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Forord 

Center for Erhverv udgiver en ny udgave af vejledningen om tilskud til producentorganisationer  

under markedsordningen for frugt og grønt. Baggrunden for den nye vejledning er den nye 

bekendtgørelse nr. 944, som er gældende fra den 1. september 2014. 
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1. Indledning 

1.1. Om vejledningen gældende i 2014 

Denne vejledning gælder fra den 1. september 2014 og omfatter de overordnede retningslinjer for tilskud til 

producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt i Danmark. Bemærk at vejledningen er 

væsentlig ændret i forhold til den tidligere udgave af vejledningen, april 2012. 

 

Vejledningen har primært til formål at give læseren et indblik i de forordningsmæssige regler for 

godkendelse, administration, regnskab og dokumentation for driftsprogrammer i forbindelse med ansøgning 

om udbetaling af fællesskabstilskud. Ud over denne vejledning findes obligatoriske standardskemaer, der 

skal anvendes af ansøger, jf. nedenstående oversigt. Skemaerne findes på NaturErhvervstyrelsens 

hjemmeside. 

 

Gå til siden med skemaer og vejledninger 

 

Oversigt over obligatoriske standardskemaer til forskellige ansøgningstyper 

Ansøgningstyper Frist for 

ansøgning 

Dokumentationskrav (ansøgeren skal udfylde 

følgende skemaer) 

Ansøgning om anerkendelse af 

en producentorganisation 

Ingen frist - Ansøgning om godkendelse af producentorganisation 

- Struktur (dossier) 

Ansøgning om godkendelse af 

et driftsprogram 

(driftsprogrammet må højst 

være 3 til 5 år) 

1.oktober i 2015 

og fremefter  

- Ansøgning om godkendelse af et driftsprogram 

- Skema: driftsprogram enkelte aktioner 

- Aktionsoversigt 

- Inventaroversigt 

- Medlemsoversigt 

Ansøgning om årlig 

specifikation af et 

driftsprogram (1 gang årligt) 

15. oktober i 

2014  

 

1.oktober i 2015 

og i årene 

fremover  

- Skema: Godkendelse af driftsprogram 

- Skema: driftsprogram enkelte aktioner  

- Aktionsoversigt 

- Inventaroversigt 

- Medlemsoversigt   

Ansøgning om ændring af et 

driftsprogram (maks.3 gange 

årligt) 

1) 1.-15. marts 

2) 1.-15. august 

3) 15. oktober – 

1. november 

 

- Ændringsanmodning skemaet 

- Inventaroversigt 

- Medlemsoversigt 

Ansøgning om delvis 

udbetaling 

1. september 

(dækkende 

perioden 1. 

januar til 31. 

august) 

- Ansøgningsskema 

- Bilagsliste 

- Medlemsoversigt 

- Inventaroversigt 

- Afviklede investeringer 

- Aktionsoversigt 

Ansøgning om udbetaling 15. februar (året 

efter det år, hvor 

driftsprogrammet 

er gennemført) 

- Ansøgningsskema 

- Bilagsliste 

- Projektbeskrivelse 

- Medlemsoversigt 

- Inventaroversigt 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/frugt-og-groent/
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- Afviklede investeringer 

- Aktionsoversigt 

- Bilag 7a og 7b – endelig rapportering kvalitativ og 

kvantitativ 

- Årlig statistik for producentorganisationers 

driftsprogrammer 

 

Denne vejledning er udarbejdet på basis af det regelgrundlag, der er opsummeret i afsnit 16. 

 

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside findes herudover følgende vejledninger: 

 

 Vejledning om sammenlægning 

 Vejledning om udtrædelse af EU´s markedsordning for frugt og grønt  

 Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer 

 Vejledning endelig rapportering for producentorganisationernes driftsfonde 

 Vejledning til bilagslister for producentorganisationers driftsfonde 

 Vejledning om tilskud til nyttedyr til brug i frugt- og grøntsagsproduktion 

 Miljøpositivliste for producentorganisationers driftsprogrammer 

 Vejledning til beregning af fælles præsentationsindikatorer 

 Vejledning om kvartalsvise udbetalinger af driftsprogram (vil blive opdateret snarest muligt) 

Med henblik på at øge brugbarheden af denne vejledning i kombination med det gældende retsgrundlag, 

henvises der i vejledningens enkelte afsnit til forordningsnummer (RFO eller KFO) og artikel, som 

omhandler de pågældende bestemmelser. Derudover er der henvisning til bekendtgørelsesnummer (BEK) og 

paragraf, hvor det er relevant. 

1.2. National strategi for bæredygtige driftsprogrammer 

Det er et EU-forordningsbestemt krav, at der udarbejdes en national strategi for bæredygtige drifts-

programmer for frugt- og grøntsagssektoren i Danmark med henblik på at forenkle og udstikke 

retningslinjerne for driftsprogrammerne, og samtidig harmonisere procedurerne og reglerne med 

landdistriktsprogrammerne. 

 

Producentorganisationernes driftsprogrammer skal være i overensstemmelse med den nationale strategi. I 

afsnit 4 uddybes de krav, der stilles til driftsprogrammernes indhold. 
 
(KFO 543/2011, artikel 55, artikel 59, litra b) og artikel 104, stk. 2, litra b)) 

 

Denne vejledning supplerer version 2 af den nationale strategi fra december 2011. Et driftsprogram skal være 

i overensstemmelse med den gældende nationale strategi. Strategien fra december 2011 findes på 

NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 

 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/frugt-og-groent/
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Gå til siden med den nationale strategi 

 

Et katalog over strategiens tilskudsberettigede aktioner er gengivet i Bilag I. 

 

Den nationale strategi forventes tidligst revideret i løbet af 2015. Derfor vil den gældende strategi fra 

december 2011 være gældende for driftsåret 2015. 
  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/frugt-og-groent/#c7127
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2. Definitioner 

 

En “producentorganisation” er en juridisk enhed, eller en klart defineret del af en juridisk enhed, det vil 

sige en virksomhed eller organisation, som overholder følgende krav: 

 

 Den er oprettet på initiativ af landbrugere, som dyrker et eller flere af frugt- og grøntsags-sektorens 

produkter, og kontrolleres af disse. 

 Den har mindst et af de formål nævnt i RFO 1308/2013, artikel 152, stk. 1, litra c). 
 

(RFO 1308/2013, artikel 152 og artikel 154) 
 

Ved en ”producent” og en ”landbruger” forstås en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af 

fysiske eller juridiske personer, hvis bedrift befinder sig på Fællesskabets område, og som udøver en 

landbrugsaktivitet. 

 

Ved ”bedrift” forstås den samlede bedrift dækkende alle producentens producerende enheder.  

Producentorganisationen skal oplyse alle tilknyttede CVR.nr. for alle sine producenter/bedrifter i 

medlemslisten.  
 

(RFO 73/2009, artikel 2, litra a), KFO 543/2011, artikel 19, stk. 1, litra a) og BEK nr. 944 af 2014, § 2) 
 

Ved ”referenceomsætningen” forstås der værdien af den afsatte produktion, som alene omfatter 

producentorganisationernes medlemmers produktion, når produkterne forlader producentorganisationen. Den 

afsatte produktions værdi omfatter kun de frugter og grøntsager, som producentorganisationen er anerkendt 

for. 
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3. Anerkendelse af en producentorganisation 

3.1 Procedure for anerkendelse 
Hvis en producentorganisation ønsker at blive anerkendt og få mulighed for tilskud under markedsordningen 

for frugt og grønt, skal producentorganisationen specificere i sin ansøgning, hvilke produkter man ønsker 

anerkendelse som PO i forhold til. Se Bilag V for en oversigt over godkendte produkter omfattet af 

tilskudsordningen. En PO kan kun anerkendes for produkter, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, 

hvis PO’en kan sikre, at de pågældende produkter leveres til forarbejdning, hvad enten det sker på grundlag 

af leveringskontrakter eller på anden vis. 

 

PO’en skal ved sin ansøgning om anerkendelse fremlægge bevis for, at den opfylder kravene til 

anerkendelse. NaturErhvervstyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt en PO skal anerkendes senest tre 

måneder efter, at der er indgivet ansøgning med den relevante dokumentation.  

 

NaturErhvervstyrelsen kontrollerer regelmæssigt, om anerkendte producentorganisationer overholder 

anerkendelseskriterierne. I tilfælde af misligholdelse eller uregelmæssigheder i forbindelse med denne 

forordning anvender NaturErhvervstyrelsen sanktioner over for disse organisationer, og træffer om 

nødvendigt beslutning om at tilbagekalde anerkendelsen. 

 

3.2 Minimumskrav til antal medlemmer og omsætning 
En PO skal opfylde ét af følgende minimumskrav for antal medlemmer og omsætning: 

 

1) 15 producenter med en årlig referenceomsætning på mindst 5 millioner kr., eller 

 

2) 5 producenter med en årlig referenceomsætning på mindst 10 millioner kr. 

 

En producent kan ikke være medlem af flere producentorganisationer for samme produktkategori. 
 

(RFO 1308/2013, artikel 153 og BEK nr. 944 af 2014, §§ 3 og 5) 
 

Medlemmer skal være fysiske personer eller selvstændige juridiske enheder med CVR numre, som skal 

oplyses i NaturErhvervstyrelsens obligatoriske skema - medlemsliste. PO’en skal desuden være registreret 

hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

NaturErhvervstyrelsen vil blandt andet kontrollere om producentorganisationen har oplyst om, hvem der 

indgår i deres bestyrelse og direktion, og hvem der er bemyndiget til at handle på selskabets vegne.  

3.3 Hovedaktivitet 
En PO's hovedaktivitet er at koncentrere udbud og afsætning af de af medlemmernes produkter, som den er 

anerkendt for.  

 

En PO kan sælge produkter fra producenter, der ikke er medlemmer af en PO, hvis den er anerkendt for disse 

produkter, og forudsat at denne aktivitets økonomiske værdi er lavere end værdien af medlemmernes afsatte 

produktion. 

 

Afsætning af frugt og grøntsager, der er købt direkte fra en anden PO, og af produkter, som PO’en ikke er 

anerkendt for, anses ikke for at udgøre en del af PO’ens aktiviteter. 

 

Producentorganisationer kan i deres vedtægter fastsætte, at medlemmerne kan afsætte en af PO'en fastsat 

procentdel af deres produktion uden om producentorganisationen (stalddørssalg), men PO'en skal stadig 
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kunne leve op til kravet om hovedaktiviteten, som er at koncentrere udbud og afsætning af de af 

medlemmernes produkter, som den er anerkendt for.  

 
(KFO 543/2011, artikel 26, stk.1, og artikel 26a) 

3.4 Producentorganisationens formål 
PO'en skal være oprettet på initiativ af producenter af mindst ét af de i bilag V nævnte produkter. Den skal 

have et eller flere af de i afsnit 5.1 nævnte formål. 

3.5 Medlemsforpligtelser 
PO'ens vedtægter skal bl.a. forpligte de tilsluttede producenter til: 

 

a) at følge de regler, PO'en har vedtaget for indberetning af produktionsdata og for produktion, afsætning og 

miljøbeskyttelse, 

 

b) kun at være medlem af én PO for så vidt angår en given bedrifts produktion af et hvilket som helst af de 

produkter, som er nævnt i bilag V, 

 

c) at afsætte hele deres produktion af det pågældende produkt gennem PO'en med mindre vedtægterne og 

gældende lovgivning giver mulighed for undtagelser, 

 

d) at give PO'en de oplysninger, den ønsker til statistiske formål, og som bl.a. kan vedrøre areal, høst, 

udbytte og direkte salg, og 

 

e) at betale de vedtægtsbestemte finansielle bidrag til iværksættelse og finansiering af driftsfonden. 

 

PO'ens vedtægter indeholder desuden bestemmelser om: 

 

a) procedurer for fastlæggelse, vedtagelse og ændring af reglerne ovenfor, 

 

b) at medlemmerne skal erlægge de finansielle bidrag, der er nødvendige til at finansiere PO'en, 

 

c) at medlemmerne kan føre demokratisk kontrol med PO'en og dens beslutninger, 

 

d) sanktioner såvel for overtrædelse af de vedtægtsbestemte forpligtelser, bl.a. manglende betaling af 

finansielle bidrag, som for overtrædelse af PO'ens regler, 

 

e) optagelse af nye medlemmer, herunder en minimumsperiode for medlemskab, og 

 

f) de regnskabsmæssige og budgetmæssige regler, der kræves, for at organisationen kan fungere. 

 
(RFO 1308/2013, artikel 153) 

 

Ved indmeldelse forpligter producenten sig til at overholde PO'ens vedtægter og at være tilsluttet PO'en i 

mindst et år. 

 

Udmeldelse sker med 6 måneders varsel. Et medlem der melder sig ud inden den 30. juni er derfor udmeldt 

af producentorganisationen den 31. december samme år.  

 

Et medlem afsætter sin produktion igennem en PO i det øjeblik PO'en, direkte eller via udlicitering, sælger 

medlemmets produktion.  
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3.6 Producentorganisationens forpligtelser 
For at PO’en kan anerkendes, skal den opfylde kravene i RFO 1308/2013, artikel 154. 

 

PO'en anses for at handle i sine medlemmers navn og på deres vegne i økonomiske anliggender. 

 

PO'en skal råde over det personale, den infrastruktur og det udstyr, der er påkrævet for at varetage dens 

hovedopgaver, bl.a. med hensyn til ovennævnte krav og: 

 

1) kendskab til medlemmernes produktion 

 

2) indsamling, sortering, oplagring og emballering af medlemmernes produktion 

 

3) forretningsmæssig og budgetmæssig forvaltning og 

 

4) centraliseret bogholderi og faktureringssystem. 

 

PO'en anses for at opfylde punkt 2) hvis den råder over det nødvendige udstyr til indsamling, sortering, 

oplagring og emballering af anerkendte produkter enten via egne faciliteter, via medlemmer, via 

datterselskaber eller ved udlicitering. 

 

Som del af punkt 3) skal PO'en kunne forvalte driftsprogrammer og driftsfonden i overensstemmelse med 

gældende krav. Ligeledes skal PO'en kunne forvalte og overholde kravene til driftsprogrammer, anerkendte 

PO'er og dets medlemmer. Herunder er krav om rapportering, dokumentation, planlægning og effektmåling. 
 
(KFO 543/2011, artikel 23) 

3.7. Demokratisk kontrol med producentorganisationen 
PO'ens vedtægter, arbejdsgang og eventuel udlicitering skal være struktureret således at det undgås, at et 

eller flere medlemmer misbruger deres beføjelser eller indflydelse i forbindelse med forvaltningen af PO'en 

og dens drift. 

 

Er en PO en klart defineret del af en juridisk person, skal den pågældende juridiske persons beføjelser til at 

ændre, godkende eller afvise PO'ens beslutninger begrænses eller fjernes. 

 

PO'en skal senest 2 måneder inden ansøgning om godkendelse af næste års driftsprogram skriftligt orientere 

alle medlemmer om det påtænkte indhold af dette. Orienteringen skal indeholde oplysninger vedrørende 

medlemmernes mulighed for at fremsætte forslag til indholdet af næste års program. Driftsprogrammet skal 

optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen ved den årlige generalforsamling og være indeholdt i 

beretningen. 

 

Intet medlem må råde over mere end 20 % stemmeret. Medlemmer, der ikke bidrager til 

referenceomsætningen, har ikke stemmeret til beslutninger om driftsfonden, medregnes ikke i forbindelse 

med minimumskrav og kan ikke drage direkte fordel af driftsprogrammet. 

3.8 Udlicitering 
PO'en kan udlicitere nogle af de funktioner den skal opfylde, såfremt den overfor NaturErhvervstyrelsen 

dokumenterer, at dette er en hensigtsmæssig måde at nå den pågældende PO's mål. Ved udlicitering af en 

PO's aktivitet forstås, at PO'en indgår en forretningsmæssig aftale med en anden part, herunder et eller flere 

af sine medlemmer eller et datterselskab, om at udføre den pågældende aktivitet. 
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Udlicitering er tilladt ”på nødvendige betingelser”. I den sammenhæng vurderes det hensigtsmæssige i at 

udlicitere i forhold til PO'ens uafhængighed, demokrati og formål. Udlicitering er ikke berettiget, hvis det 

giver et mindretal af medlemmer uforholdsmæssige stor indflydelse eller fordel – eller hvis det skaber 

interessekonflikter i forhold til PO'ens formål og forpligtelser. 

 

PO'en forbliver ansvarlig for at sikre gennemførelsen af aktiviteten og bevarer den overordnede kontrol med 

og overvågningen af den forretningsmæssige aftale om at udføre aktiviteten. Udover at PO'en skal 

dokumentere det hensigtsmæssige i udlicitering af en given opgave, skal arbejdsgangen omkring den 

ledelsesmæssige kontrol med, samt overvågning og evaluering af, denne opgave derfor også være 

dokumenterbar.  

3.9 Sammenlægning af producentorganisationer 
En sammenlægning af PO'er kan ske på initiativ af anerkendte PO'er og kan udføre alle de aktiviteter, der 

henhører under en PO. En anmodning om anerkendelse som en sammenlagt PO kan godkendes, hvis 

NaturErhvervstyrelsen finder, at en sammenlagt PO reelt kan udføre disse aktiviteter, og 

 

Sammenlægning af producentorganisationer består også af en sammenlægning af deres driftsprogrammer, 

som skal ske efter en af følgende modeller:  

1) Sammenlægning af driftsprogrammer fra sammenlægningstidspunktet.  

Dette betyder, at de sammenlagte PO'er skal tilpasse deres sammenlagte driftsprogrammer til ét for 

at opfylde de gældende krav for producentorganisationens driftsprogram og balance i 

driftsprogrammet. Efter tilpasning af driftsprogrammet, kan der ske ændringer i forhold til de 

planlagte investeringer for at opfylde de gældende krav. 

2) Den sammenlagte producentorganisation fortsætter med de oprindelige programmer separat indtil d. 

1. januar året efter sammenlægningen. 

Dette betyder, at alle medlemmer af den sammenlagte producentorganisation forsætter med deres 

planlagte investeringer uden væsentlige ændringer indtil 1. januar året efter sammenlægning, med 

mindre der ansøges om ændringer, se mere under afsnit 6.3. 

3) NaturErhvervstyrelsen kan imødekomme en velbegrundet ansøgning om, at den sammenlagte 

producentorganisation fortsætter sideløbende med separate driftsprogrammer indtil disses udløb. 

Der sker ingen ændringer i de godkendte driftsprogrammer, med mindre der ansøges om disse.  

 
(RFO 1308/2013, artikel 155, BEK nr. 944 af 2014, § 30) 



 

Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt / September 2014 

 

11 

4. Fællesskabstilskud 

4.1. Driftsfondens finansiering 

4.1.1. Der kan ydes fællesskabstilskud til producentorganisationer, som opretter en 
driftsfond 
Driftsfonden må udelukkende anvendes til finansiering af driftsprogrammer, som er godkendt af 

NaturErhvervstyrelsen. Driftsfonden skal finansieres af bidrag fra producentorganisationens medlemmer 

eller producentorganisationen selv og fællesskabstilskuddet. 
 

(RFO 1308/2013, artikel 32) 

4.1.2. Medlemmernes bidrag til driftsfonden fastsættes af producentorganisationen 
Udnyttelsen af driftsfonden skal kunne komme alle producenter til gode. Alle producenter skal kunne være 

med til på demokratisk vis at træffe beslutning om anvendelsen af producentorganisationens driftsfond og 

om de finansielle bidrag til driftsfonden. Medlemmer, der ikke bidrager til referenceomsætningen, har ikke 

stemmeret til beslutninger om driftsfonden, og må ikke medregnes i forbindelse med det nævnte krav om 

mindste antal medlemmer eller drage direkte fordel af ordninger, der finansieres af Fællesskabet.  
 
(KFO 543/2011, artikel 53, BEK nr. 944 af 2014, § 7, stk.4 ) 

4.2. Beregning af tilskud 

Det finansielle fællesskabstilskud er som udgangspunkt lig med de finansielle bidrag fra medlemmerne. 

Fællesskabstilskuddet til driftsprogrammer vil typisk udgøre 50 % af de reelt afholdte udgifter, dog 

begrænset af et tilskudsloft på 4,1 % af værdien af producentorganisationens afsatte produktion. 

 

Efter anmodning fra producentorganisationen kan tilskuddets andel af de reelt afholdte udgifter forhøjes til 

60 % for et driftsprogram eller en del af et driftsprogram, såfremt det opfylder mindst én af følgende 

betingelser: 

 

1) det kun vedrører særlig tilskud til produktion af økologiske produkter, som er omfattet af Rådets 

forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske 

produkter, 

2) det er det første, der er forelagt af en anerkendt producentorganisation, som er lagt sammen med en 

anden anerkendt producentorganisation, eller 

3) det er det første, der skal forelægges af en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer. 

 

Tilskudsloftet på 4,1 % kan forhøjes til 4,6 % af værdien af producentorganisationens afsatte produktion, 

hvis beløbet, der overstiger 4,1 % af værdien af den afsatte produktion, udelukkende anvendes til 

kriseforanstaltninger. 
 
(RFO 1308/2014, artikel 34) 
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Investeringer foretaget af driftsfonden finasieres efter følgende model: 

 

 

 

 

4.3. Forvaltning af driftsfonden 

Driftsfonden må kun anvendes til gennemførelse af godkendte driftsprogrammer, der er i overensstemmelse 

med den nationale strategi. 

 

Det er et krav, at alle udgifter og indtægter i driftsfonden skal kunne identificeres, kontrolleres og attesteres 

af NaturErhvervstyrelsen. Med udgift og indtægt menes, at beløbet fysisk er blevet overført. Der skal 

oprettes en særskilt bankkonto til driftsfonden, hvis producentorganisationen ikke har gjort det i forvejen. Fra 

kontoen må der kun være transaktioner til finansiering af driftsfonden, og disse skal kunne identificeres i 

overensstemmelse med projektbeskrivelser, bankudtog og fakturaer. 

 

Driftsfondens regnskab skal holdes adskilt fra producentorganisationens regnskab og samtidigt indgå som et 

særskilt punkt i producentorganisationens regnskab.  

 

Fakturaer, der vedrører driftsprogrammet, skal stiles til producentorganisationen. Kun originalfakturaer må 

indgå i regnskabet.  
 (RFO 1308/2013, artikel 32, KFO 543/2011, artikel 52 og artikel 105, stk. 3, og BEK nr. 944 af 2014, § 10) 

4.4. Referenceperiode 

Tilskudsloftet, jf. afsnit 4.2, beregnes hvert år på grundlag af værdien af den afsatte produktion i en tolv 

måneders referenceperiode. Referenceperioden er som udgangspunkt gældende for hele programmets forløb. 

Referenceperioden fastsættes for hver producentorganisation på én af følgende måder: 

 

 en tolv måneders periode, der begynder tidligst den 1. januar tre år før driftsprogrammet påbegyndes og 

slutter senest 31. december året før det år, der anmodes om støtte for, eller 

 

 gennemsnitsværdien af tre på hinanden følgende tolv måneders perioder, der begynder tidligst den 1. 

januar fem år før driftsprogrammet gennemføres, og slutter senest den 31. december året før det år, der 

anmodes om støtte for. 

 

Tolvmånedersperioden skal være producentorganisationens regnskabsperiode. 
 

(KFO 543/2011, artikel 51) 

50% 50% 

Minimum
finansiering fra
medlemmerne af
PO'en og/eller
PO'en selv

Maksimum
finansiering fra
EU

40% 
60% 

Minimum finansiering fra
medlemmerne og/eller
PO'en ved økologiske
aktioner mv.

Maksimum finansiering fra
EU for økologiske aktioner
mv.
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4.5. Referenceomsætning 
Opgørelsen af referenceopsætningen skal overholde følgende krav: 

1) Den afsatte produktion skal faktureres ab producentorganisationen, således at værdien fastsættes ud fra 

den stand/værdi varen har, når den forlader producentorganisationen. 

 

2) Produkterne kan sælges emballerede og klargjorte, men værdien af forarbejdede produkter i forhold til den 

første forarbejdning kan ikke indgå i værdifastsættelsen. Klargøring omfatter blandt andet vask, skrælning, 

afpudsning, rensning, udskæring, trimning og tørring, uden at produkterne omdannes til forarbejdede frugter 

og grøntsager. 

 

Første forarbejdning omfatter fx grøntsager, der er konserverede eller tilberedte, jf. bilag I, del X i Rådets 

forordning (EF) nr. 1308/2013. Der kan ikke gives tilskud til forarbejdet frugt jf. dommen T454/10. 

 

Værdien af den afsatte produktion er eksklusive moms. 

 

I Danmark foretages ingen korrektion af omsætningen i referenceperioden (”referenceomsætningen”), som 

følge af at medlemmer er udtrådt af producentorganisationen, eller som følge af at nye medlemmer er 

indtrådt i producentorganisationen i perioden fra afslutningen af referenceperioden og til 

ansøgningstidspunktet. Ved ansøgningstidspunktet forstås fristen for ansøgning om godkendelse af et 

driftsprogram. 

 

Værdien af den afsatte produktion opgøres for hver tolv måneders periode, jf. afsnit 4.4.  
En statusautoriseret eller registreret revisor skal afgive en attest om, at værdien af medlemmernes afsatte 

produktion er opgjort korrekt, hvis producentorganisationens årsrapport ikke er forsynet med 

revisionspåtegning. Dette betyder, at hvis årsrapporten er gennemgået af en revisor, kræves der ikke 

længere en særskilt erklæring vedrørende referenceomsætning. 
 
(KFO 543/2011, artikel 50 og 107, stk. 2, og BEK nr. 944 af 2014, § 9, stk. 7, §§ 17-19) 

 

Referenceomsætningen skal oplyses i en note til årsrapporten. 

 

Herudover skal referenceomsætningen dokumenteres og kunne identificeres af NaturErhvervstyrelsen. 

Referenceomsætningen skal præsenteres som producentorganisationens nettoomsætning, jf. årsrapporten, 

fratrukket som minimum nedenstående poster: 

1) Producentorganisationens omsætning af varer som producentorganisationen er anerkendt for men 

som ikke er produceret af producentorganisationen selv eller af dens medlemmer, herunder:  

a. Godkendte varer indkøbt af medlemmer af producentorganisationen fra danske producenter, 

der ikke er medlemmer af producentorganisationen  

b. Godkendte varer indkøbt af producentorganisationen fra danske producenter, der ikke er 

medlemmer af producentorganisationen  

c. Godkendte varer indkøbt fra udlandet (import)  

 

2) Producentorganisationens omsætning af øvrige varer, som producentorganisationen ikke er 

anerkendt for, herunder: 

a. Ikke-godkendte varer produceret af medlemmer 

b. Ikke-godkendte varer produceret af producentorganisationen 

c. Ikke-godkendte varer indkøbt af medlemmer 

d. Ikke-godkendte varer indkøbt af producentorganisationen  
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3) Emballage, der ikke kan medregnes i referenceomsætningen. 

 

4) Udgifter til transport, der ikke kan medregnes i referenceomsætningen, dvs. udgifter til ekstern 

transport fra producentorganisationen til den part, der aftager produkterne. I avancen på medlemmers 

produkter ved intern transport, kan dog indgå omkostninger for op til 350 km. transport. 

 

Derudover skal producentorganisationen indsende en medlemsliste, hvor hvert enkelt medlem er opført med 

sit bidrag til den samlede referenceomsætning.  

Af denne medlemsliste skal fremgå: 

1. hvert medlems samlede omsætning,  

2. poster der skal fraregnes (import, tilkøb fra 3. person, ikke godkendte produkter mv.),  

3. den samlede omsætning for at kunne opgøre referenceomsætningen, 

4. referenceomsætningen og summen af referenceomsætningen for alle medlemmer. 

 

Endelig skal producentorganisationen indsende dokumentation via udtræk fra deres regnskabssystem, der 

dokumenterer beregningen af referenceomsætningen. 

Disse opgørelser skal vise at produkter og omkostningsarter er bogført på separate konti. Samlet skal 

producentorganisationen dokumentere, at summen af produkter hhv. omkostningsarter stemmer med den 

samlede opgørelse af referenceomsætningen for alle medlemmer jf. ovenstående opgørelse samt 

medlemsliste. 

 

NaturErhvervstyrelsen vil kontrollerer producentorganisationens referenceomsætning ved 

godkendelse af et driftsprogram og ved en udbetalingsanmodning. 
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5. Driftsprogrammers indhold 

5.1. Overordnede krav til driftsprogrammers indhold 

For at være berettiget til fællesskabstilskud skal driftsprogrammer være i overensstemmelse med den 

nationale strategi og have mindst to af følgende formål: 

 at sikre, at produktionen planlægges og tilpasses efter efterspørgslen, navnlig hvad angår kvalitet og 

mængde  

 at koncentrere udbuddet og afsætningen af medlemmernes produktion 

 at optimere produktionsomkostningerne og afkast på investeringer som svar på miljø- og 

dyrevelfærdskrav og stabilisere producentpriserne  

Alternativt skal driftsprogrammerne omfatte to eller flere af følgende mål: 

 at planlægge produktionen 

 at forbedre produkternes kvalitet 

 at øge produkternes handelsværdi 

 at iværksætte salgsfremmende foranstaltninger for både friske og forarbejdede produkter 

 at fremme miljøforanstaltninger og miljøvenlige produktionsmetoder, herunder økologisk landbrug 

 kriseforebyggelse og – styring. 

 

Et driftsprogram består af foranstaltninger og aktioner. Definitionen af en ”foranstaltning” og en ”aktion” 

fremgår af artikel 19, stk. 1, litra g) og h) i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011. De 

seks punkter i den sidste opremsning ovenfor er både mål og foranstaltninger. Producentorganisationen bør – 

fordelt på blandt andet disse foranstaltninger – udvælge de påtænkte aktioner, der er medtaget i den nationale 

strategi, jf. afsnit 5.3. 

 

For at opnå et samlet godkendt driftsprogram er det ligeledes obligatorisk, at programmet omfatter 

miljøforanstaltninger, jf. afsnit 5.2. 

 

Se også bilag I: Driftsprogrammets opbygning samt udtømmende katalog over tilskudsberettigede aktioner. 
 

(RFO 1308/2013, artikel 33, og artikel 152, stk. 1, litra c) 

5.2. Balance i driftsprogrammer 

For at sikre en passende balance mellem de forskellige foranstaltninger i driftsprogrammerne har 

NaturErhvervstyrelsen i den nationale strategi fastsat, hvor stor en del af driftsfondens budget der kan 

anvendes på en enkelt foranstaltning.  

 

Det er fastsat, at: 

- Et driftsprogram som udgangspunkt skal omfatte mindst 4 forskellige foranstaltninger. 

- Et driftsprogram skal afse mindst 10 % af udgifterne til miljøaktioner (over perioden fra tre 

til fem år – driftsprogrammets løbetid). Kun miljøaktioner, der fremgår af den gældende 

miljøpositivliste er tilskudsberettigede. 

- Foranstaltning nr. 1 ”produktionsplanlægning” og foranstaltning 2 ”produktkvalitet” må 

tilsammen højst udgøre 65 % af de årlige investeringer i et driftsprogram.  

- De årlige investeringer i driftsprogrammerne skal fordele sig på minimum fire 

foranstaltninger, med minimum 5 % af de samlede realiserede udgifter til hver. 

- Kriseforanstaltninger må højst udgøre en tredjedel af de udgifter, der afholdes inden for 

rammerne af et driftsprogram (opgøres over hele driftsprogrammets løbetid - tre til fem år). 
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(KFO 543/2011, artikel 55, stk. 5, RFO 1308/2013, artikel 33, BEK nr. 944 af 2014, § 13) 

5.3. Krav til beskrivelse af driftsprogrammers indhold 

Driftsprogrammerne skal tage udgangspunkt i den nationale strategi og brugen af indikatorer. I den nationale 

strategi er fastsat indikatorer til aktionerne. Læs mere om indikatorer i afsnit 10. 
 

Driftsprogrammer skal indeholde følgende: 
 

 En beskrivelse af udgangssituationen, som, hvor det er relevant, er baseret på udgangsindikatorer 

 De mål, der er opstillet for driftsprogrammet, under hensyntagen til produktions- og 

afsætningsmuligheder 

 En forklaring på, hvorledes driftsprogrammet bidrager til den nationale strategi 

 En bekræftelse af, at programmet er i overensstemmelse med den nationale strategi, herunder den 

tilstræbte balance mellem aktiviteterne. I beskrivelsen af målene skal der henvises til de mål, der er 

defineret i den nationale strategi, og der skal angives målbare mål for at lette overvågningen af de 

fremskridt, som gradvis sker i gennemførelsen af programmet 

 En detaljeret beskrivelse af de foranstaltninger og enkeltaktioner, der skal gennemføres, og de midler, 

der skal anvendes for at nå målene i hvert af de år, hvori programmet gennemføres. Det anføres i 

beskrivelsen, i hvor høj grad de forskellige foreslåede foranstaltninger: 
 

a) supplerer og er i overensstemmelse med andre foranstaltninger, herunder foranstalt- 

 ninger, der finansieres eller er berettigede til tilskud fra andre EU-fonde, og navnlig  

 tilskud til udvikling af landdistrikter. I den forbindelse skal der, hvis det er relevant, 

 henvises til foranstaltninger, som er gennemført under tidligere driftsprogrammer   

b) ikke medfører risiko for dobbeltfinansiering fra EU-fonde. 

 Programmets varighed, idet alle driftsprogrammer skal løbe fra 3 til 5 år, og 

 De finansielle aspekter:  
 

a) beregningsmetoden og størrelsen af de finansielle bidrag  

b) proceduren for finansiering af driftsfonden  

c) de oplysninger, der er nødvendige for at begrunde bidrag af forskellig størrelse, og 

d) budgettet og tidsplanen for gennemførelse af foranstaltningerne i hvert af de år, 

 programmet gennemføres. 
 

(KFO 543/2011, artikel 59) 

5.4. Tilskudsberettigede foranstaltninger/aktioner 

Den nationale strategi giver en udtømmende beskrivelse af tilskudsberettigede aktioner fordelt på 

foranstaltningerne: 
 

1) aktioner vedr. produktionsplanlægning 

2) aktioner vedrørende forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet 

3) aktioner vedrørende forbedring af afsætning og kommunikationsaktiviteter 

4) forskning og forsøgsmæssig produktion 

5) uddannelsesaktioner 

6) kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger 

7) miljøaktioner 

8) andre aktionstyper 
 

Producentorganisationen kan tage udgangspunkt i de i bilag I opsummerede aktioner ved tilrettelæggelsen af 

et samlet driftsprogram. I bilag IX til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 er en 
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liste over aktioner og udgifter, der ikke er tilskudsberettigede. Alle driftsprogrammer skal være i 

overensstemmelse med den nationale strategi. 
 

(KFO 543/2011, artikel 104, stk. 2, litra b)) 

 

I det ”Udtømmende katalog over tilskudsberettigede aktioner” i bilag I er der opregnet tre aktionstyper under 

kriseforanstaltningerne. Producentorganisationer kan medtage høstforsikringsaktioner under 

driftsprogramåret 2014 og frem, mens aktionerne tilbagekøb fra markedet og grøn høst/undladt høst som 

udgangspunkt ikke kan indgå i driftsprogrammerne.  

 

I tilfælde af afsætningskriser på europæisk plan (som f.eks. i august 2014 i forbindelse med det forbud mod 

import af varer, som Rusland introducerede overfor en række lande, blandt andet medlemsstaterne i EU) vil 

NaturErhvervstyrelsen opdatere, om aktionerne tilbagekøb og grøn høst/undladt høst kan anvendes.  

 

Læs mere om kriseforanstaltningerne i afsnit 8 i denne vejledning, eller afsnit 3.2.6. i den nationale strategi. 
 

Af bilag II fremgår særlige krav for tilskud til udgifter vedrørende miljøvenlig håndtering af emballage, som 

hører til aktionerne 1.4, 7.1 og 7.2. 
 

(KFO 543/2011, artikel 60, stk. 4) 

5.5. Obligatoriske miljøforanstaltninger 
Det er obligatorisk, at alle driftsprogrammer omfatter miljømål. Et driftsprogram skal afse mindst 10 % af 

udgifterne til miljøaktioner. Dette krav opgøres som et gennemsnit over en 3 eller 5 årig periode. Periodens 

længde er afhængig af driftsprogrammets varighed. Dette betyder, at producentorganisationen ikke hvert år 

skal anvende mindst 10 % af driftsfondens budget til miljøaktioner. Såfremt NaturErhvervstyrelsen efter 

sidste driftsprogramår konstaterer, at de afholdte udgifter til miljøaktioner ikke udgør mindst 10 % af de 

samlede flerårige udgifter, vil det 3 eller 5 årige driftsprogram som udgangspunkt ikke være 

tilskudsberettiget. Dette udmøntes ved, at vi reducerer tilskudsudbetalingen til det sidste driftsprogramår, 

indtil 10 % - kravet er overholdt. 
 

Investeringer, der øger miljøbelastningen, er kun tilladt, såfremt der træffes effektive foranstaltninger til at 

beskytte miljøet mod belastningen. 
 

(RFO 1308/2013, artikel 33, BEK nr. 944 af 2014, § 13) 

NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet en miljøpositivliste, hvoraf de tilskudsberettigede miljøinvesteringer 

fremgår. Listen er udtømmende. ”Miljøpositivliste til producentorganisationer driftsprogrammer / august 

2014” findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.  

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

investeringen har en miljømæssig effekt eller opfylder kravene til 60 % -tilskud. Se afsnit 4.2 for uddybende 

forklaring over 60 pct. foranstaltninger. 

Proceduren for opdatering af listen og krav til dokumentation for oprettelse af en investering på 

miljøpositivlisten fremgår ligeledes af miljøpositivlisten fra august 2014. 

 (KFO 1308/2013, artikel 34, stk. 3) 

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

listen. Det skal dog foreligge dokumentation for, at investeringen har den ønskede 25 % miljøeffekt eller er 

berettiget til 60 % -tilskud.  
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5.6. Investeringer 
Under hver aktion er der mulighed for at foretage flere investeringer. Investeringer kan både placeres på et 

medlems bedrift og på producentorganisationens adresse. Fysiske investeringer kan dog ikke placeres hos 

ikke-producerende medlemmer, jf. afsnit 3.2. i version 2 af den nationale strategi. 

 

Producentorganisationer skal hvert år indsende en samlet inventaroversigt i forbindelse med ansøgningen om 

udbetaling af tilskud, jf. afsnit 8.1. 

 

5.6.1. Kollektive investeringer 
Hovedformålet med markedsordningen for frugt og grønt er, at udbuddet koncentreres gennem 

producentorganisationerne for at styrke producenternes markedsposition over for aftagerne. 

Producentorganisationerne skal koncentrere udbuddet og afsætningen af de af medlemmernes produkter, som 

producentorganisationerne er anerkendt for. Målet er, at producentorganisationens medlemmer står sammen 

som en kollektiv enhed. Investeringer bør derfor i høj grad være kollektive. 
 
(RFO 1308/2013, artikel 152) 

 

Rådgivning, kurser, erfa-møder, kvalitetskontrol hos producentorganisationen, reklame, forskning og 

udvikling betragtes pr. definition som værende kollektive investeringer. Det samme gør sig gældende for 

investeringer, der er placeret på producentorganisationens adresse. 

 

Investeringer under aktion 1.1, 2.1 og 2.2 (jf. bilag I), der placeres på medlemmers bedrifter, skal være 

kollektive. De specifikke krav, som investeringerne skal opfylde, fremgår af afsnit 3.2.1. af version 2 af den 

nationale strategi. 

 

5.6.2. Investeringer på medlemmers bedrifter 

 Mindst 5 % af en investering på et medlems bedrift skal finansieres af medlemmernes fællesbidrag til 

driftsfonden.  

 Maksimum 50 % finansiering fra EU af hver enkelt investering, undtagen investeringer i økologiske 

aktioner, der kan finansieres med maksimum 60 % finansiering fra EU. 

 Maksimum 45 % finansiering fra medlemmet af hver enkelt investering. Økologiske aktioner kan 

finansieres med maksimum 35 % finansiering fra medlemmet. 
 
(BEK nr. 944 af 2014 § 24, stk. 2) 
 

Der kan læses mere om investeringer på medlemmers bedrifter i afsnit 4 i version 2 af den nationale strategi. 

 

De generelle krav til investeringer på medlemmers bedrifter fremgår af bilag IV. 

 

Investeringer, der er placeret på medlemmers bedrifter, afskrives efter de regler, der er anført i bilag III i 

denne vejledning samt bilag 1 i bekendtgørelsen. 

 

5.6.3. Centraliseret indkøb af investeringer 
Da producentorganisationen er ansvarlig for administrationen af driftsfonden og implementeringen af 

driftsprogrammet, skal producentorganisationen spille en aktiv rolle i forhold til planlægningen og indkøb af 

investeringer. Producentorganisationen har pligt til at undersøge mulighederne for alternative udbydere og 

stordriftsfordele i forbindelse med valg af leverandør. I forbindelse med kontrol skal 

producentorganisationen kunne redegøre for, hvordan dette krav er overholdt, og for sin indkøbsstrategi. 

Dette krav gælder for alle driftsfondens udgifter.  Udgifter til investeringer er alene tilskudsberettigede, hvis 

producentorganisationen har afholdt dem. 
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Producentorganisationen kan sende en begrundet ansøgning om dispensation fra kravet om centraliseret 

indkøb til NaturErhvervstyrelsen. 

 

Læs mere om centraliseret indkøb af investeringer i afsnit 3.2.1. i version 2 af den Nationale strategi fra 

december 2011. 
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6. Ansøgning om godkendelse, årlig specifikation og 

ændring af driftsprogrammer  

6.1. Ansøgning om godkendelse af driftsprogrammer 

Driftsprogrammer skal have en varighed på mindst 3 og højest 5 år. 

 

Driftsprogrammer gennemføres årligt i perioden 1. januar til 31. december. Programmer, der godkendes 

senest den 15. december, gennemføres fra den 1. januar det følgende år. 
 

(KFO 543/2011, artikel 67) 

 

Ansøgning om godkendelse af 3- eller 5-årige driftsprogrammer skal fremsendes elektronisk til 

NaturErhvervstyrelsen, erhverv@naturerhverv.dk.  

 

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. oktober i 2014 og den 1.oktober i 2015 og fremefter.  

 

Ansøgningen indeholder et udkast til et 3- eller 5-årigt driftsprogram, der skal være opbygget på den måde, 

som er beskrevet i afsnit 5 og bilag I. Oversigten over obligatoriske skemaer findes i afsnit 1.1 i denne 

vejledning. 

 
(KFO 543/2011, artikel 63, BEK nr. 944 af 2014, § 11)  

 
Efter modtagelse af driftsprogrammet inklusive budget, bliver det gennemgået af NaturErhvervstyrelsen. 

Efter gennemgang af de enkelte foranstaltninger og aktioner vil NAER meddele enten godkendelse eller 

afvisning. 

 

NaturErhvervstyrelsen træffer beslutning om godkendelse af driftsprogrammet og budget senest den 15. 

december i det år, hvor det er forelagt. Vi kan dog udskyde denne frist til senest den 20. januar året efter, 

ansøgningen er indgivet. De samme tidsfrister gælder for beslutninger om godkendelse af årlige ændringer af 

driftsprogrammer. 

 
(KFO 543/2011, artikel 64 og 65)  

 

6.2. Ansøgning om årlig specifikation 

Producentorganisationen har mulighed for at ansøge om årlig specifikation af et igangværende 3-5 årigt 

driftsprogram for det efterfølgende år.  

 

Ansøgningen om årlig specifikation skal fremsendes elektronisk til NaturErhvervstyrelsen, 

erhverv@naturerhverv.dk 

 

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. oktober i 2014 og den 1.oktober i 2015 og fremefter. 

Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for årsagen til ændringerne og deres art og betydning.  

 

Se afsnit 1.1 for liste over for obligatoriske skemaer ved denne type af ansøgning.  
 
(KFO 543/2011, artikel 65, BEK nr. 944 af 2014, § 11) 

 

6.3. Ansøgning om ændring af et driftsprogram 

mailto:projekttilskud@naturerhverv.dk
mailto:erhverv@naturerhverv.dk
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Producentorganisationen kan ansøge om maksimum 3 årlige ændringer til driftsprogrammet. Den sidste 

anmodning om en ændring skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. november i det 

pågældende år, hvor driftsprogrammet gennemføres.  

 

Ændringer skal indsendes indenfor følgende perioder: 

1) 1.-15. marts 

2) 1.-15. august 

3) 15. oktober – 1. november 
(BEK nr. 944 af 2014, § 12, stk. 4)  

 

Ansøgning om ændring skal ske via ansøgningsskema: Ansøg om ændring af igangværende driftsår, som 

skal sendes til erhverv@naturerhverv.dk. Find link til siden med skemaet i afsnit 1.1.  

 

Ændringen må kun omfatte foranstaltninger og/eller aktioner, der endnu ikke er gennemført eller betalt, og 

kan omfatte: 

 

 kun delvis gennemførelse af driftsprogrammet  

 ændring af foranstaltninger og/eller aktioner i driftsprogrammet  

 en forhøjelse af budgettet i driftsprogrammet med op til 25 %, hvis de overordnede formål med 

driftsprogrammet fastholdes.  

 

Nye foranstaltninger i driftsprogrammet, samt foranstaltninger, hvor budgettet for foranstaltningen øges med 

mere end 20 %, skal forhåndsgodkendes af NaturErhvervstyrelsen. 

 

Det accepteres dog uden forhåndsgodkendelse, at udgifter til de enkelte foranstaltninger i driftsprogrammet 

overskrides med op til 20 %, forudsat at tilskudsloftet på 4,1 % af værdien af producentorganisationens 

afsatte produktion ikke overskrides. I disse tilfælde skal producentorganisationen straks orientere 

NaturErhvervstyrelsen herom. 

 

Alle andre ændringer kan først afholdes, efter at vi har godkendt dem. Vi vil normalt behandle anmodningen 

om ændringen af driftsprogrammet inden for 8 uger efter modtagelsen. 
 
(KFO 543/2011, artikel 66, BEK nr. 944 af 2014, § 12)  
  

mailto:projekttilskud@naturerhverv.dk
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7. Ansøgning om delvis/endelig udbetaling 

7.1. Delvis udbetaling 

Producentorganisationen kan indgive en årlig ansøgning om delvis udbetaling af de udgifter, der er afholdt 

indtil den 1. september, dækkende perioden 1. januar til 31. august. Ansøgning skal være modtaget af 

NaturErhvervstyrelsen senest den 1. september i det pågældende år.  
 

Betalingen i forbindelse med ansøgninger om delvise udbetalinger må ikke overstige 80 % af den del af 

tilskuddet, som svarer til de afholdte udgifter for det årlige driftsprogram. 
 
(KFO 543/2011, artikel 72, BEK nr. 944 af 2014, § 14, stk. 1) 

 

Delvisanmodning skal sendes elektronisk til: erhverv@naturerhverv.dk. 

 

Oversigten over obligatoriske skemaer, som skal bruges ved ansøgning om en delvis udbetaling, findes i 

afsnit 1.1 af denne vejledning. 
 

7.2. Endelig udbetaling af tilskud 

Ansøgninger om udbetaling af fællesskabstilskud eller resttilskud indsendes senest den 15. februar året efter 

det driftsprogramår, som ansøgningerne vedrører. Ved modtagelse af ansøgning efter den 15. februar 

reduceres tilskuddet med 1 % for hver dag, ansøgningsfristen overskrides. 

 

Det fremgår af afsnit 1.1, hvilke excel-ark der skal udfyldes, og hvilke dokumenter der skal vedlægges 

ansøgningen.  
 
(KFO 543/2011, artikel 69) 
 

NaturErhvervstyrelsen udbetaler det årlige tilskud eller resttilskud til driftsprogrammer senest den 15. 

oktober i året efter det år, programmet er gennemført. Der vil alene være tale om resttilskud i de tilfælde, 

hvor producentorganisationer har modtaget en delvis udbetaling. 

 

Ansøgningen skal indsendes elektronisk til erhverv@naturerhverv.dk.  

 
(KFO 543/2011, artikel 70, BEK nr. 944 af 2014, § 14) 

7.3. Afholdelse af udgifter 
Udgifter til driftsprogrammet, der medtages i den årlige ansøgning om tilskudsudbetaling, skal betales i 

driftsprogramåret, med mindre producentorganisationen har fået bevilliget udsættelse for betaling til senest 

den 30. april året efter. Producentorganisationen kan søge om udsættelse, hvis følgende kan dokumenteres: 

 

a) foranstaltningerne kunne ikke gennemføres senest den 31. december i året for driftsprogrammets 

gennemførelse af årsager, som ikke kan tilskrives den pågældende producentorganisation, 

b) foranstaltningerne kan gennemføres senest den 30. april det følgende år, og 

c) der indgår til stadighed et tilsvarende bidrag fra producentorganisationen i driftsfonden. 

 

Anmodningen om udsættelse for betaling skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 31. januar. 

Faktura og eventuel anden dokumentation for, at udgiften ikke kunne afholdes før årsskiftet, vedlægges 

anmodningen om udsættelse. Forsinket betaling skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden udgiften 

afholdes, og inden ansøgning om udbetaling af tilskud for udgiften indsendes. Når udgiften er afholdt, skal 

betalingsdokumentationen hurtigst muligt indsendes til NaturErhvervstyrelsen. 
 

mailto:projekttilskud@naturerhverv.dk
mailto:projekttilskud@naturerhverv.dk
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(KFO 543/2011, artikel 60, stk. 2, og 69, stk. 3) 

7.4. Producentorganisationens rapporter 

Producentorganisationen aflægger årlige rapporter, der ledsager tilskudsansøgningerne, om gennemførelsen 

af driftsprogrammer, hvortil der kan ydes tilskud inden for en driftsfonds rammer.  

Rapporterne vedrører følgende:  

 

 driftsprogrammer, der blev gennemført det foregående år  

 større ændringer af driftsprogrammer, og 

 forskelle mellem anslået tilskud og det tilskud, der er ansøgt om.  

 

For hvert driftsprogram, der gennemføres, beskriver producentorganisationen de enkelte foranstaltninger, 

eventuelt ud fra indikatorerne fastsat for de enkelte aktioner angivet i den nationale strategi. Yderligere 

skitseres også større problemer, der er forbundet med at forvalte programmet, og hvilke løsninger man brugte 

for at sikre en effektiv gennemførelse af programmet. 
 

Efter driftsprogrammets sidste år udarbejder producentorganisationen en endelig rapport, der træder i stedet 

for den årlige rapport, der viser, i hvilket omfang programmets mål er opfyldt. Der skal herunder redegøres 

for ændringer i programmet, for faktorer der havde afgørende betydning for programmets succes og for 

erfaringer, der kan få væsentlig indflydelse på fremtidige og igangværende programmer. 
 

(KFO 543/2011, artikel 96 og 126) 

 

Rapporten indsendes sammen med tilskudsansøgningen. 
 

Hvis en producentorganisation undlader at sende en meddelelse, som kræves i henhold til forordning nr. 

1308/2013 eller nr. 543/2011, eller hvis meddelelsen ud fra de objektive kendsgerninger, som vi er bekendt 

med, anses for urigtig, suspenderes producentorganisationens anerkendelse, indtil der er fremsendt en korrekt 

meddelelse. 
 

(KFO 543/2011, artikel 96, stk. 5) 

 

8. Ansøgning om kriseforanstaltninger 

Midlertidige kriseforanstaltninger omfatter ekstraordinært tilskud til frugt- og grøntsagssektoren i forbindelse 

med en afsætningskrise på europæisk niveau.  

 

Kommissionen fastsætter i forbindelse med udarbejdelsen/iværksættelsen af kriseforanstaltningen hvem der 

kan søge om tilskud. 

Ansøgere, skal udfylde og indsende en forhåndsmeddelelse til NaturErhvervstyrelsen. Alle skemaer og 

vejledning vil findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, når der er åbent for ansøgninger for 

midlertidigt tilskud til kriseforanstaltninger.  

 

Afhængig af hvem der kan søge om tilskud, vil en producent, der er medlem af en godkendt 

producentorganisation, skulle søge gennem organisationen, og andre producenter vil skulle søge direkte hos 

NaturErhvervstyrelsen eller gennem en godkendt producentorganisation. 
 

Såfremt der åbnes for kriseforanstaltninger indenfor frugt- og grøntsagssektoren, vil der blive 

orienteret herom på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 
Gå til siden med skemaer og vejledninger 

 

9. Ansøgning om sammenlægning 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/frugt-og-groent/
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Ansøgning om sammenlægning af producentorganisationer sker som to separate ansøgninger. Den ene 

ansøgning relaterer sig til sammenlægningen af driftsprogrammerne og den anden del drejer sig om 

sammenlægningen af organisationerne.  

 

Uddybende forklaring samt vejledning om sammenlægning af producentorganisationer findes på 

NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

Gå til siden med skemaer og vejledninger 

 

10. Indikatorer 

Det er obligatorisk, at producentorganisationer ved udarbejdelsen af driftsprogrammer gør brug af 

præstationsindikatorer. Fremskridt, effektivitet og gennemslagskraft skal således vurderes ved hjælp af et sæt 

fælles præstationsindikatorer for udgangssituationen og den økonomiske gennemførelse, outputtet, 

resultaterne og virkningerne af de driftsprogrammer, der iværksættes. 

 

Hensigten hermed er, at man i højere grad kan måle effekten af et tiltag og ikke bare omkostningerne. Ved 

f.eks. at opgøre hvor mange medlemmer der deltager, hvor store udgifterne er og hvor meget produktionen 

øges i forbindelse med en bestemt aktion, får man et målbart indtryk af aktionens værdi og 

gennemslagskraft. Indikatorerne kan dermed anskues som målbare oplysninger, der giver et bedre grundlag 

at vurdere driftsprogrammerne på. 

 

Den nationale strategi opererer med fem slags indikatorer, der udgør det fælles sæt af præstations-

indikatorer. De tre første indikatorer måler effektiviteten af de enkelte aktioner, mens de to sidste mere 

overordnet vurderer effektiviteten af hele driftsprogrammet. 

 

 Inputindikator: investeringen i en aktion i kr. 

 Outputindikator: omfanget af en aktion – f.eks. antallet af deltagere i aktionen 

 Resultatindikator: kvantificeringen af aktionens resultat – f.eks. reduktionen af pesticid pr. hektar 

 Effektindikator: tilstanden på indsatsområdet efter gennemførelse af driftsprogrammet – f.eks. skønnet 

ændring i producentorganisationens samlede vandforbrug. Referencen for ændring er 

udgangsindikatoren ved programmets start, se nedenfor. 

 Udgangsindikator: Tilstanden på indsatsområdet ved driftsprogrammets begyndelse – f.eks. værdien af 

den samlede produktion før et produktionsfremmende tiltag. Indledningsvis bruger man 

udgangsindikatorerne til at vurdere udgangssituationen, behovet for den planlagte aktion og de 

muligheder, den medfører. Senere sammenligner man udgangsindikatorer med effektindikatorer for at 

måle, hvilke forandringer man opnåede med driftsprogrammet. 

 

Det er derfor nødvendigt, at producentorganisationen løbende indsamler en række data før, under og efter 

hver foranstaltnings gennemførelse.  
 
(KFO 543/2011, artikel 125 og 126) 
 

I afsnit 3.2 i version 2 af den nationale strategi er skitseret indikatorer tilhørende alle tilskudsberettigede 

foranstaltninger/aktioner. Der kan desuden læses mere om indikatorer i afsnittet ”Indikator-systemet” i 

kapitel 3 i version 2 af den nationale strategi. 

 
Driftsprogrammer skal være i overensstemmelse med den nationale strategi, også hvad angår indikatorer. 

Der udbetales ikke tilskud til aktioner, hvor indikatorerne ikke er opgjort korrekt. 
 
 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/frugt-og-groent/
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11. Overvågning og evaluering 

Producentorganisationerne sikrer overvågningen og evalueringen af deres driftsprogrammer ved brug af 

relevante indikatorer blandt de fælles præstationsindikatorer, der er anført i den nationale strategi. 

 

Til dette formål indfører producentorganisationerne et system til indsamling, registrering og vedligeholdelse 

af den information, der kræves for at udarbejde disse indikatorer. 

 

Overvågningen skal sigte mod at vurdere de fremskridt, der gøres med at opfylde de specifikke mål for 

driftsprogrammet. Det sker ved hjælp af økonomiske indikatorer, outputindikatorer og resultatindikatorer, jf. 

afsnit 10. 

 

Resultaterne heraf benyttes til at: 

 

a) kontrollere programgennemførelsens kvalitet, 

b) påvise eventuelle behov for justeringer eller revision af driftsprogrammet med henblik på  

at nå de mål, der er opstillet for det, eller at forbedre programmets forvaltning, herunder dets økonomiske 

forvaltning, og 

c) bidrage til opfyldelsen af rapporteringskravene i forbindelse med driftsprogrammets gennemførelse. 

 

Resultaterne af overvågningen beskrives i den årlige rapport, som producentorganisationen i henhold til 

afsnit 8.3 skal indsende til NaturErhvervstyrelsen. 

 

Evalueringen skal foretages i form af en særskilt midtvejsevalueringsrapport. Midtvejsevalueringen skal 

sigte mod bl.a. at klarlægge driftsprogrammets effektivitet og gennemslagskraft for at vurdere, hvilke 

fremskridt der er gjort med hensyn til at nå programmets overordnede mål. Der kan i denne forbindelse gøres 

brug af de fælles indikatorer vedrørende udgangssituationen, resultaterne og, hvis det er relevant, 

virkningerne. Hvor det er relevant, omfatter midtvejsevalueringen en kvalitativ vurdering af resultaterne af 

miljøaktionerne og deres virkninger med hensyn til: 

 

a) forebyggelse af jorderosion 

b) reduktion i brugen og/eller bedre forvaltning af plantebeskyttelsesmidler 

c) beskyttelse af levesteder og biodiversiteten eller 

d) bevaring af landskabet. 

 

Resultaterne heraf benyttes til at: 

 

a) forbedre kvaliteten af de driftsprogrammer, der forvaltes af producentorganisationen 

b) klarlægge, om der er behov for mere omfattende ændringer af driftsprogrammet 

c) bidrage til opfyldelsen af rapporteringskravene i forbindelse med driftsprogrammernes gennemførelse og 

d) høste erfaringer, der kan udnyttes til at forbedre kvaliteten og effektiviteten af de fremtidige 

driftsprogrammer, som producentorganisationen skal forvalte. 

 

Midtvejsevalueringen udføres under driftsprogrammets gennemførelse og i så god tid, at resultaterne af 

evalueringen kan indgå i forberedelsen af det efterfølgende driftsprogram. Midtvejsevalueringsrapporten 

knyttes som bilag til den tilsvarende årlige rapport, der er nævnt i afsnit 8.3. 

 
(KFO 543/2001, artikel 126) 
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12. Kontrol og sanktioner 

Ved at søge om godkendelse af et driftsprogram eller om udbetaling af tilskud til et driftsprogram forpligter 

producentorganisationen sig til at bidrage til national og eventuel fællesskabskontrol. Kontrollen omfatter 

blandt andet anerkendelseskriteriernes opfyldelse, gennemførelsen af foranstaltninger og faktisk afholdte 

udgifter i forhold til ansøgt tilskud. 

 

NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv foretager den administrative kontrol, mens 

NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol udfører den fysiske kontrol hos producentorganisationen og 

eventuelt hos dens medlemmer. 
 
(BEK nr. 944 af 2014, § 33) 

12.1. Administrativ kontrol 

NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv foretager administrativ kontrol af alle anmodninger om 

anerkendelse, ansøgninger om godkendelse af driftsprogrammer, ansøgninger om ændring af 

driftsprogrammer, tilskudsansøgninger og betalingsanmodninger. 

 

Ved den administrative kontrol undersøger vi, om ansøgningerne opfylder alle krav, der stilles i 

forordningerne, bekendtgørelserne og den nationale strategi. 

 

Den administrative kontrol af ansøgninger om tilskudsudbetalinger til driftsprogrammer omfatter blandt 

andet kontrol af: 

 

a) den årlige eller i givet fald den endelige rapport, der fremsendes sammen med ansøgningen om 

driftsprogrammets gennemførelse, 

b) værdien af den afsatte produktion, bidragene til driftsfonden og de afholdte udgifter, 

c) at de pågældende produkter og tjenesteydelser er leveret, og at der er tale om reelle udgifter, 

d) at de gennemførte aktioner svarer til dem, der var anført i det godkendte driftsprogram, og 

e) at de finansielle begrænsninger og støttelofter mv. er overholdt. 
 

(KFO 543/2011, artikel 102, artikel 104, stk. 2 og artikel 105) 

12.2. Fysisk kontrol 

NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, udfører fysisk kontrol af blandt andet alle anmodninger om 

anerkendelse, ansøgninger om godkendelse af driftsprogrammer, ansøgninger om ændring af 

driftsprogrammer, tilskudsansøgninger og driftsprogrammernes foranstaltninger. 

 

Ved den fysiske kontrol undersøger vi, om ansøgningerne opfylder alle krav, der stilles i forordningerne, 

bekendtgørelserne og den nationale strategi.  

Den fysiske kontrol af ansøgninger om godkendelse af driftsprogrammer og ansøgninger om ændring af 

driftsprogrammer omfatter blandt andet kontrol af: 

 

a) at de oplysninger, der er omhandlet i artikel 59, litra a), b) og e) i forordning (EU) nr. 543/2011, og som 

skal indgå i udkastet til et driftsprogram, er rigtige, 

b) at programmerne stemmer overens med artikel 33 i forordning (EF) nr. 1308/2013 samt med de nationale 

regler og den nationale strategi, 

c) at aktionerne er tilskudsberettigede, og at de foreslåede udgifter er tilskudsberettigede, 

d) at programmerne hænger sammen og har den fornødne tekniske kvalitet, at overslagene og tilskudsplanen 

er velbegrundede, og at den planlagte gennemførelse er tilfredsstillende. Det skal under kontrollen 



 

Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt / September 2014 

 

27 

efterprøves, om der er fastsat målbare mål, således at det kan overvåges, om disse nås, og om de fastsatte 

mål vil kunne nås ved at gennemføre de foreslåede aktioner, og 

e) at de transaktioner, der anmodes om tilskud til, stemmer overens med de gældende nationale 

bestemmelser og EU-retten og eventuelt bestemmelserne om offentlige indkøb, statstilskud og andre 

relevante bindende normer, som er fastsat i den nationale lovgivning eller i de nationale regler eller den 

nationale strategi. 
 
(KFO 543/2011, artikel 104, 106 og 107) 

 

Resultaterne af den fysiske kontrol underkastes løbende evaluering for at fastslå, om eventuelle problemer er 

af systematisk karakter og indebærer en risiko for tilsvarende aktioner, andre tilskudsmodtagere eller andre 

organer. Ved evalueringen fastslås det også, hvad problemerne skyldes, om der er behov for yderligere 

undersøgelser, og hvilke korrigerende eller forebyggende foranstaltninger der skal træffes. 
 

(KFO 543/2011, artikel 106, stk. 3) 

 

En tilskudsansøgning afvises for den omhandlede del af udgifterne, hvis producentorganisationen, 

medlemmet eller den pågældende repræsentant forhindrer, at der foretages fysisk kontrol. 
 

(KFO 543/2011, artikel 122) 

12.3. Sanktioner 

12.3.1. Manglende overholdelse af anerkendelseskriterierne 
I tilfælde, hvor en producentorganisation ikke overholder anerkendelseskriterierne, kan 

NaturErhvervstyrelsen tilbagekalde eller suspendere producentorganisationens anerkendelse eller fremsende 

en varslingsskrivelse til producentorganisationen, hvori vi oplyser, hvilke korrigerende foranstaltninger der 

skal foretages. 
 

(KFO 543/2011, artikel 114)  

12.3.2. Svig 
Ved konstatering af, at en producentorganisation har begået svig i forbindelse med tilskud, som er omfattet 

af RFO 1308/2013, gør NaturErhvervstyrelsen følgende: 

 

a) tilbagekalder producentorganisationens anerkendelse, 

b) udelukker de pågældende aktioner eller transaktioner fra at modtage tilskud i henhold til 

driftsprogrammet og kræver allerede udbetalt tilskud betalt tilbage, og 

c) udelukker producentorganisationen fra at modtage tilskud det næste år i henhold til driftsprogrammet. 

 

Dette gælder dog kun, hvis vi ikke anvender andre sanktioner i henhold til EU’s og den nationale lovgivning. 

 

Ved mistanke om svig i forbindelse med tilskud omfattet af RFO 1308/2013 kan vi suspendere 

anerkendelsen af en producentorganisation eller betalingerne til en producentorganisation. 
 

(KFO 543/2011, artikel 115) 

12.3.3. Vedrørende driftsprogrammer 
Betalinger til driftsprogrammerne beregnes på grundlag af, hvad der findes tilskudsberettiget. Der udbetales 

ikke tilskud til udgifter, der ikke er afholdt i overensstemmelse med det godkendte driftsprogram og 

ordningens regelsæt. Der udbetales desuden ikke tilskud til udgifter, hvor dokumentationen er mangelfuld. 

 

NaturErhvervstyrelsen gennemgår den indsendte tilskudsansøgning og fastsætter: 
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1) det beløb, der vil skulle udbetales til tilskudsmodtageren, udelukkende på grundlag af ansøgningen, og  

2) det beløb, der skal betales til tilskudsmodtageren, efter at det er blevet undersøgt, om ansøgningen 

opfylder tilskudskriterierne.  

 

Hvis det beløb, der er fastsat i henhold til 1) overstiger beløbet fastsat under 2) med mere end 3 %, nedsættes 

det beløb, der reelt skal udbetales til tilskudsmodtageren. Nedsættelsen er lig med forskellen mellem de 

beløb, der beregnes i henhold til 1) og 2). Dette gælder ligeledes forhold, der konstateres ved fysisk kontrol. 

 

Der foretages dog ingen nedsættelse, hvis producentorganisationen kan begrunde, at den ikke selv er 

ansvarlig for, at det beløb, som ikke er tilskudsberettiget, er anført. 
 
(KFO 543/2011, artikel 117) 

12.3.4. Tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalt tilskud 
Producentorganisationer tilbagebetaler uberettiget udbetalt tilskud med renter til NaturErhvervstyrelsen. 

Renterne beregnes på grundlag af: 

 

a) den periode, der er gået fra betalingen til modtagerens tilbagebetaling, og 

b) den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender til sine vigtigste refinansieringstransaktioner, og 

som offentliggøres i C-udgaven af den Europæiske Unions Tidende, og som gjaldt på datoen for den 

uberettigede udbetaling forhøjet med 3 procentpoint. 
 

(KFO 543/2011, artikel 123) 

 

13. Frivillig udtrædelse af ordningen 

Bestemmelser og retningslinjer for producentorganisationers (PO’ers) ophør og udtrædelse i forbindelse med 

anerkendelseskriterier og driftsprogrammer i henhold til EU’s markedsordning for frugt og grønt er 

beskrevet i en særskilt vejledning, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

Find et link til siden med skemaer og vejledninger i afsnit 1.1. 

 

Vejledningen retter sig mod PO’er, der opfylder anerkendelseskriterierne, og er en del af ordningen, men på 

trods heraf frivilligt ønsker at ophøre som PO og/eller udtræde af ordningen. 

 

14. Kontaktoplysninger 

Vores centerpostkasse er: erhverv@naturerhverv.dk 
 

Vores adresse er: 

NaturErhvervstyrelsen 

Center for Erhverv 

Nyropsgade 30 

1780 København V 
 

15. NaturErhvervstyrelsens brug af data  

Oplysninger om projektet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, 

tilskudsudbetaling og kontrol.  
 

mailto:projekttilskud@naturerhverv.dk
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NaturErhvervstyrelsen har i forbindelse med kontrol mulighed for at indhente oplysninger hos andre 

offentlige myndigheder i fornødent omfang, herunder med henblik på samkøring og sammenstilling af 

oplysningerne. Behandlingen af oplysningerne vil ske i overensstemmelse med persondatalovens regler.  

15.1 Offentliggørelse, bl.a. på internettet  
Styrelsen er dataansvarlig og oplysninger om projektet vil blive brugt til bl.a. sagsbehandling, administration, 

tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du være opmærksom på følgende:  

 

• Oplysningerne kan behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer for at værne om 

EU’s finansielle interesser. Endvidere kan de blive brugt til statistisk, forskning, planlægning og evaluering.  

 

• At oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel samt størrelse af det modtagne tilsagnsbeløb 

og det udbetalte tilskudsbeløb vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.  

 

• At der er mulighed for alle at anmode om aktindsigt i sager, der behandles af den offentlige forvaltning.  
  

Efter Persondataloven har du mulighed for:  

 

• At bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med projektet, jf. Persondatalovens § 

31.  

 

• At kræve at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende, eller på anden måde 

er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens § 37.  

15.2 Oplysningspligt  
Hvis vi forlanger det, skal du i hele projektperioden afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilsagnet 

fortsat opfyldes. Du har også pligt til at give os skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald 

eller tilbagebetaling af tilskuddet.  

15.3 Force majeure 
NaturErhvervstyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der 

forhindrer producentorganisationen i at gennemføre driftsprogrammet, og dermed ikke medfører bortfald af 

tilsagn om tilskud og tilbagebetaling af tilskud. Force majeure og ekstraordinære omstændigheder kan 

eksempelvis komme på tale i følgende tilfælde:  

  

a) landbrugerens død  

b) landbrugerens uarbejdsdygtighed i længere tid  

c) en alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører bedriftens landbrugsjord  

d) stalde på bedriften ødelægges ved ulykke  

e) en epizooti berører hele eller en del af landbrugerens besætning. 

 

Den ovenstående liste er ikke udtømmende.  

 

Det er producentorganisationen/landbrugeren eller dennes dødsbos opgave, nøje at beskrive og 

forklare, hvorfor der påberåbes force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder.  

 

Hvis producentorganisationen/landbrugeren eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller 

andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 10 

arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor producentorganisationen/landbrugeren eller dennes dødsbo er i stand til 

at gøre det.  
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Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.  

 

NaturErhvervstyrelsen kan i forbindelse med behandlingen af spørgsmålet anmode om yderligere 

information.  

 

Hvis NaturErhvervstyrelsen ikke modtager det materiale, der bliver bedt om, vil der blive truffet afgørelse 

herom på det forelæggende grundlag.  

 

Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete 

tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer producentorganisationen/landbrugeren i at opfylde sine 

forpligtelser, og at producentorganisationen/landbrugeren ikke, ved en forholdsmæssig indsats kunne have 

sikret sig mod de indtrufne begivenheder.  

 

Dette aspekt skal også forklares ved en eventuel påberåbelse af force majeure eller andre 

ekstraordinære omstændigheder.  
 
(KFO 543/2011, artikel 148) 
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16. Regelgrundlag 

 

Vejledningen er udarbejdet på grundlag af følgende EU-forordninger og bekendtgørelser: 

 

 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere 

bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og 

grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager 

 

 Bekendtgørelse nr. 944 af 26. august 2014 om tilskud til producentorganisationer mv. under 

markedsordningen for frugt og grønt 

 

 National Strategi for bæredygtige driftsprogrammer for frugt- og grøntsagssektoren i Danmark 

(version 2, december 2011)  

 

Samtlige vejledninger som kan findes på NaturErhrvervstyrelsens hjemmeside: 

 

 Vejledning om sammenlægning 

 Vejledning om udtrædelse af EU´s markedsordning for frugt og grønt  

 Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer 

 Vejledning endelig rapportering for producentorganisationernes driftsfonde 

 Vejledning til bilagslister for producentorganisationers driftsfonde 

 Vejledning om tilskud til nyttedyr til brug i frugt- og grøntsagsproduktion 

 Miljøpositivliste for producentorganisationers driftsprogrammer 

 Vejledning til beregning af fælles præsentationsindikatorer 

 Vejledning om kvartalsvise udbetalinger af driftsprogram (vil blive opdateret snarrest muligt) 

Opdaterede forordninger og bekendtgørelser kan findes på: Gå til siden med regelgrundlag 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/frugt-og-groent/
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Bilag I Driftsprogrammets opbygning samt udtømmende 

katalog over tilskudsberettigede aktioner 

 

Bilaget indeholder en kort præsentation af opbygningen af et driftsprogram og et udtømmende katalog over 

tilskudsberettigede aktioner. 

 

Som nævnt i afsnit 4 udarbejder en producentorganisation et 3 til 5 årigt driftsprogram, som består af 

overordnede indsatsområder kaldet foranstaltninger. Hver foranstaltning er underopdelt i en eller flere typer 

konkrete investeringer kaldet aktioner. Producentorganisationen og dens medlemmer kan foretage en eller 

flere investeringer pr. aktionstype. Det samlede driftsprogram udmøntes hvert år i konkrete aktioner med 

målbare mål. Selve aktionerne kan være etårige, men de skal indgå og være del af det større flerårige 

program.  

 

I afsnit 3.2 i den nationale strategi er en udtømmende gennemgang af tilskudsberettigede aktioner. Heri ses 

sammenhængen mellem foranstaltninger og aktioner.  

 

Udtømmende katalog over tilskudsberettigede aktioner (Skema 3 i version 2 / december 2011 af den 

Nationale strategi) 

Foranstaltninger i et driftsprogram Aktioner 

1. Aktioner vedr. produktionsplanlægning 1.1 Erhvervelse af anlægsaktiver 

1.2 Investering i datakommunikation 

1.3 Driftsplanlægning 

1.4 Miljøvenlig produktion 

2. Aktioner vedr. forbedring eller opretholdelse af 

produktkvalitet 

2.1 Indkøb af flerårige planter 

2.2 Investeringer i sortering, pakning og opbevaring 

2.3 Kontrolfunktioner 

3. Aktioner vedr. forbedring af afsætning og 

kommunikationsaktiviteter 

3.1 Investering i salg over internettet og 

kommunikation med aftagere 

3.2 Salgsfremstød 

3.3 Vertikal integration 

4. Forskning og forsøgsmæssig produktion 4.1 Forsøgsmæssig produktion 

4.2 Forskning, produktudvikling og innovation  

5. Uddannelsesaktioner 5.1 Rådgivning 

5.2 Kurser og temadage 

6. Kriseforebyggelses- og 

krisestyringsforanstaltninger 

6.1 Høstforsikring 

6.2 Tilbagekøb fra markedet 

6.3 Grøn høst eller undladt høst 

 

7. Miljøaktioner 7.1 Miljøvenlig produktion: Energi, affald, vand, 

emballage eller pesticider 

7.2 Miljøvenlig investering: Energi, affald, vand, 

emballage eller pesticider 

7.3 Etablering af økologisk produktion 

7.4 Investering i økologisk produktion 

7.5 Naturbeskyttelse 

8. Andre aktionstyper 8.1 Generalomkostninger specifikt vedr. 

driftsprogrammer 
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Bilag II 

Kriterier for tilskud til omkostninger ved miljøvenlig 

håndtering af emballage 

 

(Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald, bilag II) 

 

Væsentlige krav til emballages sammensætning og mulighederne for genbrug og genanvendelse, 

herunder genvinding af emballage 

 

1. Krav til emballages fremstilling og sammensætning. 

 Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at emballagens rumfang og vægt mindskes til det minimum, 

der behøves til at bevare det for det emballerede produkt og for forbrugeren nødvendige sikkerheds-, 

hygiejne- og acceptniveau.  

 Emballage skal udformes, fremstilles og markedsføres på en sådan måde, at den kan genbruges eller 

genanvendes, herunder genvindes, og således at miljøbelastningen herfra mindskes mest muligt i 

forbindelse med bortskaffelse af emballageaffald eller restprodukter fra emballage-affaldshåndtering.  

 Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at indholdet af skadelige og andre farlige stoffer og 

materialer som bestanddele af emballagematerialet eller af emballagekomponenterne, minimeres for så 

vidt angår deres tilstedeværelse i emissioner, aske eller perkolat, når emballager eller rest-produkter fra 

håndtering af emballageaffald forbrændes eller deponeres.  

 

2. Krav i forbindelse med emballagens genbrugelighed. 

Følgende krav skal være opfyldt samtidig: 

 emballagens fysiske egenskaber skal være af en sådan art, at emballagen kan genbruges et antal gange 

under normalt forudsigelige anvendelsesbetingelser, 

 det skal være muligt at behandle den brugte emballage i overensstemmelse med sundheds- og 

sikkerhedskravene for arbejdstagerne, 

 emballagen skal opfylde kravene til genanvendelig emballage, når emballagen ikke længere genbruges og 

dermed bliver til affald. 

 

3. Krav i forbindelse med emballagens genanvendelighed.  

a) Genanvendelse i form af materialegenvinding. Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at det er 

muligt at genvinde en vis vægtprocent af de anvendte materialer til fremstilling af salgbare produkter 

under hensyn til de gældende standarder i Fællesskabet. Fastsættelsen af denne pro-centdel kan variere 

afhængigt af, hvilken type materiale emballagen består af. 

b) Genanvendelse i form af energiudnyttelse. Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på 

energiudnyttelse, skal have en mindste nedre brændværdi for at give en optimal energiudnyttelse. 

c) Genanvendelse i form af kompostering. Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på kom-postering, 

skal være bionedbrydeligt i en sådan grad, at det ikke hindrer separat indsamling og den 

komposteringsproces eller -aktivitet, som affaldet underkastes. 

d) Bionedbrydelig emballage. Bionedbrydeligt emballageaffald skal kunne nedbrydes fysisk, ke-misk, 

termisk eller biologisk på en sådan måde, at det meste af komposten til slut nedbrydes til kuldioxid, 

biomasse og vand. 
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Bilag III 

Afskrivninger og værdiansættelse af investeringer på 

medlemmers bedrifter og producentorganisationens 

adresse 

 

Producentorganisationen skal følge de investeringer, der er foretaget på medlemmernes bedrifter, idet der er 

krav om tilbagebetaling af fællesskabstilskud i tilfælde af, at medlemmer forlader producentorganisationen.  

 

Salgsprisen skal enten modregnes i anskaffelsesprisen på den nye investering i det år, hvor den nye 

investering er foretaget, eller salgsprisen skal modregnes i driftsprogrammets udgifter i det år, hvor salget 

foretages. Salget skal fremgå som en særskilt indtægt i driftsfondens regnskab. Producent-organisationen 

skal kunne fremvise salgsdokument/faktura for salget og betalingsdokumentation, som viser, at salgsbeløbet 

er indsat på driftsfondens konto. 
 
(KFO 543/2011, artikel 60, stk. 5 og 6) 

 

Restsaldoen anvendes i alle tilfælde, hvor investeringen hos medlemmet eller producent-organisationen 

afbrydes. Hvis et salg godkendes af NaturErhvervstyrelsen, og producent-organisationen sælger 

investeringen til en lavere pris end restsaldoen, vil NaturErhvervstyrelsen stadig tage udgangspunkt i 

restsaldoen og afregne producentorganisationen i forhold til denne.  

 

Producentorganisationen finansierer en eventuel difference mellem salgsprisen og restsaldoen. 

Producentorganisationen skal i den forbindelse fremvise dokumentation for overførsel af differencebeløbet 

til driftsfondens konto.  

 

Hvis et medlem udtræder af en producentorganisation, og der er foretaget investeringer på medlemmets 

bedrift, skal medlemmet i forbindelse med udmeldelse af producentorganisationen overtage investeringen, 

hvis investeringen henhører under tinglysningslovens § 37. 

 

Afskrivninger skal foretages hvert år ved årets udgang. Disse afskrivningsregler gælder for investeringer, der 

foretages efter Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt- 

og grønt træder i kraft.  

 

 

Alle investeringer, med en totalværdi for hele aktionen på under 25.000,00 kr., afskrives straks i 

regnskabsåret. 

 

For øvrige investeringer gælder følgende afskrivningsregler: 

Øvrige investeringer Afskrivningsregler (afskrives med, 

%) 

Antal afskrivningsår 

Frugttræer 10 % af anskaffelsesprisen om året  over 10 årige periode 

Bærbuske 20 % af anskaffelsesprisen om året over 5 årige periode 

Jordbærplanter og lignende 50 % af anskaffelsesprisen om året over 2 årige periode 
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Bygninger 5 % af anskaffelsesprisen om året over 20 årige periode 

Maskiner og inventar 10 %, 10 %, 35 %, 35 % og 40 % af 

restsaldoen på afskrivningen i 

henholdsvis det første, det andet, det 

tredje, det fjerde og det femte år 

Efter fem års ejertid 

foretages restafskrivning af 

investeringen 

Øvrige investeringer, så som IT 

(hardware, software), spanske 

tunneler til jordbær, overdækning 

af kirsebær, fiberdug m.m. 

33 ⅓ % af anskaffelsesprisen om året over 3 årige periode 

 

Tabel 1 

Restsaldoen for afskrivninger vil herefter udgøre følgende, angivet i procent af anskaffelsesprisen: 

År 1: 90,00 % 

År 2: 81,00 % 

År 3: 52,65 % 

År 4: 34,22 % 

År 5: 20,53 % 

År 6: 0,00 % 

 
(KFO 543/2011, artikel 60, stk. 6, BEK 944, Bilag 1) 
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Bilag IV 

Generelle krav til investeringer på medlemmers 

bedrifter 

 

Ved en investering på et medlems bedrift skal producentorganisationen fastsætte et individuelt bidrag fra 

medlemmet til finansiering af investeringen. Det bidrag kan maksimalt udgøre 45 % af udgiften til 

investeringen.  

 

Før en investering tages i brug, udarbejdes en ejerforbeholdserklæring, som angiver, at investeringen i hele 

afskrivningsperioden betragtes som producentorganisationens ejendom. Erklæringen underskrives af 

medlemmet og producentorganisationen og skal indeholde følgende: 

 

 investeringsbeløb 

 investeringens placering 

 medlemsnummer 

 medlemmets CVR-nummer 

 erklæring om, at kravene i RFO 1234/2007 og KFO 543/2011 overholdes 

 producentorganisationens identifikationsnummer 

 angivelse af navn, stelnummer, typenummer m.m. på udstyret. 

 

Er der tale om investeringer i bygninger eller i flerårige afgrøder, skal ejerforbeholdserklæringen vedlægges 

et kort, der angiver hvor bygningerne/de flerårige afgrøder er placeret. 

 

Ejerforbeholdserklæringen er genstand for kontrol. 

 

Udstyret skal stå til rådighed for alle medlemmer i producentorganisationen, der producerer samme varetype, 

som udstyret anvendes til.  

Ved salg og/eller bortforpagtning af medlemmets bedrift kan den nye ejer/lejer overtage forpligtel-serne af 

det tidligere medlem, såfremt den nye ejer/bruger er medlem af producentorganisationen. 

 

De kontrollerende myndigheder skal have adgang til at besigtige udstyret. 

 

Der gøres opmærksom på, at ejerforbeholdserklæringens gyldighed kan variere fra 2 til 20 år. 

Afskrivningsbestemmelserne er fastsat i bilag III.  

 
En samlet inventarliste skal vedlægges ansøgningen om udbetaling, jf. afsnit 7.1. 
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Bilag V 

Godkendte produkter omfattet af tilskudsordningen for 

frugt og grønt 

 

Bilag I, del IX, til Rådets 

forordning (EF) nr. 1308/2013 

KN-kode PRODUKTNAVNE 

KN-kode Beskrivelse Beskrivelse 

0702 00 

00 

Tomater, friske eller 

kølede 

0702 00 00 Tomater, friske eller kølede  

0703 Skalotteløg, hvidløg og 

andre spiseløg samt porrer 

og andre Allium-arter, 

friske eller kølede  

0703 10 Skalotteløg og andre spiseløg 

0703 20 00 Hvidløg 

0703 90 00 Porrer og andre Allium-arter 

0704 Hvidkål, blomkål, grønkål 

og anden spiselig kål 

(Brassica-arter), friske 

eller kølede 

0704 10 00 Blomkål og broccoli  

0704 20 00 Rosenkål 

0704 90 10 Hvidkål og rødkål 

0704 90 90 Anden spiselig kål (Brassica-

arter) 

0705 Salat (Lactuca sativa) og 

cikorie (Cichorium-arter), 

friske eller kølede 

0705 11 00 Hovedsalat 

0705 19 00 Andre salater 

0705 21 00 Cikorie (Cichorium intybus var. 

foliosum) 

0705 29 00 Anden cikorie 

0706 Gulerødder, majroer, 

rødbeder, skorzoner, 

knoldselleri, radiser og 

andre spiselige rødder, 

friske eller kølede 

0706 10 00 Gulerødder og turnips 

0706 90 Andre spiselige rødder 

0707 00 Agurker og asier, friske eller 

kølede 

0707 00 05 Agurker 

0707 00 90 Asier 

0708 Bælgfrugter, også udbælgede, 

friske eller kølede 

0708 10 00 Ærter (Pisum sativum) 

0708 20 00 Bønner (Vigna spp., Phaseolus 
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spp.) 

0708 90 00 Andre bælgfrugter 

ex 0709 Andre grøntsager, friske eller 

kølede, undtagen grønsager 

henhørende under pos. 

07096091, 07096095, 

07096099, 07099031, 

07099039 og 07099060  

0709 20 00 Asparges 

0709 30 00 Auberginer 

0709 40 00 Selleri, undtagen knoldselleri 

0709 51 00 Svampe af slægten Agaricus 

0709 59 Andre svampe og trøfler 

0709 60 10 Sød peber 

0709 70 00 Spinat, newzealandsk spinat og 

havemældespinat 

0709 90 10 Salat, bortset fra hovedsalat 

(Lactuga sativa) og cikorie 

(Cichorium spp.)  

0709 90 20 Bladbeder og kardoner 

0709 90 40 Kapers 

0709 90 50 Fennikel 

0709 90 70 Courgetter 

0709 90 80 Artiskokker 

0709 90 90 Andre grøntsager 

ex 0802 Andre nødder, friske eller 

tørrede, også afskallede, 

undtagen arecanødder 

(betelnødder) og kolanødder, 

henhørende under pos. 

08029020  

0802 11 + 

0802 12 

Mandler 

0802 21 + 

0802 22 

Hasselnødder (Corylus spp;) 

0802 31 + 

0802 32 

Valnødder 

0802 40 Spisekastanjer (Castanea spp.) 

0802 50 00 Pistacienødder 

0802 60 00 Macadamianødder 

ex0802 90 Andre nødder, undtagen 

arecanødder (betelnødder) og 

kolanødder, henhørende under pos. 

08029020  

0803 00 11 Pisang, friske 0803 00 11 Pisang, friske 
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ex 0803 00 

90  

Pisang, tørrede ex0803 00 

90  

Pisang, tørrede 

0804 20 10 Figner, friske 0804 20 10 Figner, friske 

0804 30 00 Ananas 0804 30 00 Ananas 

0804 40 00 Avocadoer  0804 40 00 Avocadoer 

0804 50 00 Guavabær, mango og 

mangostaner 

0804 50 00 Guavabær, mango og mangostaner  

0805 Citrusfrugter, friske eller 

tørrede 

0805 10 Appelsiner 

0805 20 Mandariner (herunder tangeriner og 

satsumas); klementiner, wilkings og 

andre lignende hybrider af 

citrusfrugter  

0805 40 00 Grapefrugter, herunder pomeloer 

0805 50 Citroner (Citrus limon, Citrus 

limonum) og limefrugter (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia) 

0805 90 00 Andre citrusfrugter 

0806 10 10 Druer, friske, til spisebrug 0806 10 10 Druer, friske, til spisebrug 

0807 Meloner (herunder 

vandmeloner) og 

melontræsfrugter (papaya), 

friske  

0807 11 00 Vandmeloner 

0807 19 00 Andre meloner 

0807 20 00 Melontræsfrugter (papaya) 

0808 Æbler, pærer og kvæder, 

friske 

0808 10 Æbler 

0808 20 10 + 

0808 20 50 

Pærer 

0808 20 90 Kvæder 

0809 Abrikoser, kirsebær, ferskner 

(herunder nektariner), 

blommer og slåen, friske  

0809 10 00 Abrikoser 

0809 20 Kirsebær 

0809 30 10 Nektariner 

0809 

30 

90 

  Andre ferskner 

0809 40 Blommer og slåen 
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0810 Andre frugter, friske 0810 10 00 Jordbær 

0810 20 Hindbær, brombær, morbær og 

loganbær 

0810 40 Tranebær, blåbær og andre frugter 

af slægten Vaccinium 

0810 50 00 Kiwifrugter 

0810 60 00 Durianfrugter 

0810 90 Andre frugter, friske 

0813 50 31 Blandinger udelukkende af 

tørrede nødder henhørende 

under pos. 0801 og 0802  

0813 50 31 + 

0813 50 39 

Blandinger udelukkende af tørrede 

nødder henhørende under pos. 

0801 og 0802  

0910 20 Saffran  0910 20 Saffran  

ex 0910 99 Timian, frisk eller kølet ex0910 99 Timian, frisk eller kølet 

ex1211 90 

85 

Basilikum, melisse, mynte, 

origanum vulgare (oregano / 

vild merian), rosmarin, salvie, 

frisk eller kølet 

ex1211 90 

85 

Basilikum, melisse, mynte, origanum 

vulgare (oregano / vild merian), 

rosmarin, salvie, frisk eller kølet 

1212 99 30 Johannesbrød 1212 99 30 Johannesbrød 
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