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Støtte til brug af nyttedyr under producentorganisationers driftsprogrammer 

NaturErhvervstyrelsen har opstillet en liste over støtteberettigede meromkostningerne til nyttedyr under 

markedsordningen for frugt og grønt (fusionsmarkedsordningen), som anerkendte producentorganisationer 

kan få finansieret med støtte fra EU. 

 

Center for Projekttilskud offentliggør hermed en liste over investeringer til nyttedyr som gælder fra d. 30. 

juni 2014 og indtil der foreligger en nyere version. 

Fordelene med listen er, at producentorganisationerne til hver en tid kan se, hvilke meromkostninger / 

nyttedyr der kan ydes støtte til, samt hvem der kan ansøge om støtte til nyttedyr. Listen skal gøre det 

nemmere for producentorganisationer (PO’er) at oprette et driftsprogram med endnu mere bæredygtige 

investeringer. Men NaturErhvervstyrelsen gør opmærksom på, at investeringer til nyttedyr ikke kan med-

regnes under miljødelen af driftsprogrammet
1
.  

Formål 

Formålet med listen over støtteberettigede investering til nyttedyr er at opfordre og at bistå producentor-

ganisationer og deres medlemmer til at bruge færre kemiske midler og flere biologiske plantebeskyttende 

midler i produktion af frugt og grønsager.  

Lovgrundlag
2
 

En producentorganisations driftsprogram består af op til otte foranstaltninger, hvor der gives tilskud (50 

% eller 60 %) til aktioner (f.eks. aktioner vedr. produktionsplanlægning eller aktioner vedr. miljø) hvor-

under der foretages reelle investeringer.  Alle foranstaltninger og aktioner er beskrevet i den Nationale 

Strategi for bæredygtige driftsprogrammer for frugt- og grøntsagssektoren 2011.  

 

Investering til nyttedyr falder under aktion 1.4 Specifikke omkostninger til miljøvenlig eller kvalitetsfor-

bedrende produktion og der kan gives 50 % i støtte til disse omkostninger. 

Kommissionens forordning (EU) nr. 543/2011
3
 fastsætter at almindelige produktionsomkostninger, navn-

lig udgifter til plantebeskyttelsesmidler herunder bekæmpelse ikke er støtteberettiget undtaget specifikke 

udgifter til biologiske plantebeskyttelsesmidler (såsom feromoner og rovinsekter), uanset om de anvendes 

inden for økologisk, integreret eller konventionel produktion. 

 

Ved specifikke udgifter til miljøvenlig eller kvalitetsforbedrende produktion forstås ekstraudgifter bereg-

net som forskellen mellem traditionelle udgifter til konventionel produktion og faktiske udgifter til miljø-

venlig eller kvalitetsforbedrende produktion. For hver kategori af støtteberettigede specifikke udgifter til 

                                                   
1 Med ”miljødelen” henvises til kravet om, at 10 % af producentorganisationernes driftsprogrammer skal anvendes til miljøaktioner under foran-
staltning 8 jf. Den Nationale Strategifor bæredygtige driftsprogrammer for frugt og grøntsagssektoren i Danmark, s. 24, 25 47ff samt Europapar-

lamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter artikel 33, stk. 5, litra b) 
2 Rådets forordning (EF) nr. 1308/2013 af 20. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF), artikel 33 
3 Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning 

(EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager 
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biologiske plantebeskyttelsesmidler kan medlemsstaterne for at beregne ekstraudgifter i forhold til traditi-

onelle udgifter fastsætte behørigt begrundede faste standardsatser
4
. 

 

Dokumentationskrav og indikatorer 

Der anvendes det samme sæt indikatorer for hele foranstaltningen 1.4 Miljøvenlig produktion. PO’en skal 

allerede på ansøgningstidspunktet have opsat systemer til registrering af data til brug for indikatorer.  

 

Input udgifter til aktionen, kr. 

Output antal bedrifter der deltager i aktionen 

Resultat ændring i den samlede produktionsmængde (tons) og ændring i den afsatte produktions 

enhedsværdi (kg/kr.) 

Effekt ændring i den afsatte produktions samlede værdi (kr.) og ændring i det samlede areal til 

frugt- og grøntsagsproduktion som dyrkes af medlemmer (ha) 

Udgang den afsatte produktions samlede værdi (kr.) og det samlede areal til frugt- og grøntsags-

produktion som dyrkes af medlemmer (ha) 

Ved god-

kendelse 

dokumentation for de forventede udgifter 

 

Tabel 1 

Konstruktion af listerne 

Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet foretog undersøgelsen med bidrag fra producentor-

ganisationerne og gartnere og vurderede støtteberettigede investeringer ud fra interviews og besøg af ca. 

14 væksthusgartnerier. 

 

Miljøeffekten og meromkostningerne ved anvendelse af nyttedyr bliver beregnet ved en partiel pesticid-

belastnings og dækningsbidragsanalyse for udvalgte produktioner med eksempelvise strategier til kontrol 

af skadedyr med og uden anvendelse af IP og nyttedyr.  

 

Meromkostninger til nyttedyr beregnes som ændring i hhv. de samlede omkostninger til pesticider, nytte-

dyr og arbejdskraft og de samlede indtægter. Kun de faktorer, der påvirkes af valget af strategi, indgår i 

analysen. Følgende økonomiske faktorer og poster indgår i analyserne: 

 

• Produktpris, udbytte og kvalitet 

• Forbrug af nyttedyr, arbejdskraft og pesticider 

• Forbrug af fangplader, mikrobiologiske midler og insektsæbe; 

 

Det antages således, at alle andre poster som fx salgsomkostninger, sygdomsbekæmpelse, energiforbrug 

og afskrivninger på udstyr er uændrede. Miljøeffekten af en reduceret pesticidanvendelse opgøres som 

hhv. samlet pesticidbelastning og sundhedsrelateret pesticidbelastning i væksthuset beregnet som i Miljø-

styrelsen (2012)
 5
. 

                                                   
4 Kommissionens forordning (EU) nr. 543/2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning nr. 1234/2007 for så vidt angår 

frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager, artikel 60 samt bilag IX, stk.1 
5 Miljøstyrelsen (2012): Pesticidbelastningen fra jordbruget 2007‐2010, Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2012. 
http://www.mst.dk 
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Opdatering 

Listerne vil ikke automatisk blive opdateret. 

NaturErhvervstyrelsen kan opdatere listen efter bekræftelse på, at der er beregnet og dokumenteret en 

meromkostning, og de specifikke omkostninger til miljøvenlig eller kvalitetsforbedrende produktion ikke 

medfører miljøproblemer. 

Hvis producentorganisationerne ønsker at benytte støtten ved produktion af andre frugt- og grøntsags ar-

ter end nævnte nedenfor, kan producentorganisationerne ansøge om det under foranstaltning 4.1 For-

søgsmæssig produktion. Det vil kræve et samarbejde med en eller flere godkendte danske forskningsinsti-

tutioner for at undersøge meromkostningen for andre nyttedyr i andre typer af produktioner. Projektbe-

skrivelsen skal udarbejdes i samarbejde med forskningsinstitutionen og godkendes af NaturErhvervstyrel-

sen. 

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

- Litteraturgennemgang og metoder (både dansk og udelands litteratur skal/bør 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 

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, kan den efter NaturErhvervstyrelsens god-

kendelse af resultater, sættes på en godkendte liste af nyttedyr og frugt- og grøntsags arter. 

Støtteberettigede liste af nyttedyr og frugt- og grøntsags arter 

Ifølge National Strategi for bæredygtige driftsprogrammer for frugt- og grøntsagssektoren vil 50 % af fi-

nansiering til støtte for nyttedyr i en godkendt aktion komme fra driftsfonden og 50 % fra EU.  

 

FØI’s beregninger viser; 

 at meromkostningen ved anvendelse af nyttedyr udgør 30 pct. (standard satsen) af de realiserede 

omkostninger, 

 at der i Danmark kun er belæg for at yde støtte til meromkostningen i tomatproduktion og 

meromkostningen i agurkeproduktion og 

 at kun visse typer af nyttedyr kan indgå i beregning af meromkostningerne. 

F.eks. hvis en pakke nyttedyr koster 100 kr.,  
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- Så vil EU-støtten udgøre 50 % af 30 % af meromkostningen = (100*0,3)*0,5 = 15 kr.. 

Særlig forhold 

1. Det vil ikke være muligt for økologiske avlere at opnå tilskud til nyttedyr i forbindelse med inte-

greret produktion på grund af, at omkostning til nyttedyr betragtes, som en helt almindelig pro-

duktionsomkostning i den økologiske produktion, da øko-avlere ikke kan bruge kemiske midler i 

deres produktion. 

2. FØI har fundet ud af, at merindtægten ved produktion af økologiske produkter ophæver den eks-

tra omkostning, som der er ved brugen af nyttedyr, hvilket er én af de faktorer som Kommissio-

nen har udtalt, at medlemsstaterne skal tage med i betragtning ved beregning af specifikke udgif-

ter. 

3. FØI konkluderer som led i undersøgelsen endvidere, at nyttedyr i den konventionelle produkti-

on/integreret produktion skal bruges i kombination med de godkendte Danske IP midler og dette 

skal kunne dokumenteres (i sprøjtejournalen og med IP certifikat) som led i den kontrol der skal 

kunne foretages af medlemsstaten. 

Se liste over støtteberettige mikrobiologiske midler (nyttedyr) samt godkendte kemiske skadedyrsmidler 

til væksthusproduktion af tomat og agurk i Danmark i tabel 2, 3, 4 og 5 nedenfor. 

Dokumentation og kontrol 

Ved godkendelse af aktionen skal der foreligge: 

- tilmelding til IP kontrol eller IP certifikat; 

- projektbeskrivelse; 

- dokumentation for udgiften 

 

Ved kontrol af aktionen skal producentorganisationen kunne fremvise: 

- nyttedyr/emballage fra nyttedyr; 

- betalingstransaktioner/fakturaer; 

- sprøjtejournalen 
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Nyttedyr og mikrobiologiske midler i agurk produktionen i Danmark som der kan ydes tilskud til 

Nyttedyr og mikrobiologiske midler i agurk produktionen i DK 

Skadedyr Dansk navn Nyttedyr 

Trialeurodes vaporariorum Væksthusmellus Mellus-snyltehvepsen (Encarsia formosa) 

Bemisia tabaci Bomuldsmellus Eretmocerus-snyltehveps (Eretmocerus eremicus) 

    Swirskii-rovmide (Amblyseius swirskii) 

    Mellus-rovtæge (Macrolophus) 

Franklieniella occidentalis Saintpauliatrips Orius-rovtæger (Orius sp.) 

Thrips tabaci Nelliketrips Tripsrovmider (Amblyseius cucumeris) 

    Swirskii-rovmiden (Phytoseiulus permilis) 

Tetranychus urticae Spindemider Spinderovmider (Phytoseiulus persimilis 

    Californicus-rovmiden (Amblyseius californicus) 

    Andersoni-rovmiden (Amblyseius andersoni) 

    Spindemide-galmyg (Feltiella acarisuga) 

Liriomyza spp Minerfluer Minerflue-snyltehvepse (Diglyphus og Dacnusa) 

Myzus persicae Ferskenbladlus Bladlus-snyltehvepsen (Aphidius colemani) 

Aphis gossypii Agurkbladlus Aphidius matricariae 

    Bladlusgalmyggen (Aphidoletes aphidimyza) 

Pseudococcidae sp. Uldlus Uldlussnyltehveps (Leptomastix dactylopii) 

    Leptomastidea abnormis 

    Anagyrus fusciventris 

    Pseudaphycus maculipennis 

    Leptomastix epona 

    Uldlusmariehøns (Cryptolaemus montrouzieri) 

    Guldøje-larver MC500 (Chrysoperla carnea) 

Lygus rugulipennis Håret engtæge 
Ingen kendte nyttedyr, men angrebets grad kan 
vurderes med feromon fælder 

Lepidoptera 
Larver af dagsommerfugle, 
målere, viklere og ugler Trichogramma brassicae 

Bradysia sp. Sørgemyg 
Jordrovmider - Hypoaspis miles og Hypoaspis 
aculeifer 

Skadedyr Dansk navn Microbiologisk middel 

Lepidoptera 
Larver af dagsommerfugle, 
målere, viklere og ugler Bacillus thuringiensis 

Bradysia sp. Sørgemyg Vectobac (Bacillus thuringiensis H-14) 

Tabel 2 Viser de godkendte mikrobiologiske midler til skadedyrsbekæmpelse i agurk produktionen i Dan-

mark.  

Bemærkning: Der må kun bruges de mikrobiologiske midler(nyttedyr), som er nævnt her på listen. 
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Kemiske skadedyrsmidler som kan anvendes i agurk produktionen i Danmark i forbindelse med 

godkendte nyttedyr 

Kemiske skadedyrsmidler i agurk produktionen i DK 

Skadedyr 
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Bladlus  x  x x  x x    

Uldlus  x          

Bomuldsmellus x x     x   x x 

Væksthusmellus x x  x x  x   x x 

Nelliketrips   x x x     x  

Saintpauliatrips   x       x  

Minerfluer   x  x     x  

Larver af dagsommerfugle, må-

lere, viklere og ugler 

        x   

Måler - og viklerlarver    x x       

Larver af møl    x x       

Sørgemyg     x       

Væksthusspindemider      x    x x 

Godkendt til   

IP      x x x x x x 

IP (medføre karantæne)   x x x       

Kun væksthus x x x    x   x x 

Tabel 3 Viser de godkendte kemiske midler til skadedyrsbekæmpelse i agurk produktion i Danmark.   

Bemærkning: Der må kun bruges de kemiske midler, som er godkendt til under IP produktion og til brug i 

væksthuset (se de orange markerede celler).  
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Nyttedyr og mikrobiologiske midler i tomat produktionen i Danmark som der kan ydes tilskud til 

Nyttedyr og mikrobiologiske midler i tomat produktionen 

Skadedyr Dansk navn Nyttedyr/organisme 

Aphidius sp. Bladlus Aphidius colemani 

Aphidoletes aphidimyza 

Pseudococcidae sp. Uldlus Uldlussnyltehveps (Leptomastix dactylopii) 

Leptomastidea abnormis  

Anagyrus fusciventris 

Pseudaphycus macullipennis 

Leptomastix epona 

Uldlusmariehøns (Cryptolaemus montrouzieri) 

Guldøje-larver (Chrysoperla carnea) 

Trialeurodes vaporariorum Bomuldsmellus Mellus-snyltehvepsen (Encarsia formosa) 
Bemisia Tabaci Væksthusmellus Eretmocerus-snyltehveps (Eretmocerus eremicus) 

Swirskii-rovmide (Amblyseius swirskii) 

Mellus-rovtæge (Macrolophus) 

Frankliniella occidentalis Saintpauliatrips Orius-rovtæger (Orius sp.) 
Thrips tabaci Nelliketrips Tripsrovmider (Amblyseius cucumeris) 

Swirskii-rovmiden (Phytoseiulus persimilis) 

Agromyzidae sp. Minerfluer Minerflue-snyltehvepse (Diglyphus og Dacnusa) 

Lepidoptera sp. Larver af dagsommerfug-
le, måler, viklere og ugler 

Trichogramma brassicae 

Bacillus thuringiensis var.kurstaki 

Aculops lycopersici Rustmider Amblyseius andersoni 

Amblyseius montdorensis 

Bradysia sp. Sørgemyg Jordrovmider - Hypoaspis miles og Hypoaspis aculejfer 

Tabel 4 Viser de godkendte mikrobiologiske midler til skadedyrsbekæmpelse i tomat produktion i Danmark.   

Bemærkning: Der må kun bruges de mikrobiologiske midler (nyttedyr), som er nævnt her på listen. 
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Kemiske skadedyrsmidler i tomat produktionen i Danmark i forbindelse med godkendte nyttedyr 

Kemiske skadedyrsmidler i tomat produktionen 
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Bladlus x  x x  x x   

Uldlus x         

Bomuldmellus x     x   x 

Væksthusmellus x  x x  x   x 

Nelliketrips  x x x     x 

Saintpauliatrips  x        

Minerfluer  x x x     x 

Måler- og viklerlarver   x x      

Larver af møl   x x      

Larver af dagsommerfugle, måler, vik-

lere og ugler 

       x  

Rustmider         x 

Sørgemyg    x      

Væksthusspindemider     x    x 

Godkendt til  

IP x    x x x x x 

IP (medføre karantæne)  x x x      

Kun væksthus x x    x   x 

Tabel 5 Viser de godkendte kemiske midler til skadedyrsbekæmpelse i tomat produktion i Danmark.   

Bemærkning: Der må kun bruges de kemiske midler, som er godkendt til under IP produktion og til brug i 

væksthuset (se de orange markerede celler). 
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Historik 

Version 1.0 af Vejledning til nyttedyr er gældende fra d. 30. juni 2014 og indtil der foreligger en nyere 

version.
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