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Kemikalier 

J.nr. 2020-12855   

Ref. SHKHA 

Den 24. juli 2020 

 

HØRINGSBREV   

   

Til høringsparterne 

 

Høring af Bekendtgørelse om tilskud til projekter til fremme 
af ansøgninger om godkendelse af alternative 
plantebeskyttelsesmidler mm. samt til betaling af gebyr for 
ansøgninger om godkendelse af lavrisikomidler og alternative 
plantebeskyttelsesmidler 
 

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed forslag til Bekendtgørelse om tilskud 

til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative 

plantebeskyttelsesmidler mm. samt til betaling af gebyr for ansøgninger om 

godkendelse af lavrisikomidler og alternative plantebeskyttelsesmidler i høring. 

 

Høringssvar sendes til mfvm@mfvm.dk samt shkha@mfvm.dk med j.nr. 2020-

12855, att. Shaneela Khan angivet i emnefeltet. Høringsfrist er den 31. august 

2020. 

 

Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på Høringsportalen 

(https://hoeringsportalen.dk) efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-

mailadresse og navn offentliggøres på Høringsportalen efter end høring. 

 

Spørgsmål vedrørende forslag til bekendtgørelsen kan rettes til Shaneela Khan pr. 

mail på shkha@mfvm.dk. 

 

Om Bekendtgørelsen 

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse 

af alternative plantebeskyttelsesmidler mm. samt til betaling af gebyr for 

ansøgninger om godkendelse af lavrisikomidler og alternative 

plantebeskyttelsesmidler regulerer tilskudsordningen, som udmønter initiativet i 

Aftale om pesticidstrategi i 2017-2021 af 21. april 2017 vedrørende tilskud til 

udvikling om godkendelse af alternative pesticider for blandt andet at understøtte 

økologisk produktion i Danmark.  

 

Tilskudshjemlen har indtil videre været tilvejebragt med tekstanmærkning nr. 106 

ad 24.52.41. til § 24 på finansloven, men i juni 2020 trådte en lovændring til 

kemikalieloven (lov nr. 806 af 9. juni 2020) i kraft. Den indeholder en ny hjemmel 

i § 37 a til brug for tilskud til forsknings-, udrednings- og udviklingsprojekter og til 

gebyrbetaling i forbindelse med godkendelse af mindre belastende 

bekæmpelsesmidler m.v. Fremadrettet træder den nye tilskudshjemmel i § 37 a i 
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stedet for den hidtidige hjemmel i finansloven, og bekendtgørelsen opdateres som 

følge heraf.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Shaneela Khan 

Specialkonsulent 

Kemikalier 

 


