
From:                                 Svineafgiftsfonden
Sent:                                  Thu, 25 Apr 2019 11:27:26 +0000
To:                                      Landbrugets Fonde
Subject:                             SV: Frist den 1. maj 2019: Ekstern høring af udkast til bekendtgørelse om støtte til 
fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af 
jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.

Kære Helena
 
Jeg forventer at fremsende et revideret basisbudget for SAF med enkelte justeringer i henhold til de 
nedenfor annoncerede ændringer, når disse er endeligt vedtaget.
 
Ring endelig, hvis der er behov for vende det.
 
Vh Mikkel
 
Venlig hilsen

Mikkel Kay Petersen
Chefkonsulent
Fondssekretariat

T +45 3339 4329  |   M +45 5167 1573

Axelborg, Axeltorv 3 · DK-1609 København V · svineafgiftsfonden@lf.dk · www.svineafgiftsfonden.dk

Svineafgiftsfonden arbejder for at styrke svinekødsektorens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne 
gennem støtte til aktiviteter, der kommer danske primærproducenter til gavn. Fonden har særligt fokus på 
projekter, der formår at styrke afsætning af grisekød, en mere produktiv værdikæde, bedre dyrevelfærd og 
bæredygtighed i forhold til økonomi, klima og miljø. På fondens hjemmeside findes mere information om 
fondens strategi og støttemuligheder.

 
 
Fra: Landbrugets Fonde <LandbrugetsFonde@lbst.dk> 
Sendt: 15. april 2019 14:38
Til: Svineafgiftsfonden <Svineafgiftsfonden@lf.dk>; hesteafgiftsfonden <hesteafgiftsfonden@lf.dk>; Hanne 
Elkjær <HE@lf.dk>; 'hen@kopenhagenfur.com' <hen@kopenhagenfur.com>; Fjerkræafgiftsfonden 
<fjerkraeafgiftsfonden@lf.dk>; Kvaegafgiftsfonden <Kvaegafgiftsfonden@lf.dk>; Nicolaj Christoffersen 
<nc@lf.dk>; kartoffelafgiftsfonden <kartoffelafgiftsfonden@lf.dk>; Promilleafgiftsfonden for landbrug 
<promilleafgiftsfonden@lf.dk>; Jørgen Nyberg Larsen <JNL@lf.dk>; Nils Elmegaard <NEM@lf.dk>; Jørgen 
Nyberg Larsen <JNL@lf.dk>; 'u@ujl.dk' <u@ujl.dk>
Emne: Frist den 1. maj 2019: Ekstern høring af udkast til bekendtgørelse om støtte til fordel for 
primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets 
promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. 
 
Landbrugets Fonde sender hermed udkast til bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af 
jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og 
produktionsafgiftsfonde m.v. (aktivitetsbekendtgørelsen) i ekstern høring. 

http://www.svineafgiftsfonden.dk/?utm_source=mailsignatur&utm_medium=mail&utm_campaign=svineafgiftsfonden
mailto:svineafgiftsfonden@lf.dk
http://www.svineafgiftsfonden.dk/?utm_source=mailsignatur&utm_medium=mail&utm_campaign=svineafgiftsfonden


 
Overordnet om bekendtgørelsen angiver den de aktiviteter, som landbrugets fonde kan støtte i 
overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler mv.
 
Formålet med bekendtgørelsesudkastet er at ændre §§ 6-8 som følge af ændrede EU-retningslinjer for 
statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014-2020. Med 
bekendtgørelsesændringen foreslås det, at de hidtidige §§ 6-8 fremadrettet er samlet i en enkelt 
bestemmelse, § 6, som handler om støtte til fremstødsprojekter, både i EU og tredjelande. Bestemmelsen 
gengiver del II, afsnit 1.3.2. i Kommissionens EU-retningslinjer. Herudover foreslås det, at der indsættes en 
ny bestemmelse, i § 7, der handler om støtte til landbrugsproducenters deltagelse i kvalitetsordninger. 
Denne bestemmelse gengiver artikel 20 i EU-forordning nr. 702/2014.
 
Bekendtgørelsen er således samlet set en videreførelse af den gældende ordning, men der er foretaget 
visse indholdsmæssige ændringer.
 
Derudover er der foretaget tekniske præciseringer i bekendtgørelsen.
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft hurtigst muligt.
 
Høringsmaterialet er vedhæftet denne mail og kan endvidere findes her: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62942.
 
I bedes sende jeres eventuelle bemærkninger til landbrugetsfonde@lbst.dk senest onsdag den 1. maj 2019 
med angivelse af j.nr. 18-0151-000011. Spørgsmål kan rettes til helgad@lbst.dk med 
landbrugetsfonde@lbst.dk på cc.
 
 
Venlig hilsen
 

Helena Christina Gade
Specialkonsulent | EU & Erhverv
+45 40 48 18 44 | helgad@lbst.dk 

Miljø- og Fødevareministeriet
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