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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. udkast til bekendtgørelse om nationalt 

tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation for 

skærpede lofter. 

 

Landbrugsstyrelsen har den 3. oktober 2018 udsendt  høringsudkast vedrørende 

ovennævnte bekendtgørelse. Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til 

bekendtgørelsesudkastet.  

 

Indledende kommentarer 

Formålet med den nye bekendtgørelse er at etablere en 1-årig national støtteordning for 

bedrifter med produktion af mink eller fjerkræ, og som er beliggende eller har 

harmoniarealer beliggende i områder med skærpede fosforlofter. 

 

Landbrug & Fødevarer hilser det velkomment, at støtteordningen etableres, men skal 

understrege, at støtteordningen  er en fuldstændig utilstrækkelig  kompensation i forhold 

til  de ulemper og direkte tab, som er påført mange husdyrproducenter, særligt mink- og 

fjerkræproducenter, som følge af den nye fosforregulering. Ordningen kan langt fra 

kompensere for de reelle udgifter, som de skærpede fosforlofter medfører, bl.a. fordi 

konsekvenserne for husdyrproducenterne er blivende og ikke begrænset til den 1-årige 

periode, som den foreslåede støtteordning begrænses til.    

 

 

Specifikke kommentarer 

 

Ad kapitel 4 betingelser for tilskud 

I praksis vil det formentlig være planteavlskonsulenten, som udarbejder ansøgningen på 

vegne af landmanden. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at det kan ske alene ud fra 

oplysninger, som konsulenten har adgang til i forbindelse med udarbejdelsen af 

gødningsregnskabet. Det vil derfor også være hensigtsmæssigt, at der ansøges på CVR-

niveau. ”Bedriften” skal altså defineres som en enhed med ét CVR-nummer. Derved vil 

det også være overflødigt at lave særregler for de tilfælde, hvor flere ansøgere refererer 

til samme fosforregnskab, ligesom tabellen (bilag 1) med de ellers afskaffede 

dyreenheder kan udgå.  

 

Ad § 4 

Da ordningen er etårig, og kun vil omfatte meget få bedrifter, vil vi opfordre til, at 

ordningen bliver så simpel som muligt. Det simpleste vil være at knytte ansøgningen op 

på gødningsregnskabet, så ansøgningen kan finde sted samtidig med indsendelsen af 

gødningsregnskabet. Eventuelt blot ved at sætte et kryds i et særligt felt i det indsendte 

gødningsregnskab.  
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Ad § 5 

SEGES har regnet på antallet af potentielle ansøgere, som overholder 

ansøgningskriterierne. Antallet (regnet på CVR-niveau) vil formentlig være 200-250 

bedrifter. Da den samlede ansøgningssum er på blot 2 mio. kr. vil ansøgninger fra blot 

30-35 bedrifter formentlig kunne tømme ordningen, idet pengene vil blive udbetalt til de 

største bedrifter – altså kun ca. 15 pct. af de potentielt støtteberettigede.  

 

Spørgsmålet er, om størrelse er det rigtige fordelingskriterium. Forholdsmæssigt rammes 

en mindre bedrift jo ligeså hårdt som en stor bedrift. Og en mindre bedrift, som ligger midt 

i et skærpet område, kan jo være hårdere ramt end en større bedrift, som ligger i 

udkanten af et skærpet område. 

 

Ad § 6, stk. 1 

Det er en betingelse, at bedriften er registreret i CVR ved ved udløb af fristen for 

indgivelse af ansøgninhg om tilskud og ved udløb af planperioden 2017/2018. Vi  ønsker 

det gjort klart, at kravet om registrering i CVR kan være opfyldt, selv om bedriften skifter 

CVR nummer. F.eks.:  En søn overtager en fjerkræbedrift efter sin far den 1. januar 2019. 

Bedriften får dermed nyt CVR-nummer. I den situation bør der stadig kunne søges tilskud 

-retten til at søge tilskud bør selvfølgelig  følge bedriften uanset eventuelt ejerskifte.  

 

Ad § 7,  stk. 1, nr. 2 

”Ifølge registreringerne i Det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR) ved udløb af fristen 

for indgivelse af ansøgning om tilskud er mindst 50 pct. af bedriftens fjerkræ eller mink 

placeret inden for oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter” 

 

Vi forstår bestemmelsen sådan, at 50% af fjerkræ eller mink skal være lokaliseret på 

gårde inden for oplandet til søer med krav om skærpede fosforlofter. 

 

Bestemmelsen bliver besværlig at håndterer i praksis, da CHR-enhedens placering i 

forhold til de skærpede områder er en oplysning, som hverken landmanden eller 

konsulenten umiddelbart har adgang til, og derfor skal der laves en manuel 

mellemregning. Det bør i stedet være muligt at søge støtte, hvis CVR-nummeret er 

registreret på en adresse, som ligger inden for de skærpede områder. Mange bedrifter 

med fjerkræ og mink har ingen harmoniarealer selv, da de afsætter al husdyrgødningen 

 

For de fjerkræ- og minkbedrifter, som ikke har råder over egne harmoniarealer på 

bedriften, opstår også et andet problem. Hvis bedriften er placeret lige uden for et område 

med skærpede lofter, men afsætter til bedrifter inden for et område med skærpede lofter, 

så vil de være afskåret fra at søge om tilskud. Det bør være muligt at søge om tilskud, 

hvis der afsættes til bedrifter beliggende i områder med skærpede lofer. At det er 

udbringningsarealernes placering, der er kriteriet, er også logisk, da det jo er disse 

arealers placering der afgør, om man rammes af de skærpede fosforlofter. 

 

Ad § 7, stk. 1, nr. 6 

I planperioden 2017/2018 skal der på bedriften være produceret mere end 1.000 kg 

fosfor fra fjerkræ eller mink. Betingelsen betyder f.eks., at minkfarme med under 1.100 

årstæver ikke vil kunne opnå tilskud. Det er måske forståeligt nok, tilskudssatsen taget i 

betragtning, idet administrations- og konsulentomkostinger vil gøre, at det formodentlig 
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ikke vil være ret mange af de 5000 kr., der havner hos landmanden. Men det ændre ikke 

på, at de mindre farme kan have samme udfordring med at finde harmoniarealer i 

nærheden af fjerkræ- eller minkgården, og derfor pålægges en ekstra udgift til transport 

og udbringning.  

 

Ad § 8, stk. 1, 3) 

I ansøgningskriteriet er der stillet krav om, at man skal have mindst 100 fjerkræ/mink eller 

30 strudse for at opnå tilskud. Det er et overflødigt krav, da man jo i forvejen skal have 

mindst 1.000 kg fosfor fra fjerkræ og mink. 

 

Ad § 10 

Tilskudssatsen udgør 5 kr. pr. kilo ansøgt mængde fosfor. 

 

Vi finder ikke at tilskudssatsen på 5 kr. pr. kilo ansøgt mængde fosfor vil kompensere 

landmændene for deres reelle udgifter.  

 

For gylle (mink) vil udgiften til transport ved ca. 25 km´s transport og udbringning anslås 

at ville beløbe sig til i størrelsesordenen 49 kr. /m3 gylle. Minkgylle indeholder i flg. 

normtal  2,74 kg P/ m3, og støtten svarer derfor til 13,70 kr. pr. m3. 

 

For mink er gennemsnitsfarmen f.eks. på 2.500 årstæver. En gennemsnitsfarm vil 

således kunne opnå et tilskud på i størrelsesordenen 12.500 kr. Dette beløb skal kunne 

dække rådgivningssalær til udarbejdelse af ansøgning, transport og udbringning af 

husdyrgødning på op til ekstra 25 ha. En udgift som vi vurdere vil ligge på i 

størrelsesordenen 22.000-23.000 kr.  

 

Ad bilag 1 

Omregningen fra oplysninger om antal dyr i CHR-registret til dyreenheder i bilag 1 giver 

ikke den rigtige sammenhæng. Det skyldes, at i CHR sker opgørelsen af antallet i 

enheden ”staldpladser”, mens den i omregningstabellen i tabel 1 er årstæver, årshøns 

eller producerede dyr. 

 

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af ovenstående.  

 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Henrik Bang Jensen 
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