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Danmarks Biavlerforening skal hermed takke for det tilsendte
høringsmateriale. Overordnet vil vi gerne udtrykke vores tilfredshed med
at tilskudsordningen fortsætter, og det er procesmæssigt glædeligt at
perioden nu er sammenfaldende med perioden for biavlsstrategien.
Vi skal her fremkomme med vores bemærkninger til det fremsendte
materiale:
Kapitel 1 - Formål og anvendelse
Ad §1 stk. 2 ”Der kan kun ydes støtte til projekter, som falder inden for
følgende foranstaltninger i uprioriteret rækkefølge, jf. artikel 55, stk. 4, i
forordning 1308/2013:
1) Faglig bistand til biavlere og biavlerorganisationer.
2) Bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særlig varroasyge.
3) Rationalisering af flytninger af bistader.
4) Foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer
bialvsprodukter med henblik på at hjælpe biavlere med at markedsføre og
øge værdien af deres produkter.
5) Foranstaltninger til støtte for genoprettelse af bibestandene i EU.
6) Samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for
anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter.
7) Markedsovervågning.
8) Forbedring af produktkvaliteten med henblik på at udnytte
produkternes potentiale på markedet.”
Danmarks Biavlerforening er opmærksomme på forordningens
bestemmelser, men finder særligt at projekter der fremmer biernes
sundhedstilstand bør prioriteres af nærværende ordning, idet der kan
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opnås støtte til markedsføring og produktudvikling gennem andre
ordninger. Derimod er midler til opretholdelse af en sund bestand af bier i
Danmark begrænsede, og der kan ikke umiddelbart opnås støtte til
sådanne projekter fra andre ordninger.

Kapitel 2 - Definitioner
Ad §2 litra 3 ”Omkostningseffektivitet: Den samlede vægtede
pointtildeling for en given ansøgning efter gennemgang af samtlige
ansøgninger og pointtildeling ud fra prioriteringskriterier i forhold til de
tilskudsberettigede ansøgninger for den pågældende ansøgning.”
Sætningen fremstår uklar. Danmarks Biavlerforening skal derfor anmode
om, at definitionen præciseres. Dette særligt set i lyset af, at
omkostningseffektiviteten er den afgørende faktor i tilfælde af
pointlighed.
Ad §2 litra 4 ” Projektår: Et projektår svarer til biavlsår, som er defineret i
artikel 2 i forordning 2015/1368, og som løber fra 1. august til 31. juli.”
Velvidende at datoerne for projektåret tager udgangspunkt i forordning
2015/1368, skal vi alligevel påpege det uhensigtsmæssige i, at
projektåret skifter midt i biernes trækperiode. Flere aktiviteter forløber
hen over sommermånederne. Særligt problematisk er det afsluttende
projektår, hvor det kan være svært at gennemføre aktiviteter, når de skal
afsluttes så tidligt i biernes trækperiode. Der bør fremtidigt arbejdes for,
at projektåret skifter i vinterhalvåret. Samtidig anmoder vi om, at
styrelsen udviser forståelse for denne uhensigtsmæssighed, når
projekterne gennemføres.

Kapitel 3 - Ansøgning om tilsagn om tilskud
Ad §3, stk. 3 ”Der skal indgives en ansøgning pr. foranstaltning, jf. § 1,
stk. 2.”
Danmarks Biavlerforening finder det problematisk at flere af de i § 1, stk.
2 nævnte foranstaltninger ikke kan kombineres i samme ansøgning, i det
der i praksis kan arbejdes med flere foranstaltninger sideløbende.
Muligheden for at kombinere foranstaltninger, vil kunne medføre synergi
og rationaliseringsgevinst i projekterne, da der udledes flere resultater af
et og samme projekt.
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Ad §3, stk. 6 ”Når ansøgningen er indsendt til NaturErhvervstyrelsen, må
projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko den 1. august
i projektåret.”
Danmarks Biavlerforening finder det stærkt problematisk, hvis samtlige
ansøgere ikke har fået svar på ansøgning ved projektårets begyndelse.
Alle ansøgere bør have modtaget svar inden projektårets begyndelse 1.
august, som defineret i artikel 2 i forordning 2015/1368.
Kapitel 3 - Afgørelse og prioritering
Ad § 5 ”NaturErhvervstyrelsen foretager en prioritering af de
tilskudsberettigede ansøgninger på baggrund af et pointsystem, som
fastlægges af NaturErhvervstyrelsen og som offentliggøres på
NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.”
Det nævnte pointsystem er ikke nærmere defineret i nærværende
bekendtgørelse. Danmarks Biavlerforening skal opfordre til, at
pointsystemet er kendt for ansøgerne i ansøgningsperioden.

Kapitel 5 - Tilskudsberettigede udgifter
Ad § 8. ”De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til
1) løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf.
dog stk. 3.
2) konsulentbistand,
3) køb af analyser,
4) køb af nye materialer,
5) køb af nyt udstyr, og
6) lokaleleje”
Af ovennævnte bestemmelse fremgår ikke, at der ydes støtte til
medarbejderes transport og rejser. Da dette kan være en væsentlig
forudsætning for gennemførelse af et projekt anbefales det, at denne
udgift som tidligere gøres tilskudsberettiget.
Af ovennævnte bestemmelse fremgår endvidere ikke, at der ydes tilskud
til revision i forbindelse med afrapportering. Derimod er
revisionsomkostninger anført som en ikke tilskudsberettiget projektudgift
i §9 5). Da det antages at anmodning om udbetaling skal vedlægges
revisorerklæring, finder Danmarks Biavlerforening det nødvendigt at
tilsagnshaver kan opnå støtte til disse udgifter i lighed med tidligere
projektperioder.
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Kapitel 7 - Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Ad § 11 ”Den ansøgte ændring skal være godkendt af
NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.”
Da der kan forekomme lange svarfrister på ansøgte ændringer, er det
afgørende for projekternes gennemførelse, at ansøger på egen risiko kan
iværksætte ændringen før modtagelse af godkendelse. Det kan alternativt
føre til, at projekterne mister deres værdi for erhvervet.
Ad § 11 stk. 3 ”Der kan maksimalt indgives en ansøgning om ændring af
et projekt pr. projektår, jf. § 2, nr. 4.”
Danmarks Biavlerforening finder ovennævnte bestemmelse stærkt
uhensigtsmæssig, og anbefaler at bestemmelsen helt udgår. Ansøgning
om ændringer skal netop sikre at projekterne kan ændres i forhold til
uforudsete forhold. Disse kan i sagens natur ikke forudses, og det er
afgørende for projekternes gennemførelse, at ansøger kan indgive
ansøgning om ændring løbende i projektet.

Kapitel 8 - Udbetaling af tilskud
Ad § 13 stk. 4. ”Ansøgning om udbetaling skal være modtaget i
NaturErhvervstyrelsen senest 15. august efter det pågældende projektårs
afslutning.”
Danmarks Biavlerforening finder det urimeligt for tilsagnshavere, at
ansøgning om udbetaling og materiale til dette skal finde sted i periode 1.
august til 15. august. Perioden er dels kort og tidspunktet
uhensigtsmæssigt. Det anbefales derfor at ansøgning om udbetaling skal
være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 1. september efter det
pågældende projektårs afslutning.

Danmarks Biavlerforening stiller sig naturligvis altid til rådighed i tilfælde
af spørgsmål, eller hvis der opstår behov for yderligere information i
sagen.

Med venlig hilsen

Knud Graaskov
Formand
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