
 
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske 
bedrifter 

 
 Ordningens formål: 

Formålet med ordningen er, gennem tilskud til investeringer i nye teknologier, at bidrage til 
produktivitetsforbedring i forskellige økologiske produktionsgrene ved fx at øge effektiviteten, det 
økologiske areal eller produktionen for den enkelte økologiske landbrugsbedrift. 
 

Det gives tilskud til teknologier fra en prædefineret teknologiliste, som er udarbejdet af SEGES. 

Teknologierne er fordelt på 6 indsatsområder, Kvæg, Svin, Frugt og bær og grønt, Planteavl, Æg og fjerkræ 
og Får og geder og har hovedfokus på produktivitetsforbedring, ved eks.at nedbringe landmandens 
arbejdstid eller øge udbyttet på marken.  

Effekten prioriteres som den økonomisk effekt på alle indsatsområder. 

 Administrative konsekvenser: 

OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse 

konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 
 Principper for agil erhvervsrettet regulering: 

OBR har følgende bemærkninger om Landbrugsstyrelsen vurdering af principperne for agil erhvervsrettet 

regulering.  

  

Landbrugsstyrelsen har vurderet, at et eller flere af principperne for agil erhvervsrettet regulering er 

relevante for de konkrete ændringer i udkastet.  

 

Ad princip 1 Muliggør anvendelse af nye forretningsmodeller 

OBR bemærker, at Landbrugsstyrelsen har vurderet, at princippet er relevant med henvisning til, at 

erhvervslivet er blevet hørt og inddraget om brug af nye teknologier. Ressortministeriet kan med fordel 

uddybe denne vurdering.  

 

Ad princip 2 Mere enkel og formålsbestemt 

OBR bemærker, at Landbrugsstyrelsen har vurderet, at princippet er relevant med henvisning til, at man, 

med ordningen, benytter sig af standardomkostninger og økonomiske effektberegninger, som betyder, 

kunder ikke er nødsaget til at indsende to tilbud, som det var tilfældet ved sidste ordning. Hermed bliver 

det enklere at ansøge om tilsagn til tilskud. OBR har ingen bemærkninger til landbrugsstyrelsens vurdering.  

 

Ad princip 3 Teknologineutral  

OBR bemærker, at Landbrugsstyrelsen har vurderet, at princippet ikke er relevant. OBR har ingen 

bemærkninger til landbrugsstyrelsens vurdering.  

 

Ad princip 4 Helhedstænkende 



OBR bemærker, at Landbrugsstyrelsen har vurderet, at princippet ikke er relevant. OBR har ingen 

bemærkninger til landbrugsstyrelsens vurdering.  

 

Ad princip 5 Sikrer brugervenlig digitalisering 

OBR bemærker, at Landbrugsstyrelsen har vurderet, princippet er relevant med henvisning til, at styrelsen 

har haft fokus på, at nye digitale løsninger skal bidrage til virksomhedsstrategien Nemt, enkelt og til tiden, 

hvorfor ansøgningsskemaet i Landbrugsstyrelsens portalløsning er udarbejdet brugervenligt og 

understøttet af vejledningsmateriale. OBR har ingen bemærkninger til landbrugsstyrelsens vurdering. 

 
 Skatter, afgifter og subsidier: 

Ordningen er en tilskudsordning og tildeler subsidier for 40 mio. kr. i 2021. 

 
 Efterlevelseskonsekvenser: 

Bekendtgørelsen medfører ingen ændrede efterlevelseskonsekvenser. 

 
 BNP effekter: 

Bekendtgørelsen medfører ingen skatteforvridning, da den er 100 pct. Finansieret af midler fra EU. 

 
 Adfærdsvirkninger: 

Tilskuddet til investeringer i de tilskudsberettigede teknologier vurderes ikke at ændre støttemodtagers 
adfærd, udover det tilskuddet tilskynder 

 
 Afledte effekter: 

Formålet med ordningen er blandt andet at forøge den økologiske produktion. En udvidelse af det 
økologiske areal vil medføre reduceret udvaskning af kvælstof og nedsivning af pesticider. Dertil kommer 
en klimaeffekt. Reduktionen af disse eksternaliteter har en direkte positiv effekt for miljøet, men 
værdifastsættes ikke. 


