproducenterne på baggrund af leveret kg. mælk under kvalitetsordninger, samt at erhvervet 

er blevet inddraget tidligt i overvejelserne om udmøntningen. 

 

Referenceperioden for udbetalingen af krisestøtten dækker mælkeleverancer fra1. januar til 31. 

december 2016. Der er ikke eksplicit nævnt krav om leverance i hele referenceperioden, hvilket bør 

have den konsekvens, at NAER ikke udelukker generationsskifter eller aktive producenter med 

ophold i mælkeleverancen fra at få andel i krisestøtten.  

 

Det er dog ikke klart ud fra bekendtgørelsen, hvorledes man ønsker at håndtere generationsskifter, 

producenter med midlertidigt ophold i leverancen - eks. sæsonkælvning, pga. vejret, sygdom mv. -, 

samt konkursboer, som har kørt videre, indtil boet er gjort op mv.  

 

For erhvervet er det vigtigt, at krisestøtten målrettes til de aktive og fortsættende 

mælkeproducenter. Erhvervet ønsker derfor, at det fremgår af bekendtgørelsen, at 

generationsskifter og producenter med midlertidigt ophold i mælkeleverancen kan få andel i 

krisestøtten.  

 

I den forbindelse gør erhvervet opmærksom på, at NaturErhvervsstyrelsen 11. november 2016 selv 

har udsendt en nyhed, hvor det bl.a. nævnes, at man ved ejerskifte vil fordele støtten i forhold 

leverancer for hvert SE/CVR-nr. i 2016. 

 

Det fremgår, at udmøntningen af krisepakken forudsætter, at Mejeriforeningen leverer data til 

NaturErhvervstyrelsen. Mejeriforeningen er selvfølgelig mod betaling villig til at levere det 

nødvendige datagrundlag for udbetalingen af krisestøtten. 

 

Det bemærkes, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. februar 2017. Derimod fremgår det ikke, 

hvornår tilskuddet forventes at være udbetalt. Erhvervet lægger vægt på, at tilskuddet skal 

udbetales hurtigst muligt pga. den nuværende situation i erhvervet, hvor mange fortsat er pressede 

af markedssituationen de sidste år. 

 

Hvis der er behov for en uddybning af ovenstående bemærkninger, bidrager vi naturligvis gerne til 

dette. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Esben Tranholm Nielsen 

Chefkonsulent 

Team EU 

Landbrug & Fødevarer 


