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Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelsen om projekttilskud til 
bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer (2016) 
 
 
Bekendtgørelsens indhold 
Bekendtgørelsen giver NaturErhvervstyrelsen beføjelse til at yde projekttilskud til projekter, der fremmer 
bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer. Disse genetiske ressourcer har 
Danmark forpligtiget sig til at bevare ved at tiltræde FAO’s Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske 
Ressourcer og Interlaken Deklarationen, samt FAO’s internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer 
for Fødevarer og Jordbrug.  
 
Administrative konsekvenser 
Der er skriftlige informationsforpligtelser i forbindelse med ansøgning og efterfølgende i forbindelse med 
anmodning om udbetaling. I forhold til 2015 bekendtgørelsen, er der ikke foretaget ændringer på dette 
område i 2016 bekendtgørelsen. Fra 2015 blev det således muligt at give tilsagn til flerårige projekter, hvorfor 
der kom nye og ændrede informationsforpligtelser i forhold til 2014. Det medførte også, at der kom flere 
ansøgninger – nemlig 74.  
 
De skriftlige informationsforpligtigelser er således uændrede i 2016 i forhold til 2015, og der vurderes, at 
ordningen vil modtage det samme antal ansøgere. 
 
Det vurderes dermed, at bekendtgørelsen ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervet. 
 
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget forslagene til bekendtgørelse om 
projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer i præ-høring. 
 
TER vurderer, at forslagene ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. 
 
Skatter, afgifter, subsidier mv. 
Ordningen er en tilskudsordning og tildeler subsidier for 3,0 mio. kr. Tilskudsrammen var i 2015 på 4,4 mio. 
kroner, hvilket betyder at der sker en reduktion af tilskuddet på 1,4 mio. kr. fra 2015 til 2016. 
 
Øvrige efterlevelseskonsekvenser 
Tilskudssatsen for projekter under bekendtgørelsens ordninger 100 pct., hvorfor ansøgerne kompenseres 
fuldt ud for de efterlevelseskonsekvenser, der er i ordningen. Som følge af reduktionen i tilskudsrammen er 
efterlevelseskonsekvenserne også reduceret med 1,4 mio. kr. fra 2015 til 2016. 
 
 
Adfærdsvirkninger 
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Via hjemlen til projekttilskud forventes bekendtgørelsen at fremme bevaringsarbejdet med de danske plante- 
og husdyrgenetiske ressourcer, herunder ved at medvirke til yderligere formidling, bæredygtig anvendelse og 
specialproduktion af fødevarer baseret på disse ressourcer.  
 
BNP 
Rammen til ordningen er på 3,0 mio. kr. i 2016, hvilket er en reduktion på 1,4 mio. kr. i forhold til 2015. 
Rammen er fuldt ud finansieret med nationale midler. Dette betyder, at der i forhold til 2015 er en positiv 
dansk BNP-effekt på 280.000 kr. på grund af en mindre skatteforvridning af den mindre ramme til 
ordningen. Derudover vurderes der ikke at være andre bidrag til BNP-effekter. 
 
Afledte effekter 
Der forventes ingen afledte effekter. 
 

 


