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NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Tel +45 33 95 80 

00 mail@naturerhverv.dk 

DK-1780 København V Fax +45 33 95 80 80 www.naturerhverv.dk 

Til høringsparterne på vedlagt liste             Sagsnr. 16-8044-000006

Dato: 21. december 2016 

THIFLI 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ordning om ydelse af tilskud til frugt og 

grønt til elever i undervisningsinstitutioner og til mælk og visse mejeriprodukter 

til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud 

(Skoleordningen for frugt, grønt og mælk) 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: 

 Bekendtgørelse om ordning om ydelse af tilskud til frugt og grønt til elever i undervisningsinstitutioner

og til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud

Bemærkninger sendes til euogerhverv@naturerhverv.dk, senest mandag d. 23. januar 2017, med angivelse af 

j.nr. 16-8044-000006.

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte materiale bedes rettet til: 

 Thilde Flindt på thifli@naturerhverv.dk eller 22 68 96 24.

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. 

Høringssvarnotatet bliver offentliggjort på Høringsportalen, efter bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende. 

Om bekendtgørelsen 

Tilskud efter denne bekendtgørelse gives efter lovbekendtgørelse nr. 1586 af 14. december 2015 om 

administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik 

finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 

1586 af 14. december 2015. 

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at bl.a. skoler, kommuner og leverandører af frugt og grønt kan søge om 

tilskud til uddeling af frugt og grønt til børn i børnehaveklassen og 1.-10. klassetrin, og at bl.a. skoler, dagtilbud, 

daginstitutioner, kommuner og leverandører kan søge om tilskud til uddeling af mælk og visse mejeriprodukter til 

børn og unge i skoler, dagtilbud, daginstitutioner, mv. 

Bekendtgørelsen er en sammenskrivning af de tidligere bekendtgørelser på henholdsvis skolefrugt- og grønt-

ordningen (bekendtgørelse nr. 391 af 27. april 2016) og ordningen om ydelse af støtte til mælk og mejeriprodukter 

til elever og børn i undervisningsinstitutioner og dagtilbud (bekendtgørelse nr. 928 af 29. juli 2015). Baggrunden 

for at sammenlægge ordningerne er, at der i EU, for at fremme en mere effektiv forvaltning, er vedtaget ét nyt 

fælles forordningsgrundlag gældende fra skoleåret 2017/18.  

Formålet er at opdatere regelgrundlaget i forhold til det nye fælles forordningsgrundlag, så det i forhold til det 

kommende skoleår 2017/2018 fremstår klart, hvilke rettigheder og forpligtigelser ansøgerne har.   
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Væsentligste ændringer i forhold til de tidligere to bekendtgørelser  

Tilskudsordningerne videreføres i det store hele uændrede, men der er foretaget visse indholdsmæssige 

ændringer.  

På skolefrugt- og grøntordningen er 

 ansøgningsfristen for tilsagn fremrykket til d. 1. maj (i forhold til den tidligere frist d. 2. juni)

 antallet af udbetalingsrunder er reduceret fra tre til to.

 de maksimale støttesatser uændrede, men EU-tilskuddet kan nu udgøre op til  100 pct. af udgifterne.

 prioriteringskriterierne ændrede og reduceret antalsmæssigt.

 der indsat bestemmelse om særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle

transaktioner i tilknytning til ansøgning.

På frugt- og grøntordningen er der et samlet dansk grundbudget på 13,5 mio. kr. for skoleåret 2017/18. 

På mælkeordningen er der 

 indsat bestemmelse om forholdsmæssig reducering i udbetalinger i tilfælde af overansøgning på

ordningen.

 indsat bestemmelse om særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner i

tilknytning til ansøgning.

På mælkeordningen er der i forordningsgrundlaget indført en national pulje for mælkeordningen (mod 

ubegrænsede midler før). Derved bliver det danske budget for mælk ca. 11 mio. kr. for skoleåret 2017/18.  

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. marts 2017 og finder anvendelse for ansøgninger, der vedrører 

skoleåret 2017/18 og fremefter.  

Forholdet til EU-lovgivningen  

Med denne bekendtgørelse fastsætter NaturErhvervstyrelsen de nødvendige betingelser for at administrere en 

projekttilskudsordning under Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1308/2013 om en fælles 

markedsordning for landbrugsprodukter, og Rådet forordning 1370/2013 om foranstaltninger til fastsættelse af 

støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter. 

Der er tale om en frivillig tilskudsordning under EU’s fælles markedsordning, hvor danske skoler, 

undervisningsmyndigheder, kommuner og leverandører kan ansøge om EU-tilskud til uddeling af frugt og grønt, 

og hvor danske skoler, institutioner, dagtilbud, undervisningsmyndigheder, kommuner og leverandører kan 

ansøge om EU-tilskud til uddeling af mælk og mejeriprodukter til børn og unge. Erhvervet pålægges ikke 

skærpende eller yderligere krav ift. EU-reguleringens minimumsbestemmelser.  

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 forordningernes rammer. NaturErhvervstyrelsen er løbende i kontakt med 

Kommissionen, deltager i europæiske netværk og har kontakt med andre medlemslande for at skabe et overblik 

og afstemme regler med nabolande. Implementeringen i Danmark går ikke videre end andre sammenlignelige 

EU-lande. 

Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene i EU-lovgivningen, herunder hvad der 

er nødvendigt for at administrere kravene i EU-lovgivningen. Der er således ikke tale om overimplementering.  
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Ikrafttrædelsesdato  

Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love og bekendtgørelser som hovedregel 

skal træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser for erhvervslivet. Alle 

undtagelser fra de to ikrafttrædelsesdatoer skal forelægges Økonomiudvalget.  

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft d. 1. marts 2017, og denne ikrafttrædelsesdato er godkendt af 

Økonomiudvalget. 

De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelsen er vedlagt. 

Venlig hilsen 

EU og Erhverv 

NaturErhvervstyrelsen 


