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Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer 

NaturErhvervstyrelsen har for programår 2012 valgt, at opstille en liste over miljøinvesteringer under 

markedsordningen for frugt og grønt (fusionsmarkedsordningen), som producentorganisationerne kan få fi-

nansieret støtte fra EU. 

 

Center for Projekttilskud udmelder hermed om en opdaterede version af en miljøpositivliste over investe-

ringer som gælder for ansøgninger og budgetændringer for tilskud for 2014 og frem. 

Fordelene med listerne er, at producentorganisationerne til hver en tid kan se, hvilke investeringer der kan 

betragtes som miljøinvesteringer, samt hvilke investeringer der kan ydes 60 pct. støtte til. Listen skal gøre 

det nemmere for producentorganisationer, at oprette et driftsprogram med obligatoriske miljøinvesterin-

ger og 60 pct. -investeringer, da udvalget af investeringerne på forhånd er fastlagt. 

Administrationen og sagsbehandlingen forventes minimeret hos producentorganisationen, samt i Natu-

rErhvervstyrelsen, da investeringer på listen er vurderet af eksterne eksperter samt det faktum at listen er 

udtømmende, hvorfor investeringernes effekt ikke betvivles og der ikke kan tilføres nye investeringer til 

et driftsprograms miljøinvesteringer som ikke er nævnt på listen. 

25 pct. effekt af miljøinvesteringer 

For at en investering kan komme på miljøpositivlisten, så skal det vurderes, hvorvidt investeringen resul-

terer i en 25 pct. miljøeffekt. 

Alt efter investeringens formål, så skal aktionen/investeringen som udgangspunkt resultere i en 25 pct. 

reducering af vand, energi eller emission af forurenende midler (fx sprøjtemidler). 

Kravet skal ses i sammenhæng med Landdistriktsprogrammet, hvor forpligtelser til at begrænse anvendel-

sen af gødning, plantebeskyttelsesmidler eller andre hjælpestoffer kun accepteres, hvis begrænsningen 

kan vurderes på en måde, der giver en rimelig sikkerhed for, at forpligtelserne opfyldes
1
. 

En generel regel for investeringer, som retter sig mod reducering af input eller udbredelse af forurenende 

stoffer er, at der skal fastsætte en minimumsgrænse for de forbedringer en investering har af betydning for 

miljøet. Hvis der ikke sættes en minimumsgrænse, vil der være sandsynlighed for, at der oprettes fiktive 

miljøinvesteringer. 

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal 

have en minimumseffekt på 25 pct.
2
 

Effekten fastsættes som udgangspunkt til 25 pct. under optimale forhold, hvilket betyder, at en investe-

rings effekt kan variere omkring 25 pct.. Der kan nogle år grundet dårligt vejr observeres en miljøeffekt af 

investeringen på 15 pct. mens der andre år kan observeres en effekt på 40 pct.. Dette accepteres og da ud-

                                                      
1
 Kommissionen forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets 

forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af landdistrikterne (ELFUL), artikel 27, stk. 3 
2
 National strategi for bæredygtige driftsprogrammer for frugt og grøntsagssektoren i Danmark (version 2, december 

2011) i henhold til Rådets forordning 1234/2007. 
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gangspunktet for investeringen er sat til 25 pct., vil investeringen tilnærmelsesvis altid have en miljøef-

fekt. 

Konstruktion af listerne 

NaturErhvervstyrelsen har ladet det være op til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aar-

hus Universitet, at vurdere hvilke investeringer der har en ønsket miljøeffekt på 25 pct. 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet har i version 1.0  taget udgangs-

punkt i de miljøinvesteringer som producentorganisationerne tidligere har fremstillet som havende en mil-

jøeffekt. Fremover vil DCA udelukkende tage stilling til de af NaturErhvervstyrelsens fremsendte inve-

steringer. 

Foruden tidligere miljøinvesteringer, så har producentorganisationerne i juni 2013 haft mulighed for, at 

bidrage med ideer til hvilke investeringer de ønskede vurderet. 

Opdatering 

Listerne vil ikke automatisk blive opdateret. 

NaturErhvervstyrelsen kan ved viden om nye investeringer opdatere listen efter bekræftelse på, at investe-

ringen har en miljømæssig effekt eller opfylder kravene til 60 pct. -støtte. 

Producentorganisationerne kan anmode om, at få optaget en investering på miljøpositivlisten eller på 60 

pct. -listen. Det skal dog foreligge dokumentation for, at investeringen har den ønskede 25 pct. miljøef-

fekt eller er berettiget til 60 pct. -støtte. 

Dokumentation skal være i form af en videnskabelige rapport og skal indeholde: 

- Litteraturgennemgang og metoder (både dansk og udelands litteratur skal bruges) 

- Beregninger og gennemgang af output-, resultat-, effekt-, udgangsindikatorer og hvorledes disse 

forventes målt. 

- Resultater 

- Analyse (gennemgang af output-, resultat-, effekt-, udgangsindikatorer) 

- Diskussion 

- Afslutning og forslag vedr. investeringen 

Forud for denne dokumentation kan producentorganisationen, som led i deres driftsprogram anmode om, 

at teste aktionen som en forskning/forsøgsmæssig produktion og herved skaffe gyldig dokumentationen 

for investeringen. Projektbeskrivelsen skal udarbejdes i samarbejde med forskningsinstitutionen og god-

kendes af NaturErhvervstyrelsen. 

Investeringens dokumentation skal attesteres af en anerkendt forskningsinstitution og omhandle investe-

ringens mål og effekt, samt beskrive hvorledes investeringens effekt fremover forventes at være registre-

ret og kontrolleret kvantitativt af producentorganisationen. 

Såfremt investeringen testes som en del af driftsprogrammet, så kan den efterfølgende sættes på en af li-

sterne efter NaturErhvervstyrelsens endelige vurdering af aktionen. 



Side 6/14 

 

Lovgrundlag
3
 

Det er fastsat i rådets forordning 1234/2007, artikel 103c, driftsprogrammer, stk. 3, litra a og b, at med-

lemsstaten sørger for, at driftsprogrammerne omfatter to eller flere miljøforanstaltninger, eller at mindst 

10 pct. af udgifterne under de operationelle programmer omfatter miljøforanstaltninger. 

For producentorganisationer  

For danske producentorganisationer og danske driftsprogrammer er det fastsat, at 10 pct. -reglen er gæl-

dende i Danmark. 

Miljøforanstaltningerne skal opfylde kravene til betalinger for miljøvenligt landbrug, jf. artikel 39, stk. 3, 

første afsnit i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af land-

distrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling i Landdistrikterne (ELFUL). 

Det gælder videre, at hvis mindst 80 pct. af de producenter, som er tilsluttet en producentorganisation, er 

omfattet af et eller flere identiske tilsagn som led i miljøvenligt landbrug, så regnes hvert af disse tilsagn 

som en miljøforanstaltning. 

Støtten til miljøforanstaltninger dækker de ekstraomkostninger og det indkomsttab, der følger af denne 

foranstaltning. Den fulde udgift til én godkendt miljøinvestering kan betragtes som den fulde ekstraom-

kostning. Hvis andet er fastsat vil dette fremgå af investeringernes individuelle krav. 

Investeringer der øger miljøbelastningen er kun tilladt, hvis der er truffet effektive foranstaltninger til at 

beskytte miljøet mod belastningen og generelt vil investeringer som giver en miljøbelastning ikke blive 

optaget på listen. 

Betalinger for miljøvenligt landbrug ydes kun for forpligtelser, der er mere vidtgående end de relevante 

obligatoriske normer for dyrevelfærd, folkesundhed og miljø jf. artikel 4 og 5 i forordning 1782/2003 og 

minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre relevante obligatoriske 

krav, der er fastsat i national lovgivning og anført i programmet
4
. 

Lovgrundlag for 60 pct. støtte aktioner
5
 

Efter anmodning fra producentorganisationen fastsættes den finansielle støtte, som EU yder til producent-

organisationens driftsfond til 60 pct. for et driftsprogram eller en del af et driftsprogram, såfremt det op-

fylder mindst en af følgende betingelser; 

 Det forelægges af flere EF-producentorganisationer, der udøver deres virksomhed i forskellige 

medlemsstater, for tværnationale foranstaltninger 

                                                      
3
 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og 

om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), artikel 103c. 
4
 Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ord-

ninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning 

(EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 

1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358 /71 og (EF) nr. 2529/2001 
5
 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og 

om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), artikel 103d 
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 Det forelægges af en eller flere producentorganisationer for foranstaltninger, der skal gennemfø-

res af en branche 

 Det vedrører kun særlig støtte til produktion af økologiske produkter som indtil den 31. december 

2008 er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologiske produk-

tionsmetoder for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levneds-

midler og fra den 1. januar 2009 af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om øko-

logisk produktion og mærkning af økologiske produkter. 

 Det er det første driftsprogram der forelægges af en anerkendt produktions, som er lagt sammen 

med en anden anerkendt producentorganisation. 

 Det er det første driftsprogram der forelægges af en anerkendt sammenslutning af producentorga-

nisationer 

 Det forelægges af en producentorganisation i medlemsstater, hvor producentorganisationerne af-

sætter under 20 pct. af frugt- og grøntsagsproduktionen. 

 Det omfatter kun specifik støtte til foranstaltninger, der fremmer børns forbrug af frugt og grønt-

sager i uddannelsesinstitutioner. 

NaturErhvervstyrelsen har fastsat en liste over 60 pct. støtteberettigede investeringer, men producentor-

ganisationen skal som udgangspunkt søge om støtten.
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60 pct. støtteberettigede investeringer 

Investeringer 

Lugevogn, solcellebaseret 

Rækkedampning 

Lugemaskiner i rækken m. sensor 

Lugerobot m kamera 

Økologiske planter
1
 

Rådgivning udelukkende rettet mod økologi 

Varmtvandsbehandlingsanlæg til behandling af frugt før lagring 

Initiativer til fremme af børns forbrug af frugt og grønt i uddannelsesinstitutioner 

Ukrudtsbrænder (sensorbaseret)
 

Tabel 1 Liste over 60 pct. støtteberettigede investeringer. Indikatorerne for 60 pct. -støtteberettigede investe-

ringer følger investeringens placering jf. National Strategi. 
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Indikatortype for de enkelte indsatsområder for miljøpositivlisten 

Indikatorer

 
Indsatsområde 

In-

put- 

Output- Resultat- Effekt- Udgangs- 

Energiinvesterin-

ger 

Kr. Antal be-

rørte hek-

tar (ha.) 

og delta-

gende 

bedrifter 

(stk.) 

Skønnet æn-

dring i årligt 

energiforbrug 

pr. energikil-

de eller 

brændstoftype 

(l/m3/Kwh pr. 

ton afsat pro-

duktion) 

Skønnet æn-

dring i årligt 

energifor-

brug pr. 

energikilde 

eller brænd-

stoftype 

(l/m3/Kwh) 

Anslået energiforbrug inddelt 

efter energikilde 

(ton/liter/m3/Kwh pr. ton af-

sat produktion) 

Vandressourcer Kr. Antal be-

rørte hek-

tar (ha.) 

og delta-

gende 

bedrifter 

(stk.) 

Skønnet æn-

dring i årligt 

vandfor-

brug/ha 

(m3/ha) 

 

Skønnet æn-

dring i det 

samlede 

vandforbrug 

(m3) 

 

Areal med produktion af 

frugt og grøntsager, hvor der 

er truffet vandbesparelsesfor-

anstaltninger (ha) 

 

Pesticider Kr. Antal be-

rørte hek-

tar (ha.) 

og delta-

gende 

bedrifter 

(stk.) 

Ændring i den 

samlede afsat-

te produktion 

(tons) 

 

Skønnet æn-

dring i det 

samlede for-

brug af pe-

sticider (li-

ter) 

 

Areal med produktion af 

frugt og grøntsager omfattet 

af forbrugsbegrænsning eller 

bedre forvaltning af pestici-

der (ha) 

Økologisk pro-

duktion 

Kr. Antal be-

rørte hek-

tar (ha.) 

og delta-

gende 

bedrifter 

(stk.) 

Ændring i den 

samlede afsat-

te økologiske 

produktion 

(tons) 

 

Skønnet æn-

dring i areal 

til økologisk 

produktion 

(ha) 

 

Areal til økologisk produkti-

on af frugt og grøntsager (ha) 

 

Tabel 2 Indikatoranvendelse for de enkelte indsatsområder 
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Miljøpositive investeringer 

Energiinvesteringer Vandressourcer Pesticider Økologisk produktion 

Solpane-
ler/solfanger/vindmølle

r2 

Vandingsindika-
tor/vandstyringsanlæg3 

Tågesprøjter: Sensoraf-
blænding af dyser4 

Rådgivning5 

Varmepumper til op-
varmning/affugtning6 Regnvandsbassin7 

Tunnelsprøjte: Recirku-
lering af sprøjtevæske8 

Lugemaskine (meka-
nisk)9 

Isoleringsgardiner til 
væksthuse10 

Drypvanding & van-
dingsbom 

Sensorbaseret ukrudts-
sprøjte11 

Økologiske planter: 
Planterne skal være cer-

tificeret12 

Udskiftning af ældre kø-
leanlæg13 

Vaskeanlæg til fler-
gangsemballage14 

Vejrstationer: Observa-
tion af sprøjtetids-

punkt15 
Elektrisk lugevogn 

Konsulentrådgivning16  

Varmtvandsbehandling 
inden lagring: fx fore-
byggelse af lageråd af 

æbler 

Ukrudtsbrænder (sen-
sorbaseret)17 

Klimastyring af vækst-
huse18 

 Fiberdug/insektnet19  

Fugtighedsreduktion 
ved anvendelse af 

varmvekslere 
 

Rækkedyrkningssyste-
mer (radrenser m bånd-

sprøjte)20 
 

To eller flere lags dæk-
kematerialer til vækst-

huse21 
 Båndsprøjtning22  

Ny belysningskilde23  
Rækkedampning i kom-
bination med radrens-

ning 
 

  
Table-top dyrkningssy-

stem24 
 

  
Ammoniak renser25 

 
 

Tabel 3 Godkendte investeringer fordelt på indsatsområder. Indikatorerne for pågældende investeringer føl-

ger tabel 2 
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Afrapporteringshyppighed for indikatorer 

Indikator Afrapporteringshyppighed 

Input- Årlig 

Output- Årlig 

Resultat- Årlig 

Effekt- 

Når resultat forefindes for den enkelte aktion og efterfølgende én gang om året og ellers sam-

let ved udgang af driftsprogram 

Udgangs- Opgøres ved driftsprogrammets begyndelse 

Tabel 4 Rapportering af indikatorer 

Noter 

1. Ved støtte til økologiske planter er det kun specifikke omkostninger der er støtteberettiget og der skal 

forlægge økologicertifikat på planterne. 

2. Anlægget skal dimensioneres således, at elforbruget/varmeforbruget som minimum resulterer i en 

besparelse på 25 pct. Der skal forelægges dokumentation for måling af energiforbruget før og efter 

installation. Der gives endvidere ikke støtte til energiproduktion, men udelukkende til det punkt hvor 

et medlem, såfremt investeringen er placeret hos et medlem, eller producentorganisation bliver ener-

gineutrale. 

3. Investeringen omhandler styring af vand, sensorer (tensionmetre, watermarks og lignende) og evt. 

med beslutningsstøttesystem. 

4. Der skal foreligge erklæring på, at besparelsen af pesticid/fungicid minimum er 25 pct. i forhold til 

den eksisterende sprøjte på bedriften, samt dokumentation for skrotning/ophugning af den foregåen-

de sprøjte. 

5. Rådgivningen skal rettes mod økologi jf. krav om rådgivningsaftaler og der skal forelægge doku-

mentation i form af rådgivningsrapporter eller journaler hos enten avler eller producentorganisation 

for modtaget rådgivning. 

6. Anlægget skal dimensioneres således elforbruget/varmeforbruget som minimum resulterer i en be-

sparelse på 25 pct. Der skal forelægges dokumentation for måling af energiforbruget før og efter in-

stallation. Der gives endvidere ikke støtte til energiproduktion, men udelukkende til det punkt hvor et 

medlem, såfremt investeringen er placeret hos et medlem, eller producentorganisation bliver energi-

neutrale. 

7. Regnvandsbassinet skal dimensioneres til mindst 25 pct. af bedriftens årlige vandforbrug. Investerin-

gen omhandler pumpekapacitet, ledningsføring og overdækning. Forbeholdt væksthuse og kun til det 

punkt hvor et medlem, såfremt investeringen er placeret hos et medlem, eller producentorganisatio-

nen bliver vandressourceneutrale. 

8. Tunnelsprøjten skal recirkulere sprøjtemiddel der ikke rammer kulturen og der skal foreligge erklæ-

ring på, at besparelsen af pesticid/fungicid minimum er 25 pct. i forhold til den eksisterende sprøjte 

på bedriften og der skal foreligge dokumentation for ophugning/skrotning af den foregående sprøjte. 

9. Specifik lugemaskine medhørende kamera. 

10. Skal kombineres m. styringsstrategier af klimaet og ansøgningen skal redegøre for det forventede 

energimål ved en kombination af gardintype og ændrede styringsstrategier. Der skal forelægges do-
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kumentation for måling af energiforbruget før og efter installation. Der gives endvidere ikke støtte til 

energiproduktion, men udelukkende til det punkt hvor et medlem, såfremt investeringen er placeret 

hos et medlem, eller producentorganisation bliver energineutrale. 

11. Der skal foreligge dokumentation for ophugning/skrotning af den foregående sprøjte. 

12. Specifikke udgifter er støtteberettiget. Der kan være tale om podede planter/træer hvis podningen 

forbedre planten og nedsætter brugen af kemikalier. Specifikke omkostninger til coatede frø er ikke 

støtteberettiget, da reduktion af pesticidforbrug ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt. 

13. Nye anlæg skal være baseret på kølemidlet Glykol. Anlægget skal kombineres med automatisk sty-

ring af porte, ventilation, kompressorer og nye kul på scrubbere. 

14. Investeringen omhandler opsamling af vand og recirkulering m. rensning. 

15. Klima-vejrstationer i kombination med varslingsprogrammer inkl. software-varslingsprogrammer. 

16. Rådgivningen skal rettes mod energioptimering af virksomheden/bedriften og omhandle en energi-

handleplan. Rapporten skal fremsendes sammen med ansøgning om udbetaling af pågældende inve-

stering. 

17. En kombination og lettere modifikation af kommercielt udstyr (ukrudtsbrænder og et lige antal sen-

sorer og tænk/sluk-regulatorer) vil kunne reducere pesticidforbruget med mere end 25 pct. og gas-

forbrug med 20-30 pct. Der skal forelægge måling af energiforbruget før og efter investeringen fore-

tages. 

18. Omhandler opgradering af hardware (klimacomputere) kombineret med rådgivning om styring af 

både anlæg og klima. Ansøgeren skal redegøre for det forventede energimål og anlægget skal dimen-

sioneres til en besparelse på mindst 25 pct. Der skal forelægges dokumentation for måling af energi-

forbruget før og efter installation. Der gives endvidere ikke støtte til energiproduktion, men udeluk-

kende til det punkt hvor et medlem, såfremt investeringen er placeret hos et medlem, eller produ-

centorganisation bliver energineutrale. Rådgivningsrapporten skal fremsendes sammen med ansøg-

ning om udbetaling. 

19. Ansøger skal have en strategi for reduceringen af pesticider/fungicider i forbindelse med anvendel-

sen af fiberdug/insektnet og kunne dokumentere effekten. 

20. Investeringen skal være en kombination af radrenser og båndsprøjtning evt. kombineret med GPS. 

21. Investeringen skal dimensioneres således varmeforbruget reduceres med minimum 25 pct. i forhold 

til det oprindelige dækkemateriale. Der skal forelægges dokumentation for måling af energiforbruget 

før og efter installation. Der gives endvidere ikke støtte til energiproduktion, men udelukkende til det 

punkt hvor et medlem, såfremt investeringen er placeret hos et medlem, eller producentorganisation 

bliver energineutrale. 

22. Båndsprøjten skal sammenholdes med den eksisterende sprøjte og der skal foreligge erklæring på, at 

besparelsen af pesticid/fungicid minimum er 25 pct. i forhold til den eksisterende sprøjte på bedrif-

ten. 

23. Der gives støtte til LED belysning.  

24. Table-top dyrkningssystem til jordbær skal kombineres med overdækning i form af plasttunnel, 

plasthus, væksthus eller regntag. Systemet kan reducere forbruget af pesticider til bekæmpelse af 

ukrudt med 100 pct. og til bekæmpelse af svampesygdomme med mindst 25 pct. Desuden vil forbru-

get af pesticider kunne reduceres med op til 100 pct. ved at benytte biologisk bekæmpelse. Investe-

ringen skal dimensioneres således den dækker mindst 25 pct. af pågældende produktion. 
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25. For at opnå en miljøeffekt på fjernelse af ammoniak på de påkrævede 25 % og over, skal ammoniak 

renser bygges på en sådan måde, at afkastluften ledes gennem scrubberen, som skal være indbygget i sy-

stemet. 

 

Historik 

Version 1.0 er gældende fra 1. januar 2012 og indtil 31. december 2013. 

Version 2.0 er gældende fra 1. januar 2014 og indtil der foreligger en nyere version. 

Version 3.0 er gældende fra 19. august 2014 og indtil der foreligger en nyere version 

 

Investeringer godkendt den 15. december 2013 er godkendt efter version 1.0, men budgetændringer i lø-

bet af 2014 vil bliver underlagt version 2.0. 

 

Tilføjede investeringer (december 2013): Ukrudtsbrænder (sensorbaseret); table-top dyrkningssystem. 

Tilføjede investeringer (august 2014): Ammoniak renser. 

 

Fjernede investeringer (december 2013): N/A.
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