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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer på 

økologiske bedrifter 

 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring:  

 Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 

 

Bemærkninger sendes til projektdesign@naturerhverv.dk, senest 12. oktober 2015, med angivelse 

af j.nr. 15-8144-000002.  

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte materiale bedes rettet til:  

 Karoline Minna Bryndum på KAMBRY@naturerhverv.dk eller tlf. 93597333, eller 

 Benita Thostrup på BENTHO@naturerhverv.dk eller tlf. 45 26 36 06. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter 

høringsfristens udløb.  

 

Om ordningen og bekendtgørelsen  

Tilskud efter denne bekendtgørelse gives efter det danske landdistriktsprogram 2014-2020.  

 

Investeringer på økologiske bedrifter er en videreførelse af den tidligere ordning, der kunne søges 

til i 2014.  

 

Regeringen understøtter en fordobling af det økologiske areal og en større økologisk produktion 

gennem seks indsatsområder: 

 

1) Svinesektoren. 

2) Kvægsektoren. 

3) Frugt-, bær- og grøntsektoren. 

4) Planteavl. 

5) Æg- og fjerkræbranchen. 

6) Får og geder. 

 

Indsatserne har til hensigt at understøtte en forøgelse af det økologiske areal og at øge den 

økologiske produktion ved at give tilskud til teknologiinvesteringer. Tilskuddene har effekt på en 

række områder for den enkelte økolog, det kan være f.eks. dyrevelfærd eller forbedring af den 

enkelte bedrifts produktivitet. 

 

mailto:projektdesign@naturerhverv.dk
mailto:KAMBRY@naturerhverv.dk
mailto:BENTHO@naturerhverv.dk
http://www.hoeringsportalen.dk/


 

 

Side 2/3 

 

Der er til ansøgningsrunden 2015 afsat op til 40 mio. kr. fordelt på op til 4 mio. kr. til 

svinesektoren, op til 8 mio. kr. til kvægsektoren, op til 3 mio. kr. til frugt-, bær- og grøntsektoren, 

op til 8 mio. kr. til planteavl, op til 15 mio. kr. til æg- og fjerkræbranchen, og op til 2 mio. kr. til 

får og geder. Fordelingen skal understøtte en fordobling af det økologiske areal og en større 

økologisk produktion. Den endelige ramme vil fremgå af den offentliggjorte bekendtgørelse.  

 

Der er foretaget en række ændringer, i forhold til ansøgningsrunden i 2014. De mest væsentlige er 

følgende: 

 

Ændring i støtteberettigede tiltag  

Investeringer til teknologier vedr. sektoren får og geder udgør nu også et indsatsområde. Tilskud 

til investeringer i primærforarbejdning ikke kan søges i denne runde. 

 

Prioritering af ansøgninger 

95 % af de bedste tilskudsberettigede ansøgninger målt på omkostningseffektivitet vil blive 

prioriteret og tildelt tilsagn indtil rammerne inden for de enkelte indsatsområderne er opbrugt. I 

beregningen af omkostningseffektiviteten indgår faktorerne:  

 

1) Det Økologiske Udviklingsindeks (ØUV), som teknologierne er tildelt i teknologilisten,  

2) bedriftens størrelse, og  

3) det samlede tilskudsberettigede beløb.  

 

Den udførlige beregning af omkostningseffektiviteten fremgår af bilag 3 til bekendtgørelsen, mens 

teknologilisten findes i bilag 1. 

 

DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) har udarbejdet en liste over teknologier. Hver 

teknologi har fået tildelt point for ØUV, som er en samlet vurdering af: teknologiens effekt på 

afkast, teknologiens relevans i forhold til økologisk jordbrugsproduktion og potentiale i forhold til at 

økologiske landmænd udvider med flere hektar.  

 

Kun de teknologier, der nævnt i bekendtgørelsens teknologiliste er tilskudsberettigede. 

 

Ansøgerfeltet bliver inddelt i store bedrifter og små bedrifter for at prioritere de største bedrifter 

forud for de mindre. 

 

I øvrigt 

Ansøgningsperioden forventes at ligge i perioden 21. oktober – 12. januar 2016.  

 

Forholdet til EU-lovgivningen  

Med denne bekendtgørelse implementerer NaturErhvervstyrelsen en projekttilskudsordning under 

det danske Landdistriktsprogram for 2014-2020. Det danske Landdistriktsprogram implementerer 

bl.a. Landdistriktsforordningen (nr. 1305/2013) og er fastlagt under inddragelse af erhvervet og på 

baggrund af politiske beslutninger. Landdistriktsprogrammet er herefter godkendt af EU-

Kommissionen. Mange af de bagvedliggende EU-retlige forpligtelser er 

bemyndigelsesbestemmelser og giver medlemslandene mulighed for selv at fastsætte egnede 
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processer for at administrere tilskudsordningerne i overensstemmelse med de EU-retlige 

forpligtelser og inden for Landdistriktsprogrammets rammer. Bekendtgørelsen regulerer hele 

tilskudsordningen, hvoraf bestemmelser, der implementerer EU-retlige forpligtelser, er: 

formålsbestemmelsen, indsatsområderne, gruppen af mulige tilsagnshavere, kontrol af 

tilskudsordningen, prioriteringsbestemmelsen, betingelserne for tilskud, ikke- tilskudsberettigede 

udgifter, beregning af tilskud, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Center for Erhverv 

NaturErhvervstyrelsen 

 

 

 


