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Høring over udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med 
gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer. 
 
NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring: 

 Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og 
plantegenetiske ressourcer. 

 
Bemærkninger sendes til landbrug@naturerhverv.dk, senest onsdag den 18. maj 2016 med angivelse af  
j.nr. 16-32640-000003. 
 
Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til:   
Malene Karup Olsen (husdyr) eller Birgitte Lund (planter): bevaringsudvalget@naturerhverv.dk  
 
Høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. 
 
Om bekendtgørelsen 
Formålet med bekendtgørelsen er at udbyde en projekttilskudsordning til bevaringsarbejdet med gamle 
danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer, og udstedes med henblik på at give NaturErhvervstyrelsen 
beføjelser til at udbetale tilskud hertil. Ordningen blev også udbudt i 2015. 
 
Med bekendtgørelsesudkastet planlægges det at åbne for ansøgninger om tilsagn om tilskud 15. august med 
frist 15. september 2016.  
 
Som sidste år skal et særligt ansøgningsskema benyttes og der kan gives tilsagn til projekter med en varighed 
af op til 3 år. Der kan ikke søges til afsluttede projekter og/eller til dækning af udgifter afholdt inden evt. 
tilladelse foreligger fra NaturErhvervstyrelsen til at iværksætte projektet.  
 
Videreført fra sidste års bekendtgørelse er endvidere, at der kan gives tilskud til projekter om videnoverførsel 
og informationsaktiviteter samt til konsulentbistand i forbindelse med et projekt. Der kan også gives tilskud 
til projekter til forskning og udvikling i landbrugssektoren - se bekendtgørelsens kapitel 5. Bemærk, at der 
skal være en udbyder af projektet eller en rådgiver, som tilskuddet udbetales til. Tilskuddet skal være til gavn 
for SMV (mikrovirksomheder, små virksomheder og mellemstore virksomheder) i landbrugssektoren. 
 
Tilskud ydes inden for rammerne af EU´s statsstøtteregler. Herefter kan der ikke gives tilskud til direkte drift 
(tilskud der fritager modtageren fra sine sædvanlige udgifter eller omkostninger i den daglige drift eller 
aktiviteter) efter denne ordning. Direkte tilskud til drift vurderes som udgangspunkt som uforenelig med 
EU´s statsstøtteregler.  
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Bevaringsarbejdet støttes via en bevilling på finansloven, hvoraf en del budgetteres til projekttilskud. I 2016 
er der ca. 3,0 mio. til projekttilskud efter denne bekendtgørelse.  
 
Forholdet til de internationale forpligtelser 
Baggrunden for bevillingen er, at Danmark er forpligtet til at understøtte bæredygtig anvendelse, udvikling 
og bevaring af både husdyr- og plantegenetiske ressourcer, jf. Danmarks tiltræden af henholdsvis FAO’s 
Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer og Interlaken Deklarationen, samt FAO’s 
internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karen Viggers 
Fuldmægtig  
Center for Landbrug 
NaturErhvervstyrelsen 


