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Landbrugsstyrelsen 

EU og Erhverv 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Sendt pr. mail til euogerhverv@lbst.dk 

Tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 2020 

 

Hermed fremsendes høringssvar om udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af 

slagtesvinestalde jf. høring af den 27. november 2019 (j.nr. 19-0162-000026). Høringssvaret er 

lavet med fagligt input fra SEGES.  

 

Landbrugsstyrelsen planlægger at åbne en pulje på 85 mio. kr. til modernisering af 

slagtesvinestalde til marts 2020. Landbrug & Fødevarer har længe set frem til åbningen af denne 

tilskudspulje. Både landmænd og slagterier har stor interesse i en god ordning, der sikrer etablering 

af nye stalde, der både kan understøtte en konkurrencedygtig slagtesvineproduktion i Danmark og 

en mere miljø- og klimaeffektiv produktion. Det er en ordning, som er et vigtigt bidrag til at sikre 

danske svineslagteriers fremtidige råvaregrundlag. Frem mod 2030 er der behov for at forny op 

mod 40 % af staldkapaciteten i Danmark alene for at fastholde nuværende produktionsomfang af 

slagtegrise. Det er derfor meget positivt, at der afsættes midler til fastholdelse og udvikling af dansk 

slagtesvineproduktion. 

 

Vi anerkender også regeringens målsætning om at etablere en grøn slagtesvineordning, der har 

fokus på miljø og klimaeffektivisering. På den måde vil tilskudsordningen også give et væsentlig 

bidrag til at landbruget kan nå sine klima- og miljømål. 

 

Men den valgte model for tildeling af tilskud i forhold til miljøeffekt er problematisk. Landbrug & 

Fødevarer vil på den baggrund opfordre til at prioriteringsmodellen, der pt. er i høring, ændres. 

 

I udkastet til ordningen stilles der krav om installering af en forudbestemt kombination af 

miljøteknologier, der opfylder miljøkrav, der er væsentlig højere end grundlaget i danske BAT krav. 

Kun gylleforsuring og kombinationer af miljøteknologier, der har en dokumenteret 

ammoniakreduktionseffekt på niveau med gylleforsuring, er taget med i ordningen. Det betyder, at 

danske landmænd med ordningen har begrænsede muligheder for at foretage 

omkostningseffektive investeringer.  

 

De facto vil kun landmænd, der har en produktion over 3000 stipladser, kunne finde gylleforsuring 

relevant. Landmænd, der leverer til biogas, kan ikke anvende gylleforsuring. For alle de resterende 

29 miljøteknologikombinationer, vil det ifølge SEGES’ beregninger påføre griseproduktionen en 

højere omkostning på mellem 11 og 90 kroner per slagtegris i staldens levetid end hvis 

landmanden ikke ansøgte om tilskud. På den måde er mulighederne for at opnå tilskud på et 

grundlag, som giver økonomisk rentabilitet på sigt i slagtesvineproduktion, ikke til stede. 

 

Dertil kommer, at det er problematisk, at Landbrugsstyrelsen ikke forholder sig til ansøgernes 

miljøgodkendelser og dermed projekternes modenhed, når der skal gives tilsagn. Det er helt 

afgørende, at de tilsagn, der bliver givet, også resulterer i nye stalde med slagtesvin inden for den 
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snævre tidsmæssige ramme, der er i EU-reglerne. Alle stalde under ordningen skal ifølge 

bekendtgørelsen være bygget og færdigmeldt inden udgangen af 2022. Ellers går tilskuddet tilbage 

til EU. Det bør der tages højde for, når der gives tilsagn under ordningen. 

 

Tilskud til modernisering af slagtesvinestalde adskiller sig på flere måder fra tidligere ordninger. 

Landbrug & Fødevarer vil på den baggrund opfordre til, at Landbrugsstyrelsen gennemfører en 

grundig informationsindsats om ordningen ligesom i 2016, da man indkaldte til informations- og 

dialogmøder, der blev afholdt i hhv. Ålborg, Herning og København. Det er med til at forbedre og 

præcisere ordningen til fordel for ansøgerne.  

 

Det bemærkes i øvrigt, at ikke alle relevante dele af ordningen er i høring. Især savnes DCA-

rapporten, der er fagligt grundlag for standardmiljøeffekterne.  

 

Landbrug & Fødevarers høringssvar vil blive uddybet i det følgende. 

 

Dette høringssvar forholder sig både til bekendtgørelse og vejledning. Først gennemgås de 

vigtigste pointer, dvs. 

- Opfordring til at ændre prioriteringsmodel og kravet om at alle nye stalde skal opnå 

ammoniakeffekt på niveau med gylleforsuringsanlæg 

- Ønske om at der gives tilsagn til modne projekter med en miljøgodkendelse 

- Revision af 830 timers krav, så nyetablerede landmænd også kan søge om tilskud og 

ordningen generelt er tilpasset almindelige ejerformer i dansk landbrug 

- Ønske om kun en pris for råhus frem for to priser 

- Større fleksibilitet i ft. projektoverdragelser  

- Klar information om kontrolpunkter ved afsyning og kontrol 

- Risiko for at der angives for få teknologienheder i ansøgningsprocessen 

 

Efterfølgende præsenteres en række tekstnære kommentarer til bekendtgørelsen. Afslutningsvist 

kommenteres udkast til vejledning. Der er vedhæftet et bilag med beregninger fra SEGES på 

driftsomkostninger ved valg af de 29 opstillede teknologikombinationer. 

 

Prioriteringsmodel og krav om ammoniakeffekt på niveau med gylleforsuringsanlæg 

For at opnå tilskud under ordningen stilles der i henhold til bekendtgørelsens bilag 2 krav om 

installation af en forudbestemt kombination af miljøteknologier i et omfang svarende til en 

ammoniakreduktion som mindst er på niveau med gylleforsuring. Denne forudsætning betyder som 

vist i figur 1, at alle stalde uanset størrelse stilles over for krav, der udgør en betydelig 

overimplementering af det danske BAT krav for ammoniakemission. 

 

Det er ellers en af de grundlæggende betingelser i husdyrgodkendelsesreglerne, at landmænd, der 

skal bygge en ny stald med en miljøgodkendelse skal forebygge og begrænse 

ammoniakudledningen ved at anvende den bedst tilgængelige teknik (BAT). Det er et 

grundlæggende vilkår, og som det står på miljøstyrelsens hjemmeside, så er BAT ikke en statisk 

størrelse men en standard, der ændrer sig i takt med den teknologiske udvikling. BAT sikrer 

således et højt beskyttelsesniveau, der er opdateret i takt med den teknologiske udvikling. Ny 

stalde er i sig selv således miljømæssigt bedre end ældre stalde. Samtidigt er det et 

grundlæggende princip, at der skal tage hensyn til hvad der er økonomisk og teknisk muligt. Det 

indebærer, at de økonomiske omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til miljøeffekten, dvs. krav 

om proportionalitet. Og der skal også tages hensyn til størrelsesøkonomiske forhold. Nogle 

teknikker og teknologier er billigere for større husdyrbrug end for mindre.  Det er disse 

grundlæggende principper, som design af ordningen går i mod og således leder til en væsentlig og 
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uproportionel overimplementering af ammoniakkrav til de stalde, der skal opnå tilskud. Det er helt 

afgørende, at Landbrugsstyrelsen tager udgangspunkt i den faglighed og det setup, der er omkring 

reguleringen af staldbyggeri, når de designer en tilskudsordning. 
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Figur 1. Figur udarbejdet af SEGES der viser det ammoniakkrav som en ny stald til slagtesvin skal 

leve op til ifølge gældende husdyrregulering (såkaldt BAT-ammoniakkrav) (illustreret ved sort linje) 

sammenlignet med de krav, der stilles til en stald til slagtesvin i den tilskudsordning, der er i høring 

(illustreret ved rød linje) 

 

Hvis en landmand bygger en ny slagtesvinestald, som er mindre end 1.300 m2 (netto 

produktionsareal), skal der med Landbrugsstyrelsens udkast til tilskudsordning overholdes et BAT 

emissionskrav på 1,62 kg NH3-N/m2, uanset hvilken gulvtype der er valgt. Bygges en stald større 

end 1.300 m2, så vil der i intervallet op til 4.500 m2 ske en progressiv beregning indtil man når 1,06 

kg NH3-N/m2, som er reduktionskravet for stalde større end 4.500 m2. 

 

Det er med den opstillede ordning kun teknologien ”gylleforsuring” som tilskudsmæssigt er rentabel 

i stalde større end ca. 3.000 stipladser set over staldens levetid. Gylleforsuring er dog ikke et muligt 

teknologivalg, hvis gyllen leveres til bioforgasning.  

 

For alle de andre 29 teknologikombinationer end gylleforsuring, vil den enkelte landmand ifølge 

SEGES’ beregninger blive påført en omkostning i staldens levetid, som langt overgår det opnåede 

tilskud. Vælges der således blandt én af de 29 låste teknologikombinationer, så vil det koste 

mellem 11 og op til 90 kr. per slagtegris i staldens levetid (jf. vedlagte bilag 1 fra SEGES). Her er 

landmanden langt bedre stillet ved at bygge en stald uden tilskud, hvor han kan vælge en 

indretning blandt de mest omkostningseffektive miljøløsninger i henhold til det generelle BAT krav. 
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Det fremgår ellers af bekendtgørelsen, at ordningen formål også er at ”styrke bedriftens 

levedygtighed” (jf. §1) hvilket ikke understøttes af den opstillede model. På den baggrund opfordrer 

L&F til, at de krav, der stilles til installering af teknologikombinationer som alternativ til 

gylleforsuring, for at investeringerne er tilskudsberettigede genovervejes og omdefineres, så mulige 

valg af teknologikombinationer i bilag 2 sikres en proportionel balance og dermed bliver i 

overensstemmelse med hensigten i formuleringen i § 1 ”samt styrke bedriftens levedygtighed”.    

 

Nye stalde vil skulle leve op til en ny miljøgodkendelse, der lever op til krav om bedst tilgængelig 

teknologi. På den måde sikres det, at slagtesvineproduktionen i Danmark generelt løftes 

miljømæssigt og har en grøn profil på en måde, der også tager hensyn til tilgængelig teknologi. 

Landbrug & Fødevarer mener at en klimaprofil kan sikres ved at stille krav om hyppig udslusning, 

gyllekøling eller andre relevante tiltag, der leverer en klimaeffekt.  

 

Dertil kommer at Landbrugsstyrelsen ikke tager højde for effekten ved valg af gulvtype. Med 

ordningens design er det ikke muligt at inddrage staldtypen ”delvis fast gulv” som en del af 

miljøløsningen på trods af at gulvtypen i sig selv kan levere betydelig ammoniakreduktion. Den 

enkelte landmand bør kunne indrette sig i forhold til gulvtype og bør også få dette medregnet ift. 

valg af teknologiløsning under ordningen. F.eks. findes der pt. et endnu ikke bygget staldprojekt til 

produktion af Antoniusgrise, hvor der indretningsmæssigt er valgt mere end 50 % fast gulv, som 

alene i sig selv har 39 % lavere ammoniakemission end gulvtypen drænet gulv. Effekten af den 

valgte gulvtype med det nuværende design af ordningen vil man i denne case ikke kunne 

medregne som en del af teknologiløsningen. Dette bør kunne medtages. 

 

Modenhed 

På trods af at Landbrug og Fødevarer over mere end et år har været i dialog med miljø- og 

fødevareministeriet, om at der i forbindelse med en ny tilskudsordning bør være krav om 

miljøgodkendelse på ansøgningstidspunktet, så kan vi konstatere at dette grundkrav er udeladt i 

udkast til bekendtgørelse. 

 

Det er ellers vores vurdering, at kravet om miljøgodkendelse ville indskrænke antallet af 

ansøgninger til dem med størst sandsynlighed for gennemførelse samt at kravet om en 

miljøgodkendelse ville sikre at ansøgerne har et konkret staldprojekt som ansøgningsgrundlag. 

Med de nuværende krav til ordningen vil en man kunne ansøge om tilskud til et projekt, hvor der 

hverken findes en miljøgodkendt placering eller er taget stilling til den valgte kombination af 

miljøteknologi inklusiv juridiske vilkår om løbende drift af teknologierne.   

 

Vi må konstatere, at tiden nu er så fremskreden, at det er vanskeligt at indføre en 

modenhedskriterium, men vi frygter altså, at dette valg af design af ordning, vil give ansøgninger, 

der i sidste ende ikke realiseres i staldprojekter. Således opnås hverken de positive effekter for 

miljø, klima eller en konkurrencedygtig dansk slagtesvineproduktion.  

 

830 timers krav 

Landbrug & Fødevarer har siden 2014 løbende stillet spørgsmål til Landbrugsstyrelsen håndtering 

af det såkaldte 830-timers krav. Det er flere gange blevet stillet i udsigt, at man ville se herpå. Vi 

kan dog konstatere, at der ikke er foretaget ændringer i forhold til tidligere.  

 

Det er afgørende, at ordningen er tilpasset mangfoldigheden af ejer- og driftsformer i dansk 

landbrug. Det indebærer, at projekter, der opfylder formålet med ordningen, bør være 

tilskudsberettigede uanset hvilken selskabskonstruktion, der er etableret omkring driften og uanset 
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at arbejdskraftbehovet på 830 timer ikke er opfyldt i et givet CVR-nummer på 

ansøgningstidspunktet. Det afgørende må være at arbejdskraftbehovet er opfyldt på 

udbetalingstidspunktet Det er en problemstilling, der er relevant for både miljøteknologi- og 

moderniseringsordninger. Men ikke mindst for ordninger som denne, hvor der kan gives tilskud til 

opførelse af helt nye og komplette staldanlæg, 

 

Det er i den forbindelse afgørende for ikke at udelukke unge eller nye landmænd og ejerformer, at 

bekendtgørelsen tilpasses, så arbejdskraftbehovet defineres som det fremtidige behov i bedriften 

og ikke udelukker ansøgere, der på ansøgningstidspunktet ikke opfylder arbejdskraftbehovet.  

 

Differentieret pris på råhus  

Som indledning til bilag 1 står følgende ”For begge indsatsområder gælder, at der kan vælges 

mellem at søge til en traditionel stald eller en rundbuestald”. Ordningen bygger på en antagelse om 

at det alene er ”Rundbuestald, opbygget af buet stålkonstruktion” som kan betragtes som en billig 

råhus-konstruktion.  

 

SEGES oplyser, at der også for traditionelt stalddesign de seneste år er sket en begyndende 

udbredelse af nye og lette vægkonstruktioner som f.eks. sandwich-paneler med PIR-skum, som er 

et langt billigere materiale end de traditionelle facadeelementer. En råhus-konstruktion med 

sandwich-paneler med PIR-skum vurderes prismæssigt at være på niveau med en ”Rundbuestald, 

opbygget af buet stålkonstruktion”. Det medfører at man ikke ud fra en vurdering af bygningsform 

alene (traditionel stald eller rundbuestald) kan afgøre om råhus-konstruktionen er at betragte som 

en billig staldkonstruktion.  

 

For både at sikre gennemskuelighed og klarhed, vil Landbrug & Fødevarer opfordre til, at der for 

både indsatsområde 1 og 2 kun er et prissæt for råhus-konstruktionen. Det er vores forslag at 

Landbrugsstyrelsen vælger det prissæt som pt. er beskrevet for nuværende ”Rundbuestald, 

opbygget af buet stålkonstruktion”, som tilskudsgrundlag for råhus-konstruktionen.  

 

Projektoverdragelser 

Erfaringer fra tidligere ansøgningsrunder om tilskud til ny miljøteknologi og til modernisering af 

stalde har vist, at der er ansøgere, der ikke er opmærksomme på at der er krav om overdragelse af 

tilsagn så snart der er en ændring af CVR-nummer på bedriften. Der er behov for klarhed om 

reglerne. L&F vil derfor opfordre til at dette præciseres. Så længe Landbrugsstyrelsens praksis er at 

det er CVR-nummeret, der til enhver tid er grundlag for ansøgning, så skal det også kommunikeres 

helt klart.  

 

Samtidigt vil Landbrug & Fødevarer opfordre til, at der skabes mere fleksibilitet, så det vil kunne 

godkendes med tilbagevirkende kraft, såfremt der er en ansøger, der har glemt at oplyse en formel 

ændring, der ikke i øvrigt har indflydelse på staldens opretholdelse, effekt eller andet. 

 

Der henvises i øvrigt til teksten i vejledningen herom. 

 

Klar kommunikation om kontrolpunkter ved afsyning og kontrolbesøg  

Der savnes et afsnit i høringen om de krav, som Landbrugsstyrelsen vil stille ifm. afsyning og 

kontrol. 

 

Det fremgår af bekendtgørelsens §22, at landbrugsstyrelsen forestår kontrollen og ”at tilsagnshaver 

skal kunne godtgøre, at projektet er gennemført i overensstemmelse med reglerne fastsat i denne 

bekendtgørelse eller regler fastsat af Unionen (EU) om forhold omfattet af denne bekendtgørelse. ” 
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Det er en alt for generel henvisning samtidigt med at området er meget sparsomt beskrevet i 

vejledningen. Der er heller ikke en kontrolinstruks tilgængelig på nuværende tidspunkt. Håndtering 

af afsyning og kontrol bør præciseres. Hvis der ikke er 100% klarhed på ansøgningstidspunktet, på 

det tidspunkt hvor byggeriet planlægges, så er der risiko for at begå fejl. Detaljer om opmåling bør 

fremgå af ansøgningsmaterialet, så man kan indgå klare aftaler med dem, der skal bygge stalden. 

 

Når Landbrugsstyrelsen giver tilskud efter standardiserede priser og miljøeffekter, så er der en lang 

række antagelser bagved, som ikke nødvendigvis er klare for ansøgere. Det er især en udfordring, 

at der er en række forudsætninger fastlagt i en rapport fra Århus Universitet, som ikke engang er 

offentlig tilgængelig endnu. Det skal skæres ud i pap for både ansøgere og sagsbehandlere, hvilke 

regler og krav, der skal kunne dokumenteres og på hvilken måde.  

 

Opmåling af produktionsarealet (indvendige mål/udvendige mål osv) og forudsætninger herom skal 

være klart. Det skal også gøres klart, hvis der investeres i teknologi, der ikke er beskrevet i 

høringen. Det må til enhver tid være miljøgodkendelsen, der er omdrejningspunkt og ikke 

Landbrugsstyrelsens parallelle system. 

 

Såfremt man fx investerer i fast overdækning, så skal det være helt klart, hvilke specifikationer der 

skal kunne genfindes. Der har været store udfordringer med tilbudsgivning til overdækning af 

gyllebeholder under tidligere miljøteknologitilskudsordninger, og det skal ikke tages med over i 

moderniseringsordningen.  

 

Man kunne med fordel tilføje en kolonne i bilag 1, hvor der står hvordan kontrollen af de enkelte 

elementer skal håndteres. L&F lægger naturligvis vægt på at det er forudsigeligt, ubureaukratisk og 

med fokus på det overordnede formål og ikke petitesser. Det bør også være muligt at rette op på 

forhold, såfremt der er misforståelser. Og der bør skelnes mellem små fejl og store fejl.  

 

I og med landmanden selv må bygge under ordningen, og der derfor ikke nødvendigvis er fakturaer 

på alt, så skal det være helt utvetydigt klart, hvad han skal leve op til. 

Landbrug & Fødevarer bakker op om at ordningen er opstillet med de såkaldte 

”standardomkostninger”, da det er en tilskudsmetode, der på en lang række punkter forenkler 

ansøgningsprocessen.  Denne ordning tager også udgangspunkt i såkaldte standardmiljøeffekter. 

Det er første gang, at det bliver indført på en moderniseringsordning. Det blev indført i 2019 på 

dette års miljøteknologiordning, og det gav en række udfordringer. Her har en række leverandører 

bl.a. peget på, at de oplevede ordningen som konkurrenceforvridende. Det var heller ikke helt klart 

for ansøgerne, hvad de kunne investere i. Landbrug & Fødevarer har opfordret til en evaluering af 

miljøteknologi 2019 og vil gerne sikre sig at der ikke gentages nogle af de udfordringer (eller at der 

opstår ny udfordringer) nu da der er tale om en moderniseringsordning.  

 

Såfremt en ansøger er i tvivl om hvordan man søger i forhold til en konkret miljøgodkendelse, så 

bør han kunne opnå vejledning fra styrelsen samt i sidste ende en forhåndsgodkendelse på at han 

søger på rette måde i forhold til hans projekt. Der er ikke nogen, der har prøvet at søge om tilskud 

på denne måde før, så der skal være klarhed for ansøgeren og det skal være muligt at få klare svar 

i ansøgningsperioden.  

 

Risiko for at der angives for få antal enheder i ansøgningsproces  

Et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til både ansøgning og afsyning/kontrol er at - som 

teknologilisten er udformet i bilag 2 - så er der en betragtelig risiko for at der i den enkelte 

ansøgning angives for få antal enheder af den enkelte teknologier i forbindelse med 
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ansøgningsprocessen. Det vil sige at beregning af omkostningseffektivitet i mange tilfælde vil ske 

på et forkert grundlag. 

 

Beregningscase med 5.500 stipl. og teknologivalg 2.9 (60% delrens + 30% gyllekøling)  

En luftrenser har begrænset kapacitet. Det vil sige at jo større en stald der ansøges tilskud til, des 

relativt flere luftrensere skal indgå i beregning for omkostningseffektivitet (jf. vedhæftede bilag 1).  

 

Teknologikrav i en stald med 5.500 stipl. vil kræve installation af 14 luftrensere (syre eller 

syre/base) + 3 gyllekøleanlæg (varmeveksler), hvis de forudsatte emissionsniveauer skal 

overholdes. Gyllekøleanlægget vil i sig selv levere en varmeproduktion svarende til 2.000.000 

kWh/år (elforbrug = 606.060 kWh), hvoraf maksimalt 12,5 % (145.000 kWh varme/år) af denne 

varmeproduktion kan genanvendes i staldanlægget. Mængden af overskudsvarme vil mindst svare 

til 1.850.000 kWh varme/år baseret på et elforbrug på ca. 530.000 kWh = et negativt CO2-aftryk 

svarende til godt 100.000 kg CO2-ækv. Alene driftsomkostning til gyllekøleanlægget i denne 

beregningscase vil svare til ca. 20 kr. per produceret gris. 

 

Teknologivalg 2.9 er et eksempel på en ikke omkostningseffektiv teknologikombination, hvor et 

sådan staldanlæg i staldens levetid påføres en ekstra omkostning svarende til 63 kr. per produceret 

gris. 

 

Det fremgår i øvrigt at vejledningens side 13, at gyllekøling eller hyppig udslusning er medregnet 

som en del af stalden. Der står også i bekendtgørelsens bilag 2, at prisen for miljøteknologi hyppig 

udslusning og punktudsugning er inkluderet i prisen for stalden. Men det er ikke oplistet som et 

obligatorisk element. Kommunikationen omkring håndteringen af teknologier med en klimaeffekt 

skal fremgå klart af ordningen. Og en så væsentlig forudsætning bør ikke udelukkende kunne 

findes i vejledningen.  

 

I det følgende gennemgås forslag til en række tekniske justeringer af bekendtgørelsen: 

 

Ad. §1: 

Formålet er ”at reducere miljøpåvirkningen per produceret enhed”. Hvordan opgøres dette i forhold 

til kontrol? Der står også at det ansøgte projekt kan gives afslag, hvis det ansøgte projekt ikke i 

tilstrækkeligt omfang bidrager til at reducere miljøpåvirkningen fra svinesektoren per produceret 

enhed (under §7). Det er svært at se hvordan den enkelte ansøger skal forholde sig konkret til 

dette. 

 

Det bør ikke mindst præciseres, da det i §18 står, at Landbrugsstyrelsen træffer beslutning om 

bortfald af tilsagn, hvis projektet ikke lever op til ordningens formål.  

 

Reduktion af klimapåvirkningen bør også nævnes i og med der også stilles krav om 

klimareducerende teknologi under ordningen. 

  

Ad §4 

Der er en række definitioner under §4, der er justeret i forhold til tidligere. Det vil være nyttigt med 

en begrundelse for indførte ændringer og en beskrivelse af konsekvenserne for ansøgerne af de 

foreslåede ændringer. 

 

Ad §4, punkt 2) 
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Der er i bekendtgørelsen indsat en ny definition på en jordbruger: ”En juridisk person, som udøver 

en landbrugsaktivitet i form af produktion, avl eller dyrkning af jordbrugsprodukter herunder høst, 

malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål.”  

Der ønskes en forklaring på indsættelsen af denne nye definition og hvordan den forholder sig til 

EU’s definitioner, som der ellers tidligere er henvist til. 

 

Ad § 4. punkt 3) 

I forlængelse efter sidste punktum foreslås følgende tekst indsat ”Eventuelt areal i en 

udleveringsfacilitet tælles ikke med ved opmåling af staldens netto produktionsareal.” 

 

Ad § 4, punkt 8) 

Under definitionen af primær jordbrugsbedrift er det fx tilføjet at ”Bedriften omfatter de aktiver, der 

er tilknyttet det CVR-nummer ansøger søger i”. Denne tilføjelse bør begrundes. 

 

Ad § 4. punkt 13) 

Efter sætningen ”der opfedes” foreslås følgende præcisering indsat ”typisk i vægtintervallet 25-

120 kg levendevægt” 

 

Ad §4, punkt 15) 

Der står at en standardomkostning er udtryk for en gennemsnitlig omkostning for de enkelte dele af 

investeringen. Det er vel rettere en foruddefineret omkostning fastsat på baggrund af en 

markedsafdækning eller historiske data. 

 

Ad § 4. punkt 17) 

Punkt 17) definerer at teknologilisten er en udtømmende liste over tilskudsberettigede 

miljøteknologier. Det er her helt afgørende, at ansøger er klar over, hvilke krav, der stilles ved 

afsyning og kontrol af de tilskudsberettigede miljøteknologier.  

 

§9 stk. 8 

Det fremgår at tilsagnshaver til stadighed fra ansøgningstidspunktet til og med udløbet af projektets 

opretholdelsesperiode har det årlige arbejdskraftbehov. Der bør her være mulighed for afvigelse, 

hvis der er udefrakommende forhold, der betyder, at der er en begrundet pause i produktion pga. 

dyresygdomme eller andet.  

 

§10, stk. 8 

Heraf fremgår det at opretholdelsesperioden tæller fra datoen for slutudbetaling. Styrelsen har hidtil 

tolket det sådan, at det er fra det tidspunkt, at tilskuddet er udbetalt og ikke fra slutudbetalingen er 

indsendt. Derved har Landbrugsstyrelsen de facto i tider med lange sagsbehandlingstider været 

med til at forlænge opretholdelsesperioden. Opretholdelsesperioden bør starte fra tidspunktet for 

indsendelse af slutudbetaling, da landmanden ikke har indflydelse på styrelsens 

sagsbehandlingstid. 

 

Ad §11, stk. 7 

Det fremgår af udkastet, at hvis en ansøger opnår tilsagn om tilskud efter § 1, kan der ikke, før 

projektet er afsluttet, gives tilsagn om tilskud til investeringer vedrørende samme staldbyggeri under 

andre tilskudsordninger, som er omfattet af forordning (EU) nr. 1305/2013, artikel 17. Man er vel 

ikke som ansøger afskåret for at søge tilsagn i en ny ordning fordi man tidligere har opgivet et 

tilsagn? 
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Det bemærkes, at der er en række tilskudsordninger, der ikke har noget med staldbyggeri at gøre, 

under artikel 17. Det er fx minivådområder, vådområdeindsatsen. Vi går ikke ud fra at disse 

ordninger, der ikke har noget med staldbyggeriet at gøre, har konsekvenser for bedriftens 

muligheder for at få tilskud. 

 

§12 

Der er mulighed for forlængelse til senest 31. december 2022. Er der her taget højde for EU-

Kommissionens forslag til overgangsbestemmelser, hvor der gives et ekstra år til at anvende 

pengene i den nuværende programperiode? 

 

§12, stk. 4 

Det er vigtigt, at der er en hurtig sagsbehandlingstid på max 10 arbejdsdage af projektforlængelser, 

så længe ansøgninger skal godkendes for at få retsvirkning. 

 

§13 

Det fremgår af §13, stk. 4 at ændring af projektet skal godkendes af Landbrugsstyrelsen inden 

ændringen må iværksættes. Da der kan være årsager til at foretage akutte ændringer, så bør der 

indføres en dispensationsbestemmelse til denne regel. Det er også afgørende, at landmanden får 

et hurtigt svar inden for 10 arbejdsdage, da projektet ellers sættes i stå. 

 

Art 14 

Det fremgår af §14, at tilsagnshaver kun kan overdrage tilsagn ved salg, bortforpagtning, arv eller 

generationsskifte. I og med en omstrukturering af bedriften ikke i skatteretlig henseende anses for 

at være et salg, så bør omstrukturering af bedriften også tilføjes under §14.  

Det foreslås endvidere at tilføje under §14, at overdragelsen får virkning fra datoen for indsendelse 

af anmodning om overdragelse af tilsagn. 

 

§15, stk. 4 

Det fremgår heraf, at tilsagnshaver erklærer projektet for afsluttet og gennemført i 

overensstemmelse med tilsagnet ved at indsende anmodning om udbetaling. Der bør her være 

mulighed for at kommentere, såfremt der er relevante afvigelser. Ligeledes bør indføres en 

dispensationsmulighed, såfremt der er begrundede og relevante afvigelser 

 

Der er ikke nogle bestemmelser om betalingsdokumentation i bekendtgørelsen selvom det i 

vejledningen står, at landmanden kan blive mødt med krav ved kontrol om at fremvise fakturaer for 

at dokumentere at en investering er ny, at ejerskabet er dokumenteret. Bestemmelser i tidligere 

ordninger herom er udeladt. Hvad er det for krav som tilsagnshaveren kan blive mødt med? Fx hvis 

en landmand har bygget selv, hvilket jo er muligt under ordningen. Og hvordan vil man forholde sig 

til andre typer af finansiering end køb. 

 

Det er helt afgørende, at landmanden har mulighed for at rette op på evt. fejl efter indsendelse af 

slutudbetaling, hvis der er tale om fejl, der kan rettes, så formålet med ordningen ikke forspildes. Jf. 

drøftelsen af minivådområder, så bør man kunne rette op på fejl og misforståelser frem for at 

sådanne leder til bortfald af tilsagn.  

 

Der bør skelnes mellem om tilsagnshaveren har misforstået noget, har målt forkert, regnet forkert, 

begået en anden fejl eller om man bevidst har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har 

udeladt oplysninger af betydning for sagen. Det bør anerkendes at der er tale om ganske 

komplekse regler, hvor reglerne også bliver lavet om fra ordning til ordning. 
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§ 21 

Det fremgår af §21, at ”Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet tilbagebetalt jf. § 10, nr. 8 og 9,..”  

Det foreslås at tilføje: ”Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet tilbagebetalt, hvis projektet (eller 

tilsagnet) ikke er opretholdt, jf. § 10, nr. 8 og 9, ” 

 

Der er en række bestemmelser fra slagtesvineordningen 2016, der ikke er videreført. Bl.a. 

bestemmelsen om delvist nedsættelse af tilskuddet ved for sen afslutning af projektet. Denne 

bestemmelse bør genindføres frem for at der er totalt bortfald af tilsagn ved afslutning blot en dag 

for sent.  

 

Teknologlisten  

Ved gennemsyn af listen i bekendtgørelsens bilag 2 kan vi konstatere, at der ikke er beregnet 

miljøeffekt for biologisk luftrensning i kombination med fuld eller delvis luftrensning af almindelig 

staldluft. På Miljøstyrelsens teknologiliste findes to godkendte biologiske luftrenser, som er Farm 

AirClean BIO Flex 2 el. 3-stage fra Skov A/S samt BAC-1 fra KJ Klimateknik. De to biologiske 

luftrensere har ammoniakreducerende effekt på niveau med de kemiske luftrensere. For at sikre 

markedsmæssig ligestilling for alle teknologier på Miljøstyrelsens teknologiliste, så skal der 

beregnes miljøeffekt og defineres en standardpris så biologisk luftrensning også bliver et muligt 

teknologivalg ifølge bilag 2.  

 

Tilføjelse i tabel ved inventar i indsatsområde 1 og 2 

I liste over obligatoriske elementer under inventar står ”Nødventilation og alarmanlæg”.  

 

Det er vores forslag i parentes at indsætte følgende tekst efter ”alarmanlæg” (kun for mekanisk 

styrede ventilationsanlæg). Begrundelsen er at der kan forekomme 100 % naturligt ventilerede 

stalde, som ikke har en mekanisk ventilationsstyring om end det vil være undtagelsen.   

 

Fejlkombinationer på teknologilisten 

I henhold til rapporten ”Samspil mellem miljøteknologier, Vurdering af muligheder for at kombinere 

miljøteknologier på Miljøstyrelsens teknologiliste” udgivet af Teknologisk Institut, 2016 (rapport 

bestilt af Miljøstyrelsen), er det med hensyn til ammoniakreduktion ikke muligt at kombinere 

punktudsugning og gyllekøling før end at der foreligger tilstrækkelig dokumentation. Denne 

problemstilling omfatter teknologivalg nr. 2.22 til 2.25 samt nr. 2.28 til 2.31. 

 

Dublet af teknologivalg nr. 2.26 og 2.27 

Det er SEGES vurdering at teknologivalg nr. 2.26 og 2.27 er identisk på nær, at der ikke er 

beskrevet krav om hyppig gylleudslusning ud for teknologivalg 2.26, hvilket vurderes at må være en 

fejl.   

 

Side 15 i vejledning vedr. krav om manuel eller automatisk gylleudslusning 

Det alene at føre en logbog som dokumentation for at praktisere hyppig gylleudslusning, bliver pt. i 

en række kommuner ikke anerkendt som tilstrækkelig dokumentation for at praktisere hyppig 

gylleudslusning. I disse kommuner stilles krav om et system for automatisk logning også i 

eksisterende stalde. 

 

Hvis en landmand ønsker at bygge en ny stor slagtesvinestald, så anbefaler SEGES 

Svineproduktion i dag, at der installeres et automatisk system inkl. (logning) til gylleudslusning. Det 

skal være helt klart hvilke krav Landbrugsstyrelsen stiller til krav om hyppig udslusning og andre 

teknologier. 
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Bemærkning vedr. manglende klarhed – Friland-produktion 

I udkast til bekendtgørelse fremgår det ikke klart om stalde til produktion af friland-grise er omfattet 

af tilskudsordningen, herunder i givet fald hvordan et tilskudsberettiget netto produktionsareal skal 

defineres i sådanne stalde. Der blev fundet en løsning på denne problemstilling under 

moderniseringsordningen 2016. Der bør findes en tilsvarende løsning på 2020-ordningen. 

 

Bemærkning vedr. vurdering af miljøpåvirkning af gylleforsuring 

I sin nuværende form vil dette udkast til tilskudsordning understøtte en udbredelse af 

staldgylleforsuring, hvor der i dag hovedsageligt anvendes svovlsyre som forsuringsmiddel. Her er 

det afgørende vigtigt at, Landbrugsstyrelsen forelægger dokumentation vedrørende en 

miljømæssig konsekvensvurdering af, at der årligt forventes udbragt mere end 100 kg svovl per ha 

per år. Ud fra en helhedsvurdering skal det sikres at landbrugserhvervet over en årrække ikke 

pludselig står med en ny negativ miljøpåvirkningssag. 

  

Vejledning 
Først og fremmest henvises til ovenstående bemærkninger til bekendtgørelsen og til ordningen 

generelt, som også kræver konsekvensrettelser i vejledningen. Dertil kommer, at der er behov for 

en grundig korrekturlæsning af vejledningen. Især faktaboksene er i flere tilfælde ufuldstændige.  

 

Det skal supplerende bemærkes, at det ville være en fordel om også overskrifterne ”Hvem kan 

søge”, ”Hvem kan ikke søge”, osv. også blev nummereret, da det er med til at skabe overblik. 

 

Nedenfor er vores specifikke bemærkninger og spørgsmål til de enkelte afsnit. 

 

Afsnit 2.2 

Det bør under afsnittet om arbejdskraft gøres klart i hvilken periode arbejdskraftbehovet skal være 

opfyldt, alternativt bør der henvises til det faktiske afsnit 3.1, hvor det er anført. 

Det bør nævnes, at i seneste ordning var der mulighed for at søge tilskud til ombygning, hvilket ikke 

er indbygget i den nye ordning. 

Ift. ”Miljøgodkendelse, byggetilladelse og finansieringserklæring” henvises til vores generelle 

bemærkninger, herunder at der i ordningen bør indbygges et modenhedskriterium. 

 

Under overskriften ”Frist for indsendelse af udbetalingsanmodning” anfører styrelsen ”Betaling for 

projektet skal være til stede, når vi kommer og afsyner dit projekt”. Det er uklart, hvad der menes 

med sætningen. Skal betaling være sket, skal betingelserne for udbetaling være til stede, skal 

faktura/betalingsdokumentation foreligger eller hvad menes? Evt. korrekturforslag: ”Dokumentation 

for betaling skal være til stede, når vi kommer og afsyner dit projekt”. Hvordan forholder det sig til at 

der ikke er krav om fakturaer. 

 

Afsnit 2.3 

I figuren på side 8 bør der anføres et eller efter første punkt. Sætningen ”Begge tilskudssatser er af 

den standardomkostninger, som er fastsat i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.” bør omformuleres. 

Hvad menes hermed?  

I eksemplet bør regnestykket supplerende opstilles i f.eks. tabelformat eller regnestykke for at 

skabe et overblik. 

Projektdele Enheder Enhedspris 

(standardomk) 

Pris 

Luftrensningsanlæg 1 anlæg 620.000 kr./anlæg 620.000 kr. 

Gyllekølingsanlæg 1 anlæg 376.000 kr./anlæg 376.000 kr. 
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Råhus, rundbuestald 3.400 m2 

produktionsareal 

4.400 kr./m2 

produktionsareal 

14.960.000 kr. 

Inventar 3.400 m2 

produktionsareal 

600 kr./m2 

produktionsareal 

2.040.000 kr. 

Gylleopbevaring 3.400 m2 230 kr./m2 

produktionsareal 

782.000 kr. 

Teltoverdækning til 

gylle beholder 

1 overdækning 

3.400 m2 

85.000 

kr./overdækning 

40 kr./m2 

produktionsareal 

85.000 kr. 

136.000 kr. 

Samlet 

tilskudsgrundlag, dog 

max. 35.000.000 kr. 

  18.999.000 kr. 

Samlet tilskud 20 % af det samlede 

tilskudsgrundlag på 

18.999.000 

 3.799.800 kr. 

 

Afsnit 3.1 

Afsnittet er opbygget uhensigtsmæssigt. Først er der indsat en overskrift om hvem der kan søge, så 

en underoverskrift, der begrænser spørgsmålet til arbejdskraftbehovet, hvorefter man lister op to 

gange – i træk – på hver sin facon, hvilke generelle kriterier, der skal opfyldes for at søge. 

Enten bør de generelle kriterier rykkes ind under egen underoverskrift, så afsnittet om 

arbejdskraftbehov rykkes til et nyt 3.2 eller også bør overskriften ændres. 

Derudover er det forvirrende, at man først oplister kriterier for tilskud på side 11-12 og derefter 

indsætter en boks på side 12 med tilsvarende information – som kun delvist matcher. 

Side 11-12 Boks side 12 

Du har et CVR-nummer Det er personer og virksomheder med et CVR-nr., som kan 

søge 

CVR-nummeret er ejer eller forpagter af 

en primær jordbrugsbedrift. Dette CVR-

nr. må gerne være et aktie- eller 

anpartsselskab eller indgå i et 

driftsfællesskab. 

Ansøger skal være ejer eller forpagter af en CVR-registreret 

jordbrugsbedrift 

Der som minimum er et årligt 

arbejdskraftbehov på 830 timer i dette 

CVR-nr. 

Jordbrugsbedriften skal have et årligt arbejdskraftbehov på 

mindst 830 timer, opgjort efter normtimesatserne i 

bekendtgørelsens bilag 3. Dette skal både være opfyldt på 

ansøgningstidspunktet, på udbetalingstidspunktet og i 

opretholdelsesperioden. 

CVR-nummeret er ikke et konkursbo  

 Jordbrugsbedriften (CVR-nr.) skal udøve en 

landbrugsaktivitet i form af produktion, avl eller dyrkning af 

jordbrugsprodukter herunder høst, malkning, opdræt af 

husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål, og dermed 

være en jordbruger. 

 Projektet skal gennemføres på ansøgerens egen eller 

forpagtede jordbrugsbedrift. Det er ansøger, der som 

tilsagnshaver, er ansvarlig for at gennemføre projektet. 

 

Afsnit 3.2 
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Hvordan forholder det sig, hvis virksomheden går konkurs efter modtagelse af tilsagn og/eller efter 

gennemførelse af projektet, men i opretholdelsesperioden? Se kommentarer til afsnit 6.6, 7.9.3 og 

8.4. 

 

Afsnit 3.4  

I første punkt skrives ”udtrykt pr. netto produktionsareal”, der bør anføres ”udtrykt pr. m2 netto 

produktionsareal”. 

I den situation at det viser sig tilskudsgrundlaget går ud over 35.000.000 kr., så bør det fremgå klart 

at tilskuddet vil blive beregnet ud fra max på 35.000.000 kr. og ikke i stedet giver totalt afslag. Det 

bør fremgå klart af vejledningen. 

 

Afsnit 3.9  

Overskriften på afsnittet er misvisende, da overskriften antyder at andre EU-tilskud generelt (og 

ikke blot til det pågældende projekt) betyder, at man er afskåret fra tilskud efter nærværende 

ordning.  Overskriften bør præciseres. 

 

Afsnit 3.10  

Der bør her også gøres opmærksom på, at arbejdskraftbehovet hos tilsagnshaver skal være 

opfyldt. 

Ift. påbegyndelse af projektet, bør henvises til vejledningens afsnit 3.12 og 4.4. 

I 2. afsnit på side 17, anføres at fakturaen eller dokumentationen kan bruges til at vise at 

delelementerne er nye eller som dokumentation for, at ansøger ejer investeringen. Det er vel reelt 

ikke et enten eller? Begge forhold kan vel dokumenteres herved. 

 

Afsnit 3.11  

Som overskriften er formuleret, kan der ikke opnås tilskud til et projekt, der indeholder andre 

teknologier end dem på teknologilisten. Dette må antages at være en fejl: Hvis ansøger har brugt 

de obligatoriske elementer, og i øvrigt opfylder betingelserne, er det vel ikke afslagsgivende, at han 

for egen regning (uden berettigelse til tilskud for denne del) har indlagt flere teknologier i sit projekt? 

 

 

Afsnit 3.12  

Mulighed for tidlig ansøgning om miljøgodkendelse og byggetilladelse bør anføres heri. Bør det 

tillige anføres, at der gerne forinden må være søgt og opnået finansieringsgodkendelse og at der 

gerne må indhentes tilbud og søges rådgivning før ansøgning, jf. afsnit 4.4? 

 

Afsnit 3.13 

Figuren står meget forvirrende midt i de punkter den opsummerer. Hører den evt. til i bunden af 

overskriften ”Hvilke projekter kan du ikke få tilskud til?”? Figuren må gerne både afspejle, hvad der 

er skrevet i prosatekst tidligere og i samme rækkefølge, så den røde tråd bliver nemmere at følge.  

Afsnit Figuren i 3.13 

3.11 Projekter, som indeholder andre 

teknologier end dem på teknologilisten 

 

3.12 Projekter, der er igangsat inden 

ansøgning 

Projekter vedrørende aktiviteter, som du har 

igangsat, inden du har sendt din ansøgning om 

tilsagn om tilskud til os. 

3.13 Projekter, der tidligere er givet tilskud til Projekter, som du tidligere har fået tilsagn om 

tilskud til, dvs. det vi betegner som 

dobbeltfinansiering 
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3.14 Investeringer du er forpligtet til at 

gennemføre ifølge anden lovgivning 

Projekter vedrørende aktiviteter, som du er 

forpligtet til at gennemføre i medfør af anden 

lovgivning. 

3.15 Brugt udstyr, lejet udstyr  

 Projekter der ikke gennemføres på ansøgers 

egen eller forpagtede jordbrugsbedrift. 

 

I forhold til afsnit 3.13 bemærkes i øvrigt, at det bør gøres klart, hvornår noget anses for 

dobbeltfinansieret. Hvis der tidligere er søgt tilsagn, tidligere opnået tilsagn, eller hvornår? Er det et 

krav at det tidligere givne tilsagn har ført til udbetaling? 

Hvis man har et eksisterende tilsagn under anden ordning, men ønsker at søge under denne 

ordning (og endnu ikke har iværksat projektet), kan man så søge på betingelse af, at man opgiver 

det tidligere tilsagn? 

 

Afsnit 3.14 

Punktet er uklart beskrevet – den tidligere vejledning var mere entydig på dette forhold. Er der 

mulighed for at indsætte et eksempel? 

 

Afsnit 4.2.2 

Er det muligt at oplyse, hvad det maksimale OE man kan opnå indenfor det maksimale 

tilskudsberettigede beløb på 35.000.000 kr. kan udgøre? Det ville stille eksemplet med 

gylleforsuring i kontekst. 

Det anføres i sidste afsnit, at der skal være slagtesvin i hele opretholdelsesperioden – er der et 

minimumskrav hertil? 

 

Afsnit 4.2.3  

Det ville give bedre mening om eksempel 2 blev ændret:  

Tag underpunkterne til de enkelte elementer ud, f.eks. bund, facade, tag, mv.  

Opstil to eksempler med samme elementer (dvs. råhus, inventar, teknologikombination 2.2), hvor 

netto m2 produktionsareal er forskellig, så effekten på OE kan demonstreres.  

OE på 1.900 m2 er 4,23 

OE på 3.800 m2 er 4,45 

Afsnit 4.2.2 og 4.2.3 kunne i øvrigt med fordel slås sammen. 

 

Afsnit 4.2.6 

Se bemærkning om max-grænse til afsnit 3.4 

Figurens andet punkt er upræcist – det er ikke berørt i den generelle vejledningstekst og det er ikke 

målbart for landmanden. Jeg går ud fra, at det er hensigten at opsummere punkt 4.2.4, men 

indholdet er umiddelbart ikke sammenligneligt. 

Figurens sidste punkt ”Det ansøgte ikke er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.” må 

umiddelbart være en fejl – det ansøgte skal netop indeholde de i bilag 1 og 2 oplistede elementer. 

 

Afsnit 6.4 

Afsnit om overdragelse bør indeholde oplysninger om, hvornår overdragelse kan og skal ske: Det 

anføres, at overdragelse kan ske efter tilsagn. Dvs. i perioden fra ansøgning til tilsagn er givet, kan 

dette ikke overdrages. Kan det overdrages i forbindelse frem til udbetalingstidspunktet? Kan det 

overdrages efter udbetalingstidspunktet i opretholdelsesperioden? Kan det overdrages, hvis der er 

indsendt udbetalingsanmodning som endnu ikke er færdigbehandlet? Kan det overdrages, hvis der 

er andre verserende ”tilladelser”, f.eks. om projektforlængelse eller ændring af projektet? 
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Er det muligt for et konkursbo at overdrage tilsagnet, f.eks. i forbindelse med salg af ejendommen, 

eller bortfaldet tilsagnet det øjeblik konkursboet bliver tilsagnshaver? Bemærk, at der her bør 

henvises til øvrige konkursafsnit, f.eks. afsnit 6.6 og 8.4. 

 

Vi mener, det vil give mening at indsætte en tabel for at skabe et overblik over relevante situationer: 

 Kan tilsagn overdrages? Hvem skal søge om 

udbetaling? 

Tilsagn ansøgt Nej Ikke relevant 

Tilsagn tildelt, men ikke udnyttet Ja Ny tilsagnshaver 

Investering påbegyndt, men ikke 

færdiggjort 

Ja Ny tilsagnshaver 

Mens der er en verserende 

ansøgning om ændring eller 

forlængelse 

Ja Ny tilsagnshaver 

Investering færdiggjort, men ikke 

ansøgt om udbetaling 

Ja Ny tilsagnshaver 

Ansøgning om udbetaling 

afventer 

Ja Udtrædende tilsagnshaver 

Betaling er sket, investeringen 

er i opretholdelsesperioden 

Ja Ikke relevant 

 

I forhold til oplysning om, hvem der skal søge om udbetaling, bør indføjes afsnit om betydningen af, 

at fakturaer er stilet til og/eller betalt af den udtrædende tilsagnshaver. 

 

Afsnittet ”generationsskifte” bør ændres/suppleres, så der også heri indgår omstruktureringer. 

Det bør klart anføres – jf. styrelsens praksis - at det ikke er tilstrækkeligt at der er identitet mellem 

de ultimative ejere: Tilsagnet skal være overdraget. 

 

Generelt vil vi opfordre til at der skabes en dispensationsmulighed, så ansøgere, der ikke har været 

opmærksomme på regler om overdragelse, når der er tale om en omstrukturering af egen bedrift, 

har mulighed for at rette op på det, så længe der er tale om samme stald, samme ejerkreds, 

formålet med ordningen i øvrigt er opfyldt. Det er ikke proportionelt at en formel fejl kan lede til 

totalbortfald af tilsagn.  

 

Afsnit 6.6 

Er det undersøgt hvilken konkursretlig konsekvens gennemførelse af projektet vil have? Hvis 

kurator vælger at gennemføre projektet/anmode om udbetaling, vil et evt. krav om tilbagebetaling 

da blive behandlet som et konkurslovens § 93, nr. 3 krav?  

Det bør overvejes om der skal tilknyttes særlig vejledning til dette afsnit til kuratorer, herunder om 

pligten til at opretholde arbejdskraftbehovet – da der må forventes frasalg af ejendomme/arealer i 

konkursperioden – og betydningen heraf ift. afhændelse af ejendommen. 

 

Afsnit 7.9.3  

Afsnit om produktionsophør ved konkurs bør gentages i afsnit 6.6. Gælder frafald af tilbagebetaling 

for produktionsophør ved konkurs også i den situation, hvor det er kurator, der har gennemført 

projektet og/eller anmodet om udbetaling? 

 

Afsnit 8.1 
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I definitionen af SMV på side 49 står der at ”Mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er) omfatter virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig 

omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR.” 

 

Det forstår vi som at man enten skal have en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en 

årlig samlet balance på ikke over 50 mio. EUR. Men i figur 8.2, er der indsat et ”OG” symbol mellem 

de kolonner. Enten er dette modstridende, eller også er symbolet svært at forstå? 

 

Afsnit 8.4  

Hvordan hænger opretholdelsespligten sammen med afsnit 7.9.3, hvor tilbagebetaling pga. 

produktionsophør ikke giver et tilbagebetalingskrav? Se tidligere bemærkning til afsnit 6.6.  

Generelt bør afsnit vedrørende konkurs sammenskrives. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Trudsø Kruse 

Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer 

 


