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1. Indledning  
 
I dette dokument fremlægges 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. 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. 
 
Vejledningen er udarbejdet på basis af bestemmelserne i:  
 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om den fælles markedsordning for 

landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusi-
onsmarkedsordningen) – herefter RFO 1234/2007  

 
 Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelses-

bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 
vedrørende frugt og grøntsager – herefter KFO 1580/2007.  

 
 Bekendtgørelse 1113 af 24/11/2008 om støtte til producentorganisationers driftsfonde og 

driftsprogrammer inden for frugt- og grøntsagssektoren – herefter BEK 1113/2007  
 
NaturErhvervstyrelsen gør opmærksom på, at ovenstående regelgrundlag ikke er udtømmende for så 
vidt angår reglerne for udtrædelse af EU’s markedsordning for frugt og grønt. Denne vejledning har 
som følge heraf som formål at afklare de nationale bestemmelser som følger af fortolkninger af 
ovenstående samt afklaringer mellem NaturErhvervstyrelsen og EU kommissionen.  
 
 

2. Muligheder for udtrædelse af EU’s 
markedsordning for frugt og grønt 

 

2.1. Medlemsstatens frakendelse af anerkendelsen 
 
Såfremt en producentorganisation ikke overholder anerkendelseskriterierne og denne mangel er 
substantiel og et resultat af, at producentorganisationen handlede med fuldt overlæg eller groft 
uagtsomt skal medlemsstaten tilbagetrække PO’ens anerkendelse1

 
.  

2.2. Producentorganisationens frivillige udtrædelse af 
ordningen 

 
Regelgrundlaget forpligtiger ikke en producentorganisation som overholder anerkendelseskriterierne, 
men stadig ønsker frivilligt at tilbagetrække deres anerkendelse og/eller at opløse sig, at gennemføre 
det eksisterende driftsprogram.  
 

                                                      
1 KFO 543/2011, artikel 114 (1) 
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Når en producentorganisation frivilligt vælger at søge om at blive de-anerkendt som 
producentorganisation vil der ikke være tale om anvendelse af Kommissionen forordning (eu) nr. 
543/2011 artikel 114, stk. 1 vedrørende manglende overholdelse af anerkendelseskriterierne, for så 
vidt, at producentorganisationen ved seneste anerkendelseskontrol har overholdt alle 
anerkendelseskriterier og NaturErhvervstyrelsen i øvrigt ikke er bekendt med, at 
anerkendelseskriterierne ikke skulle være overholdt.  
 

2.2.1. Scenarier for frivillig udtrædelse af ordningen 
 
Der kan forekomme to scenarier for PO’ers frivillige udtrædelse af EU’s markedsordning for frugt og 
grønt. Det ene scenarie består i, at en PO opløses og dermed ikke er i stand til at fortsætte som en del 
af ordningen. Det andet scenarie består i, at en PO fortsætter med at eksistere, men blot ikke ønsker at 
være en del af ordningen. Begge dele er tilladt, men bestemmelserne vedrørende udtrædelsen af 
ordningen er ikke ens i de to situationer. Dog er procedurerne for anmeldelse af udtrædelsen ens.  
 

3. Procedure for tilbagekaldelse af anerkendelse 
som producentorganisation 

 
Den overordnede procedure for PO’er der frivilligt ønsker at forlade ordningen, er den samme for 
PO’er, der opløses og for PO’er, der fortsætter med at eksistere.  Der gælder følgende regler i forhold 
til anmeldelsen om udtrædelse af ordningen samt for proceduren for udtrædelse af ordningen. 
 
 En producentorganisation kan til enhver tid skriftligt oplyse NaturErhvervstyrelsen om, at de 

ønsker at blive de-anerkendt. NaturErhvervstyrelsen fastsætter tidsmæssige faste rammer for 
producentorganisationers de-anerkendelse. Disse ramme vil fungere i overensstemmelse med 
driftsprogrammet, NaturErhvervstyrelsen årlige administration af ordningen, samt en 
minimums varslingslængde i forhold til at udtræde af ordningen. 

 
 I den skriftlige anmodning til NaturErhvervstyrelsen skal producentorganisationen angive en 

kort redegørelse for, hvorfor den ønsker at forlade ordningen. 
 
 Producentorganisationen skal endvidere angive den dato fra og med den ønsker at blive de-

anerkendt og det forløb producentorganisationen forventer forud for de-anerkendelsen. 
 

 Når NaturErhvervstyrelsen har sikret, at producentorganisationen har overholdt de 
vedtægtsmæssige forpligtigelser vil organisationens de-anerkendelse være godkendt og 
organisationen meddeles herom. Godkendelsen kræver, at producentorganisationen kan 
fremlægge dokumentation for, at de vedtægtsmæssige forpligtigelser er overholdt.  

 
 Når en organisation er de-anerkendt har NaturErhvervstyrelsen ikke længere medindflydelse 

på organisationens struktur og aktiviteter i forhold til regelgrundlaget. 
 
 En ikke anerkendt producentorganisation vil ikke kunne modtage støtte. 

 
 Producentorganisationens ophør skal ske i overensstemmelse med producentorganisationens 

vedtægter. Dette kontrolleres administrativt af NaturErhvervstyrelsen. 
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4. Retningslinjer for driftsprogrammer ved de-
anerkendelse uden organisationsopløsning 

 
Udover ovenstående regler for selve proceduren for tilbagekaldelsen af anerkendelsen som 
producentorganisation, skal producentorganisationer, der fortsætter med at eksistere, men ønsker at 
udtræde af ordningen, efterleve en række kriterier. Disse kriterier fremgår af punkterne 4,1. 4.2 og 4.3 
 

4.1. Overordnede regler vedrørende afslutningen af programmet 
 

1. Sker de-anerkendelsen før det 3, 4 eller 5-årige driftsprogram er tilendebragt, skal 
producentorganisationen skriftligt redegøre for, at driftsprogrammet enten er tilendebragt eller 
ikke vil blive tilendebragt. Alternativt skal producentorganisationen inden de-anerkendelsen 
anmode om at få nedbragt driftsprogrammet fra fx 5 til 4 eller 3 års varighed. 

2. Producentorganisationen skal ydermere evaluere driftsprogrammet.  
3. Producentorganisationen skal indsende en ny opdateret oversigt over samtlige investeringer i 

deres driftsprogram (inventaroversigt) til NaturErhvervstyrelsen. For hver enkelt investering, 
skal det fremgå, om den er gennemført som planlagt eller fortsat mangler endelig 
gennemførsel. 

4. NaturErhvervstyrelsen vurderer, hvorvidt driftsprogrammet er overholdt og hvorvidt 
investeringer er afholdt i overensstemmelse med målsætningen. 

 

4.2. Regler vedrørende tilbagebetaling 
 

5. Der kræves ikke tilbagebetaling af investeringer som er afholdt i overensstemmelse med 
driftsprogrammet. 

6. NaturErhvervstyrelsen vil ikke kræve tilbagebetaling i de tilfælde, hvor der ikke er tale om 
flerårige investeringer og hvor investeringerne er afholdt i overensstemmelse med 
driftsprogrammet og investeringerne har opnået den målsætning/effekt som driftsprogrammet 
foreskrev. NaturErhvervstyrelsen vil heller ikke kræve tilbagebetaling i dette tilfælde selvom 
investeringen har en restværdi. 

7. NaturErhvervstyrelsen vil kræve tilbagebetaling for investeringer, hvor målsætningen med 
investeringen eller effekten af investeringen jf. NaturErhvervstyrelsens vurdering ikke er 
opfyldt i forhold til driftsprogrammet 

a. NaturErhvervstyrelsen vil kræve tilbagebetaling i de tilfælde, hvor der er tale om 
flerårige investeringer og hvor investeringerne ikke er afholdt i overensstemmelse 
med driftsprogrammet og investeringerne ikke har opnået den målsætning/effekt som 
driftsprogrammet foreskrev.  

b. For investeringer, hvor der sker deludbetalinger over flere år vil der blive krævet 
tilbagebetaling, såfremt investeringen ikke er endeligt betalt. 

8. Én af følgende modeller for fastsættelse af investeringens værdi ved tilbagebetaling finder ved 
almindelig praksis anvendelse: 

a) Producentorganisationen skal indhente aftaler om to uafhængige købstilbud. 
NaturErhvervstyrelsen gør krav på tilbagebetaling af beløb svarende til højeste pris. 
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b) Tilbagebetaling i overensstemmelse med afskrivningsværdien jf. reglerne i 
vejledningen om driftsfonde (regler fra 1. januar 2012)2

4.3. Regler vedrørende kontrol 

 

 
9. NaturErhvervstyrelsen sikrer periodevis, at organisationen ikke er opløst, således der ikke skal 

ske tilbagebetaling af investeringer modtaget via driftsprogrammet. 
10. NaturErhvervstyrelsen vil stadig kontrollere, at producentorganisationen ligger inde med og 

opretholder de investeringer som den har investeret i via driftsprogrammet.  
11. Såfremt et medlem med investeringer forlader producentorganisationen, vil 

NaturErhvervstyrelsen stadig kontrollere hvorvidt restværdien er overført til 
producentorganisationen og fordelt til fælles gode. NaturErhvervstyrelsen opretholder 
kontrollen, så længe de støttede aktioner har en restværdi. 

 

5. Retningslinjer for driftsprogrammer ved de-
anerkendelse med organisationsopløsning 

 
Udover ovenstående regler (afsnit 3) for selve proceduren for tilbagekaldelsen af anerkendelsen som 
producentorganisation, skal producentorganisationer, der ikke fortsætter med at eksistere, og ønsker at 
udtræde af ordningen, efterleve en række kriterier. Disse kriterier fremgår af punkterne 5,1. 5.2 og 5.3 
 

5.1. Overordnede regler vedrørende afslutningen af programmet 
 
I tilfælde af, at en PO ønsker at forlade ordningen og samtidigt (eller efterfølgende) opløser 
organisationen gælder der de samme overordnede regler som når organisationen ikke opløses: 
 

1. Sker de-anerkendelsen før det 3, 4 eller 5-årige driftsprogram er tilendebragt, skal 
producentorganisationen skriftligt redegøre for, at driftsprogrammet enten er tilendebragt eller 
ikke vil blive tilendebragt. Alternativt skal producentorganisationen inden de-anerkendelsen 
anmode om at få nedbragt driftsprogrammet fra fx 5 til 4 eller 3 års varighed. 

2. Producentorganisationen skal ydermere evaluere driftsprogrammet.  
3. Producentorganisationen skal indsende en ny opdateret oversigt over samtlige investeringer i 

deres driftsprogram (inventaroversigt) til NaturErhvervstyrelsen. For hver enkelt investering, 
skal det fremgå, om den er gennemført som planlagt eller fortsat mangler endelig 
gennemførsel. 

4. NaturErhvervstyrelsen vurderer, hvorvidt driftsprogrammet er overholdt og hvorvidt 
investeringer er afholdt i overensstemmelse med målsætningen. 

 

5.2. Regler vedrørende tilbagebetaling 
 
I forhold til tilbagebetalingskrav, når en PO ønsker at forlade ordningen og opløse organisationen 
gælder samme krav, som, når en PO ikke opløses – med følgende undtagelse: 
 

                                                      
2 Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer, april 2012, bilag III. 
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5. For de investeringer hvor NaturErhvervstyrelsen ikke kræver tilbagebetaling, skal restværdien 
af investeringerne ved likvidation tilbageføres driftsfonden eller fordeles ligeligt mellem 
medlemmerne i overensstemmelse med organisationens vedtægter. Alle medlemmer skal have 
ligelig glæde af EU-tilskuddet såfremt organisationen opløses. NaturErhvervstyrelsen 
kontrollerer dette administrativt ved at indhente producentorganisationens kontoudskrift og 
kontrollere, at der er udbetalt en ligelig del til alle medlemmer. 

5.3. Regler vedrørende kontrol 
 

6. I forbindelse med afslutningen af programmet vil NaturErhvervstyrelsen udover den 
administrative kontrol, fysisk kontrollere, at ovenstående regler er overholdt.  

7. Desuden vil NaturErhvervstyrelsen kontrollere, at PO’en i det indeværende år har levet op til 
anerkendelseskriterierne, herunder produktionsplanlægning, afsætning og opfølgning. 
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Eksempler på tilbagebetalingskrav – gælder både producentorganisationer, der opløses og 
producentorganisationer, der ikke opløses 
 
Situationer, hvor der ikke
 

 opstilles krav om tilbagebetaling 

 
A. Investeringer betalt i ét driftsår, hvor investeringerne er betalt og afholdt i overensstemmelse med 

driftsprogrammet og investeringerne har opnået den målsætning/effekt som driftsprogrammet 
foreskrev 
 

- investeringer, hvor producentorganisationen har fået godkendt en investeringer af 
NaturErhvervstyrelsen og betalt og afholdt denne investering med medfinansiering af EU i ét 
gennemført driftsprogramår. 

- Dette gælder alle investeringer uanset placeringen under foranstaltningsnummer og uanset, om 
investeringen er varig eller ikke varig. 

- Dette gælder også såfremt investeringen har en restværdi 
 

B. Flerårige investeringer i varige investeringer, hvor der sker deludbetalinger over flere år i 
investeringer, hvor investeringerne er afholdt i overensstemmelse med driftsprogrammet, 
godkendt af NaturErhvervstyrelsen og investeringerne har opnået den målsætning/effekt som 
driftsprogrammet foreskrev og investeringen er endeligt betalt og afholdt 
 

- Varige investeringer, der afskrives over flere år: 
o Bygninger 
o Maskiner og inventar 
o Investeringer i flerårige certificerede planter, såsom frugttræer, bærbuske og 

krydderplanter, jordbær m.m.  
o IT (hardware og software), frugt og bærkasser, spanske tunneller til jordbær, 

overdækning af kirsebær mm. 
 
Eksempelvis en investering til 300.000 kr. i et kølerum, der er planlagt til betaling af rater af 100.000 
i tre år af driftsprogrammet, hvor alle rater er betalt på det tidspunkt, hvor der anmodes om 
udtrædelse af programmet 

 
C. Flerårige investeringer i ikke-varige investeringer, hvor der sker deludbetalinger over flere år, 

hvor investeringen er godkendt af NaturErhvervstyrelsen og endeligt betalt og afholdt. 
 

- Ikke-varige investeringer, der således ikke afskrives over flere år 
o Investeringer, der ikke er af typen beskrevet under punkt B.  

 
Eksempelvis en investering til 300.000 kr. i rådgivning eller forskning., der er planlagt til betaling af 
rater af 100.000 i hvert år af driftsprogrammet, hvor alle rater er betalt og afholdt på det tidspunkt, 
hvor der anmodes om udtrædelse af programmet. 
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Eksempler vedrørende tilbagebetalingskrav – gælder både producentorganisationer, der 
opløses og producentorganisationer, der ikke opløses 
 
Situationer, hvor der opstilles krav om tilbagebetaling 
 
 
D. Investeringer betalt i ét driftsår, hvor målsætningen med investeringen eller effekten af 

investeringen jf. NaturErhvervstyrelsens vurdering ikke er opfyldt i forhold til driftsprogrammet 
og/eller, hvor investeringen ikke er betalt og afholdt 
 

- Investeringer, hvor producentorganisationen har fået godkendt en investering af 
NaturErhvervstyrelsen, men ikke betalt og afholdt denne investering med medfinansiering af EU 
i ét gennemført driftsprogramår. 

- Dette gælder alle investeringer uanset placeringen under foranstaltningsnummer og uanset, om 
investeringen er varig eller ikke varig. 

- Dette gælder uanset om investeringen har en restværdi eller ej 
 

E. Flerårige investeringer i varige investeringer, hvor der sker deludbetalinger over flere år, hvor 
investeringerne ikke er afholdt og betalt i overensstemmelse med driftsprogrammet og/eller ikke 
har opnået den målsætning/effekt som driftsprogrammet foreskrev. 

 
- Varige investeringer, der afskrives over flere år: 

o Bygninger 
o Maskiner og inventar 
o Investeringer i flerårige certificerede planter, såsom frugttræer, bærbuske og 

krydderplanter, jordbær m.m.  
o IT (hardware og software), frugt og bærkasser, spanske tunneller til jordbær, 

overdækning af kirsebær mm. 
 

Eksempelvis en investering til 500.000 kr. i et kølerum, der er planlagt til betaling af rater af 100.000 
i hvert år af driftsprogrammet, men hvor ikke alle rater er betalt på det tidspunkt, hvor der anmodes 
om udtrædelse af programmet 

 

F. Flerårige investeringer i ikke-varige investeringer, hvor der sker deludbetalinger over flere år, 
hvor investeringen ikke er endeligt betalt og afholdt. 
 

- Ikke-varige investeringer, der således ikke afskrives over flere år 
o Investeringer, der ikke er af typen beskrevet under punkt E.  

 
 Eksempelvis en investering til 500.000 kr. i rådgivning eller forskning., der er planlagt til betaling af 
rater af 100.000 i hvert år af driftsprogrammet, men, hvor ikke alle rater er betalt og afholdt. 
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