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Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

investeringer til økologiske bedrifter 

 

Hermed sender Landbrugsstyrelsen følgende i høring: 

- Udkast til bekendtgørelse om tilskud til økologisk 

investeringsstøtte. 

- Udkast til vejledning om tilskud til økologisk investeringsstøtte. 

 

Bemærkninger sendes til euogerhverv@lbst.dk inden mandag den 15. 

marts 2021 med angivelse af j.nr. 21-23333-000001. 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte materiale 

bedes rettes til: 

Louise Kofoed-Dam: loudam@lbst.dk eller tlf. 61 13 46 92  
Marie Lybye Andersson: malyan@lbst.dk eller tlf. 93 59 73 59. 
 

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen på 

https://hoeringsportalen.dk/ efter høringsfristens udløb. Ved at afgive 

høringssvar samtykkes der til, at høringssvaret bliver offentliggjort 

sammen med afsenders navn og mailadresse. Høringssvarnotatet bliver 

offentliggjort på Høringsportalen, efter bekendtgørelsen er offentliggjort i 

Lovtidende. 

 

Om bekendtgørelsen 

Formålet med bekendtgørelsen er at etablere en tilskudsordning, hvor 

økologiske jordbrugere kan søge om tilskud til investeringer med henblik 

på at øge produktiviteten i forskellige produktionsgrene. 

 

Ordningen finansieres udelukkende med EU-midler. 

 

I henhold til bekendtgørelsen kan der gives tilskud inden for følgende 

indsatsområder: 

1) Svin 
2) Kvæg 
3) Frugt, bær og grønt 
4) Planteavl 
5) Æg og fjerkræ 
6) Får og geder 
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Indsatsområderne kan søges af autoriserede økologer eller CVR-numre, 

hvor der er indgivet en ansøgning om autorisation senest tre uger før der 

søges om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter.  

 

Der forventes i alt bevilliget 40 mio. kr., til ordningen. Midlerne fordeles 

med: 

- 8 mio. kr. til indsatsområde 1. 

- 8 mio. kr. til indsatsområde 2. 

- 3 mio. kr. til indsatsområde 3. 

- 12 mio. kr. til indsatsområde 4. 

- 8 mio. kr. til indsatsområde 5. 

- 1 mio. kr. til indsatsområde 6. 

 

Fordelingen er vurderet på baggrund af antallet af ansøgninger til hvert 
indsatsområde i Økologisk investeringsstøtte 2016, sektorbalance og hver 
sektors mulighed for at søge tilskud i andre tilskudsordninger. 
 
Ordningen bliver sat op med standardomkostninger. Det vil sige, at 
tilskudsbeløbet på forhånd er fastlagt som en standardiseret sats.  
Standardomkostningerne er indsat som bilag til bekendtgørelsen. 
 
Der gives tilskud til 40% af den standardomkostning, der er fastsat i bilag 1 
til bekendtgørelsen.  
 
Ansøgningerne prioriteres i første trin efter projekternes 
omkostningseffektivitet. Modtager LBST ansøgninger for mere end den 
afsatte ramme, og er der lighed i projekternes omkostningseffektivitet, 
bliver ansøgningerne i andet trin prioriteres efter størrelsen på den 
gennemsnitlige økonomiske effekt, hvor ansøgningerne med den højest 
gennemsnitlige økonomiske effekt bliver prioriteret først. 
Er der stadig lighed imellem projekterne efter de to første prioriteringstrin, 
bliver de resterende projekter udvalgt på baggrund af en elektronisk 
lodtrækning. 
 
Det er SEGES, der har beregnet den økonomiske effektivitet 
(standardeffekt) af teknologierne, der kan søges tilskud til i ordningen. 
Kun teknologier, som har en dokumenteret økonomisk effekt, er taget med 
i ordningen. 
 
Det afsøges løbende om ordningen kan udvides med flere teknologier samt 
en bredere beskrivelse af de obligatoriske elementer og specifikationer. De 
nuværende teknologiløsninger er det, som minimum kan garanteres forud 
for ekstern høring, men krav til teknologierne kan blive justeret under den 
eksterne høring.  
 
Projektperioden er på 1 år. Ansøger har mulighed for at forlænge 
projektperioden, dog ikke ud over 31. december 2023. 
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Ansøgningsrunden forventes at være åben i perioden 29. april 2021 til 4. 

juni 2021. 

 

Digitaliseringsklar lovgivning 

Landbrugsstyrelsen har i videst muligt omfang taget hensyn til 

digitaliseringsmålsætningen ved udarbejdelsen af foreliggende 

bekendtgørelse, så både regler samt administrationsgrundlag er blevet 

præciseret og forenklet. Det er forventningen, at der med bekendtgørelse 

om tilskud til økologisk investeringsstøtte opnås en højere grad af 

automatisering end på den seneste ordning fra 2016. 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Bekendtgørelsesudkastet er vurderet ud fra principperne for agil 
erhvervsrettet regulering. Vurderingen fremgår separat som bilag til 
høringen. 
 

De erhvervsøkonomiske konsekvenser 

De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger til bekendtgørelsen 

fremgår af høringsmaterialet. 

 

Forholdet til EU- lovgivningen 

Med denne bekendtgørelse implementerer Landbrugsstyrelsen en 

projekttilskudsordning under det danske Landdistriktsprogram for 2014-

2020, som siden er forlænget med 2 overgangsår til 2023.  

 

Landdistriktsprogrammet 2014-2020 har som overordnet mål at styrke 
bæredygtighed, innovation og konkurrenceevnen i jordbrugssektoren samt 
bidrage til strukturudvikling på landbrugsbedrifterne med en mere 
ressourceeffektiv landbrugsproduktion til følge. Det danske 
Landdistriktsprogram udmønter bl.a. Landdistriktsforordningen (EU) nr. 
1305/2013, og er fastlagt under inddragelse af erhvervet og på baggrund af 
politiske beslutninger. Det danske landdistriktsprogram er godkendt af 
EU-kommissionen.  
 
Mange af de bagvedliggende EU-retlige forpligtelser er 
bemyndigelsesbestemmelser, der giver medlemslandene mulighed for selv 
at fastsætte egnede processer til administration af tilskudsordningerne i 
overensstemmelse med de EU-retlige forpligtelser og inden for 
Landdistriktsprogrammets rammer. 
 
Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene i 
EU-lovgivningen, herunder hvad der er nødvendigt for at administrere 
kravene i EU-lovgivningen. 
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Ikrafttrædelsesdato 

Love og bekendtgørelser skal som hovedregel træde i kraft enten 1. januar 

eller 1. juli. For denne ordning er der modtaget dispensation for de fælles 

ikrafttrædelsesdatoer af hensyn til erhvervet. 

  

Det forventes, at bekendtgørelsen skal træde i kraft senest 9. april 2021. 

 
 
Med venlig hilsen 
EU & Erhverv 
euogoerhverv@lbst.dk  
Landbrugsstyrelsen 
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