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Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af tilskudsordningen 

økologisk investeringsstøtte (Bekendtgørelse om tilskud til investeringer 

på økologiske bedrifter) 

 

 

Ordningen er en tilskudsordning, der har til formål at udvide det økologiske areal eller forøge den 

økologiske produktion inden for et eller flere af seks indsatsområder. 

 

Tilskuddet gives til projekter på økologiske bedrifter vedrørende investeringer i teknologier. 

 

Administrative konsekvenser 

På baggrund af det relevante materiale, som man forpligter sig til at udfylde ved ansøgning, og 

som skal udfyldes efter en eventuel udbetaling fra tilskudsordningen, anslås det, at tidsforbruget 

udgør op mod 4 timer for hver ansøger. Det anslås endvidere, at der vil være omkring 180 

ansøgere til ordningen, og at der gives tilsagn til 150 ansøgninger. Dette betyder, at ordningen vil 

give anledning til administrative konsekvenser svarende til ca. 675 timer. Dette er en ordning, som 

man også kunne søge om tilskud til i 2014, hvormed det er ændringen i effekten mellem 2014 og 

2015, der er i fokus. Der anslås således en øget administrativ byrde på 106 timer – grundet 

forventet øget ansøgningsaktivitet. 

 

Skatter, afgifter, subsidier mv. 

Ordningen vurderes at have erhvervsøkonomiske konsekvenser. Der er fastsat en ramme på 40 

mio. kr. til ordningen, hvilket vil betyde et samlet investeringsløft på 100 mio. kr., idet 

NaturErhvervstyrelsen giver et tilskud på 40 pct. af de tilskudsberettigede midler.  

 

Øvrige efterlevelseskonsekvenser 

Ordningen forventes at give anledning til en samlet bruttovækst på knap 6,5 mio. kr. Da rammen 

er den samme som i 2014, er der dog ingen forskel på de samlede subsidier – eller effekten af 

den. 

 

Der vurderes ikke at være yderligere forpligtelser, der påvirker de erhvervsøkonomiske 

konsekvenser, og derfor skønnes det ikke, at der er øvrige relevante efterlevelseskonsekvenser for 

ordningen. 

 

Adfærdsvirkninger 

Tilskuddet til investeringer i de tilskudsberettigede teknologier vurderes ikke at ændre 

støttemodtagers adfærd.  

 



 

 
Side 2/2 

BNP 

Ordningen vurderes at have samfundsøkonomiske konsekvenser. Der er fastsat en ramme på 40 

mio. kr. til ordningen, hvoraf 75 pct. af rammen er finansieret af EU og 25 pct. af Danmark. Det 

betyder, at der er en negativ dansk BNP-effekt på 2 mio. kr. i forhold til skatteforvridning. 

Derudover vurderes der ikke at være andre bidrag til BNP-effekter. Da rammen for ordningen er 

uforandret i forhold til 2014, er skatteforvridningstabet også uforandret. 

 

Afledte effekter 

Formålet med ordningen er blandt andet at udvide det økologiske areal. En udvidelse af det 

økologiske areal vil medføre reduceret udvaskning af kvælstof og nedsivning af pesticider. Dertil 

kommer en øget binding af CO2. Reduktionen af disse eksternaliteter har en direkte positiv effekt 

for miljøet, men værdifastsættes ikke.  

 


