
Dato 28. februar 2017 

Side 1 af 2 

 

  

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Att: Oluf Engberg 

Nyropsgade 30 

DK-1780 København V 

E-mail olufen@naturerhverv.dk 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om lovforslag om ændring af lov om 

landdistriktsfonden 

 

Landbrug & Fødevarer byder lovforslaget om ændring af lov om landdistriktsfonden velkommen, da 

vi vurderer, at indholdet vil medføre en meget stor lettelse for ansøgere om EU-tilskud under det 

danske landdistriktsprogram. Lovforslaget indebærer konkret, at reglerne under den danske 

tilbudslov fremadrettet ikke vil gælde for tilskud under landdistriktsprogrammet, der bygger på 

standardomkostninger. Tilbudsloven gælder i dag også projekter, der modtager tilskud under 

landdistriktsprogrammet til private bygge- og anlægsarbejder til en værdi over 300.000 kr.   

 

Lovændringen vil betyde at ansøgning om tilskud og efterfølgende udbetaling af tilskud til fx 

miljøteknologi og moderniseringsstøtte fremover bliver væsentligt enklere, og at der vil være langt 

færre fejl (og efterfølgende støttetræk) på disse ordninger.  

 

Landmanden har også efter lovændringen en klar interesse i at forhandle sig frem til en så god pris 

som muligt til sit projekt, da tilskuddet er et fast beløb pr. investering. Tilskuddet til modernisering af 

stalde er fx et fast beløb, der er beregnet som 20% af en standardpris. Så der vil fortsat være et 

væsentligt incitament for landmanden til at afsøge markedet, indhente tilbud fra forskellige 

udbydere og dermed opnå så god pris så muligt, da 80 % af projektet skal finansieres selv.  

 

Danmark er et af de første lande i EU, der giver tilskud efter standardpriser. Denne tilskudsform 

opleves som en væsentlig forenkling for landmændene, der søger om tilskud. Forenklingen ved 

anvendelse af standardpriser i Danmark har indtil i dag dog ikke været reel, da ansøgere fortsat 

samtidigt har skullet leve op til tilbudsloven, hvilket har været meget ressourcekrævende og er 

blevet oplevet uden værdi, da tilskuddet har været af samme størrelse uanset tilbuddene. 

Håndteringen af det fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens side er blevet oplevet som værende meget 

tung, og det har som ansøger været udfordrende, at der ikke har været klar og entydig vejledning 

om, hvordan og hvornår tilbudsloven skulle overholdes. Det fremgår af lovforslaget, at EU-

Kommissionen allerede i april 2016 har påpeget over for Danmark, at implementeringen af den 

danske tilbudslov i de tilfælde, hvor der gives tilskud efter standardpriser, er overflødig og bør løses 

nationalt. 

 

Der er således mange fordele ved forslaget 

 

- I og med standardomkostninger fastsætter størrelsen på den offentlige støtte på forhånd 

opleves det som overflødigt og unødigt bureaukratisk at landmanden i disse sager skal 

undersøge markedsprisen (på ny) og dokumentere dette over for Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen. Det opleves også som en stor ulempe for udbyderne af teknologi. 
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- Håndtering af kontrol af tilbudsloven har været helt uoverskuelig fra styrelsens side. Det 

har kostet rigtig mange konsulenttimer, som landmændene i sidste ende har skullet betale 

- Der er eksempler på store nedsættelser af tilskud fra styrelsens side som følge af 

støttemodtageres udfordringer med håndtering af tilbudsloven (som styrelsen heller ikke 

har kunne vejlede om – der er løbende blevet strammet op på praksis, hvilket har stillet 

tilskudsmodtagerne i nogle uforudsigelige problemer) 

- Det fremgår af lovforslaget, at sagsbehandlingstiderne i forbindelse med ansøgning om 

udbetaling kan forkortes med 75%. Ordningerne er i dag præget af rigtig lange 

sagsbehandlingstider for udbetaling 

- EU har sat spørgsmålstegn ved Danmarks håndtering af tilbudsloven, når der gives tilskud 

efter standardpriserne, men med lovændringen vil Danmarks implementering fremadrettet 

være accepteret af EU 

 

Det fremgår af høringen, at forslaget ventes at træde i kraft til juli 2017. Her vil Landbrug og 

Fødevarer understrege, at det er af meget stor betydning, at lovændringen gælder alle udbetalinger 

af tilskud, der er givet på basis af standardomkostninger i 2016 ordningerne, uanset at tilsagnene er 

givet før juli 2017. Der har i 2016 været ansøgningsrunder med tilskud til modernisering af 

slagtesvinestalde, tilskud til løsdrift i farestalde samt hegningsprojekter i Natura 2000-områder, som 

har været baseret på standardpriser. Lovændringen griber ind i løbende retsforhold, som den også 

skal gælde for. Det er vigtigt, at lovændringen betyder, at reglerne under den danske tilskudslov 

ikke gør sig gældende, når tilsagnshaverne under disse ordninger skal have udbetalt deres tilskud. 

Ikke mindst fordi det fremgår af lovforslaget, at EU allerede i april 2016 påpegede at krav i 

tilbudsloven og brug af standardomkostninger ikke var foreneligt. 

 

 

Med venlig hilsen 
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