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Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018
Landbrug, borgere og virksomheder har brug for en god internetadgang. Særligt landbrugene har
behov for godt bredbånd i forbindelse med adgang for rådgivere, IT- og beslutningssystemer samt
overvågning af udstyr og overførsel af oplysninger, som der er forpligtigelse til at indberette digitalt
til diverse offentlige myndigheder. Der kræves betydelige, tiltag for at muliggøre den nødvendige
infrastruktur i landdistrikter over hele landet.
Landbrug & Fødevarer ser med tilfredshed på fortsættelse af bredbåndspuljen som – om end i
begrænset omfang - fremmer udrulningen af bredbånd i områder med dårlig dækning.
Landbrug & Fødevarer har i tidligere høringssvar argumenteret for, at projekter i landdistrikter bør
prioriteres højere end projekter i mere bymæssig karakter. Landbrug & Fødevarer ser med
tilfredshed på, at der er 2018 bekendtgørelsen er foretaget en række ændringer i tilskudsordningen
med henblik på, at bredbåndspuljen målrettes mere mod tyndt befolkede områder, herunder
landdistrikterne.
I behandlingen bør man tage med i betragtning, at ordlyden ”Sammenhængende område er et
område bestående af to eller flere tilskudsberettigede adresser, der ligger i samme lokalområde”
bør tolkes bredt, når der er tale om et antal landbrug, som på grund af tilliggende jorde pr. definition
ikke kan ligge specielt tæt på hinanden.
Der tages afsæt i Energistyrelsens kortlægning af tilskudsberettigede adresser. Vi kan ikke være
sikre på, at den er fyldestgørende i åbne landdistrikter, så det bør tages med i betragtning, hvis der
er dokumenteret dårlig bredbåndsmulighed, selvom det ikke fremgår af kortlægningen.
Energistyrelsen bør sikre kortlægningen verificeret f.eks. via et samarbejde med universiteter, der
forsker på området.
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