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1. Globale mål for genetiske 
ressourcer 

Det danske arbejde med jordbrugets genetiske ressourcer, herunder denne projektordning gennemfø-

res i overensstemmelse med internationale aftaler på området:  

 

1. FN’s Biodiversitetskonvention om biologisk mangfoldighed 

Formålet med konventionen er bevaring af den biologiske mangfoldighed, bæredygtig udnyt-

telse af dens bestanddele og rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, udnyttelsen af de ge-

netiske ressourcer resulterer i.  

 

2. FAO’s internationale traktat for plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug  

Målene for traktaten er dels bevaring og bæredygtig anvendelse af plantegenetiske ressourcer 

for fødevarer og jordbrug, dels en rimelig og retfærdig deling af fordelene ved udnyttelsen af 

disse ressourcer, med henblik på at opnå et bæredygtigt jordbrug og fødevaresikkerhed. 

 

3. FAO’s globale handlingsplan for husdyrgenetiske ressourcer og Interlaken-deklaratio-

nen  

Interlaken-deklarationen bekræfter landenes forpligtelse til at gennemføre Den Globale Hand-

lingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer. Målene for handlingsplanen er dels bevaring, bæ-

redygtig anvendelse og udvikling af de husdyrgenetiske ressourcer, samt at lette adgangen til 

disse og at sikre en retfærdig og rimelig fordeling af de fordele, der fremkommer ved anven-

delsen af dem.  

 

 

2. Projekttilskud til bevaringsarbejde 

Miljø- og Fødevareministeriet giver projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og 

plantegenetiske ressourcer. Vi giver projektilskud til: 

 

a) Erhvervsuddannelse og kompetenceudvikling, herunder afholdelse af uddannelseskurser, 

workshops, coaching, demonstration, dyrskuer, information, udveksling og bedriftsbesøg.  

Tilskuddet skal være til gavn for landbrugssektoren. 

Vi giver tilskuddet til den virksomhed, organisation eller producentsammenslutning, som udby-

der aktiviteten. 

 

b) Konsulentbistand, med sigte på at rådgive i forbedringer i landbrugssektoren. Tilskuddet skal 

være til gavn for landbrugssektoren.  

Vi giver tilskuddet til konsulenten (Højst 11.200 kr. pr. rådgivning). 

 

c) Udvikling og forskning inden for landbrugssektoren. 

Vi giver tilskuddet til forsknings- og videnformidlingsinstitutionen. 
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3. Formål med ordningen og 
aktiviteter 

Miljø- og Fødevareministeriet giver tilskud til projekter, der er til gavn for bevaringsarbejdet med jord-

brugets genetiske ressourcer. Tilskudsordningen medvirker til at udbrede en forståelse hos både jord-

brugere og befolkningen i øvrigt for værdien af en bred mangfoldighed og vigtigheden af at bevare de 

husdyr- og plantegenetiske ressourcer. 

 

Projektaktiviteterne kan omfatte: 

 

1) Bevaring af jordbrugets genetiske ressourcer. 

 

2) Bæredygtig brug og videreudvikling, herunder specialproduktion af fødevarer. 

 

3) Uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter, herunder formidling. 

 

4) Vidensopbygning og forskning, herunder i relation til biodiversiteten i jordbrugsproduktio-

nen, metode- og vidensopbygning om plantegenetiske ressourcers anvendelighed til 

fremme af miljøvenlig drift, samt undersøgelse af genotyper. 

 

5) Registrering, dokumentation og overvågning. 

 

 

 

4. Ansøgning om tilskud 

Ansøgningsperioden åbner den 15. august 2017. Du skal bruge et ansøgningsskema (skema A), som 

du kan finde på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk. På hjemmesiden kan du også finde et 

budgetskema (skema B), som du skal udfylde. Du kan ansøge om tilsagn om tilskud til projekter, som 

har en varighed af op til 3 år, fra vi giver tilsagnet. 

 

Fristen for at ansøge om tilskud er den 15. september 2017. Vi behandler ikke ansøgninger, vi mod-

tager efter den 15. september 2017. 

 

Du skal sende din ansøgning (skema A) og dit budget (skema B) til mailadressen Bevaringsudval-

get@lbst.dk eller alternativt pr. post til Landbrugsstyrelsen (se adressen på næstsidste side). 

 

Ønsker du at iværksætte projektet for egen regning og risiko inden Landbrugsstyrelsen træffer afgø-

relse om tilskud, kan du anmode Landbrugsstyrelsen om tilladelse hertil. 

 

Landbrugsstyrelsen kvitterer for modtagelsen af ansøgningen om tilskud. 
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5. Afgørelse 

Vi træffer afgørelse om tildeling af tilskud eller afslag. Du vil modtage vores afgørelse til den mail- eller 

postadresse, hvorfra vi modtog din ansøgning. Forud for afgørelsen vil ansøgningen blive forelagt for 

Bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget) og/eller Udvalget for 

Plantegenetiske Ressourcer. Udvalgene indstiller projektet til godkendelse eller afslag fra Landbrugs- 

styrelsen. 

 

Vurdering af ansøgninger 
 
Følgende indgår i vurderingen af, om vi kan godkende ansøgningen: 

1. Er den tilstrækkeligt oplyst? 

2. Er projektets kvalitet tilstrækkelig? 

3. Bidrager projektet til at opfylde formålet med ordningen? 

4. Står effekten af projektet i rimeligt forhold til de anslåede udgifter? 

5. Er de nødvendige aktører eller kompetencer til stede i forhold til projektets målsætninger og 

aktiviteter? 

6. Er de anslåede udgifter rimelige? 

 

Prioritering af ansøgninger 
 
Der er i 2017 ca. 2 mio.kr. til projekttilskud. Hvis vi får ansøgninger, som lever op til kravene for at 

blive godkendt, for mere end det, skal vi efter indstilling fra det/de relevante udvalg prioritere mellem 

ansøgningerne. Vi lægger i så fald vægt på følgende: 

1. Projektets relevans i forhold til tilskudsordningens formål? 

2. Projektets forventede effekter i forhold til tilskudsordningens formål? 

3. Er projektets aktivitet beskrevet klart og præcist? 

4. Er der kontinuitet og sammenhæng i projektaktiviteterne? 

5. Indeholder projektet de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning? 

6. Er de nødvendige aktører og kompetencer til stede i forhold til projektets målsætninger og ak-
tiviteter? 

 

 
Eksempler på projektaktiviteter 
 
 Undersøgelse af produkters egenskaber 

 Udarbejdelse af avlsplaner 

 Formidling om planter- og gamle husdyrgenetiske res-

sourcer 

 Forsøg om miljøtilpasning, såsom økologi og klima 

 Oprettelse af register over avlere af mindre husdyr	

 Udvælgelse af donorer af genmateriale til Genbanken	
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6. Tilskudsberettigede udgifter 

Projektudgifterne kan omfatte: 

 

1) Udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, herunder konsulentbistand og maskinstations-

ydelser 

2) Udgifter til leje af udstyr, der er direkte relateret til projektet 

3) Udgifter til uddannelse og instruktion af personale, der er beskæftiget med gennemførelsen 

af projektet 

4) Udgifter til information og offentlighed, herunder fremstilling af informationsmateriale og til-

rettelæggelse af åbne dage til fremvisning af dyrkede arealer, fødevarer og dyr omfattet af 

projektet 

5) Investeringer i udstyr, der er direkte relateret til projektet 

6) Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, herunder løn til tilsagnsha-

vers eget arbejde, for så vidt disse udgifter ikke normalt finansieres af offentlige institutio-

ner, offentlige virksomheder eller lignende 

7) Udgifter til gennemførelse af projektet, herunder indkomsttab ved drift af dyrkede arealer 

og/eller stalde omfattet af projektet, rejseudgifter, leje af lokaler, koordinationsudgifter 

8) Udgifter til opformering af frøformerede plantegenetiske ressourcer 

9) Udgifter til distribution af plantegenetiske ressourcer inden for jordbruget 

10) Udgifter til opstaldning af bevaringsværdige husdyrracer 

11) Vederlag for at stille bevaringsværdige husdyrracer til rådighed for sædtapning, ægudtag-

ning eller anden udtagning af genmateriale 

12) Udgifter til attestation af betalte udgifter 

13) Udgifter til projektrapportering, herunder redegørelser for projektets status 

14) Udgifter til at supplere eksisterende dubletsamlinger af vegetativt materiale 

 

Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gen-

nemførelsen af projektet. Der kan efter ansøgning godkendes andre udgifter end ovennævnte, såfremt 

det gavner formålet med ordningen. 

 

Kørsel godtgøres med statens laveste takst for det pågældende år (2017 = 1,93 kr. pr. km.). 

 

Du skal fratrække salgsværdien af produkter, produktionsmetoder og tjenesteydelser, herunder proto-

typer, der er udviklet som led i aktivitetens gennemførelse, når du opgør de tilskudsberettigede om-

kostninger. Du skal indsætte salgsværdien som en indtægt i slutopgørelsen. 

 

Du skal modregne værdien af tilskudsberettiget udstyr eller inventar, som har en værdi (scrap-værdi) 

efter afslutning af gennemførelsen af aktiviteten, i opgørelsen af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Du skal indsætte værdien af udstyr eller inventar som en indtægt i slutopgørelsen. Indkøber du brugt 

udstyr må prisen ikke overskride udstyrets scrapværdi. 

 
Hvis aktiviteter bliver gennemført af offentlige forskningsinstitutioner, fastsættes de for et projektets 

gennemførelse nødvendige fællesudgifter (overhead) i henhold til Finansministeriets budgetvejledning.  
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De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte: 

 

1) Almindelige driftsudgifter  

2) Udgifter hvortil du får andre EU-tilskud 

3) Udgifter hvortil du modtager tilskud fra en anden offentlig myndighed 

4) Udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel, uden original faktura 

5) Udgifter til leasing og øvrig leje af udstyr og materiel 

6) Moms, medmindre momsen endeligt bæres af tilsagnshaver 

7) Udgifter til finansierings- og pengeinstitutomkostninger 

8) Udgifter vedrørende aktiviteter, som du er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lov-

givning 

9) Udgifter, som du har afholdt, inden Landbrugsstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte 

projektet 

10) Udgifter til opførelse og ombygning af bygninger 

11) Simple genanskaffelser, hvilket betyder, at hvis ting, der er ydet tilskud til, går til grunde og 

skal genanskaffes, skal genanskaffelsen ske for tilskudsmodtagers regning 

 

Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol af projekter, der har modtaget 

tilskud. Landbrugsstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder, 

hvis det er nødvendigt. 
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Bestanden af Rød Dansk Malkerace anno 1970 er i frem-

gang på grund af øget efterspørgsel af racen til produktion af 

specialprodukter. Foto: Malene Karup Olesen 

En gammel dansk jordbærsort ’Dybdahl’ i Pometets samling. 

Foto: Københavns Universitet. 

 

 

 

7. Øvrige betingelser og 
offentliggørelse 

Det er en betingelse for tilskud til et projekt, at projektet gennemføres i overensstemmelse med beskri-

velsen i den godkendte ansøgning, og at du afgiver de oplysninger, Landbrugsstyrelsen anmoder om 

til brug for sagsbehandlingen. Du skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i for-

bindelse med kontrol.  

 

Landbrugsstyrelsen offentliggør alle projekter, der får tilsagn. I afgørelsen om godkendelse fastsætter 

Landbrugsstyrelsen nærmere betingelser om tilskudsmodtagers forpligtelse til at offentliggøre og for-

midle resultaterne af projektet, samt at informere om den offentlige medfinansiering af projektet.  

 

For forsknings- og vidensformidlingsinstitutioner er der skærpede krav til offentliggørelse, idet oplys-

ninger om projektet skal offentliggøres på internettet inden projektet påbegyndes, herunder formål, 

hvornår og hvor resultater forventes offentliggjort, samt at disse stilles gratis til rådighed for aktive virk-

somheder i den pågældende landbrugssektor. 

 
Projektperioden er højst 3 år fra den dag, vi har givet tilsagn til projektet. Projektet skal dog afsluttes 

senest den dato, vi har anført i godkendelsen af ansøgningen, og projektet må ikke ændres væsent-

ligt, f.eks. må projektet ikke ophøre eller flyttes i tilsagnsperioden. Ændring af et projekt skal godken-

des af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen iværksættes. 

 

Det er også vigtigt, at du overholder udbudsreglerne eller tilbudslovens regler, samt at du opbevarer 

dokumentation for, at reglerne er overholdt.  

 

Du sørger selv for at opnå eventuelle nødvendige tilladelser fra andre offentlige myndigheder. 
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8. Udbetaling og slutrapport 

Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 3 måneder efter den 

dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Anmodning om slutudbetaling skal være vedlagt en op-

gørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, samt evt. indtægter i form af værdien af udstyr, inven-

tar og salg, vedlagt kopi af alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og slutrapport. Landbrugssty-

relsen skal godkende opgørelsen inden slutudbetaling. Du kan i øvrigt søge om dispensation til at ef-

tersende slutrapporten. 

 

Originale udgiftsbilag skal gemmes i mindst 5 år fra datoen for slutudbetaling. 

 

Tilskud kan eventuelt udbetales i to årlige rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det 

samlede tilsagnsbeløb. Det er en betingelse for rateudbetaling, at Landbrugsstyrelsen har godkendt 

rateopgørelser.  

 

Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til din NemKonto. Hvis der skal ændres bankkontonummer, 
skal der rettes henvendelse herom til banken.  
 
 
 

9. Retsgrundlag 

Reglerne for projekttilskud har Landbrugsstyrelsen fastsat i Bekendtgørelse nr. 520 af 31. maj 2016 

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

 

Tekstanmærkning nr. 165 ad. 24.21.02. til finansloven for finansåret 2017 giver Miljø- og Fødevaremi-

nisteriet lov til at yde tilskuddet og fastsætte regler herfor. 

 

Tilskudsordningen udbydes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 
25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked i henhold til artikel 107 og 108 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i 
landdistrikter, EU-Tidende, 2014, nr. L 193, s. 1 - herunder især artikel 21, 22 og 31. 
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Frøindsamling fra en vild afgrøde slægtning. Her kølet løg, Allium carunatum, ved Bønnet Slotsruin på Falster. Foto: Aarhus 

Universitet 

 
 
 

10. Kontakt 

Du skal sende ansøgningsskemaet til: 

 

E-mail: bevaringsudvalget@lbst.dk  

 

Eller alternativt pr. post til: 

 

Landbrugsstyrelsen 

Miljø & Biodiversitet 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Att. Bevaringsudvalget 

 

Spørgsmål til ansøgningsskemaer kan rettes til:  

Malene Karup Palne (husdyr), tlf. nr. 61 88 78 80 

Birgitte Lund (planter), tlf. nr. 45 26 37 60 

 

 

Om tilskuddet, skemaer og vejledning: 

http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/projekttilskud-til-bevaringsarbejdet-med-husdyr-og-plantegeneti-

ske-ressourcer/#c22601  
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