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Hr. ambassadør  

 

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") skal hermed meddele Danmark, at den efter 

gennemgang af oplysningerne fra de danske myndigheder om ovennævnte 

statsstøtteordning har besluttet ikke at modsætte sig den, da den er forenelig med det 

indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde ("TEUF"). 

 

Kommissionens afgørelse bygger på følgende betragtninger:  

 

1. PROCEDURE 

(1) Ved brev af 9. december 2020, der blev registreret i Kommissionen samme dag, 

anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning i overensstemmelse med artikel 

108, stk. 3, i TEUF. 

(2) Kommissionen sendte den 4. februar 2021 de danske myndigheder en anmodning 

om yderligere oplysninger og modtog svar fra de danske myndigheder ved brev af 

5. marts, der blev registreret i Kommissionen samme dag, og ved e-mail 25. marts 

2021, der blev registreret i Kommissionen samme dag. 
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2. BESKRIVELSE 

2.1. Betegnelse 

(3) Midler til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af 

naturlig hydrologi. 

2.2. Formål 

(4) Formålet med den anmeldte ordning er primært at reducere landbrugets 

drivhusgasudledning, og dermed bidrage til den danske målsætning som fastsat i 

§ 1 i den danske klimalov1 om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 

% i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Dette skal ske ved yde støtte til at tage 

kulstofrige landbrugsjorder ud af produktion og efterfølgende omdanne arealerne 

til naturområder ved at genoprette jordens naturlige hydrologi med afbrydning af 

dræn og vådgøring af områderne (etablering af vådområder). 

2.3. Retsgrundlag 

(5) Udkast til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med 

henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter). 

2.4. Varighed 

(6) Fra datoen for anmeldelse af nærværende afgørelse til de danske myndigheder og 

indtil den 31. december 2026. De anmeldte ordning vil blive justeret for at bringe 

den i overensstemmelse med de statsstøtteregler, der gælder efter udløbet af EU-

retningslinjerne fra 2014 for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i 

landdistrikter2 ("retningslinjerne"). 

2.5. Budget 

(7) Det samlede budget beløber sig til 1 769 500 000 DKK (ca. 237 957 051 EUR). 

Den støttetildelende myndighed er Miljø- og Fødevareministeriet. 

2.6. Støttemodtagere 

(8) Hvad angår ordningens klima-lavbundsdel, som administreres af Miljøstyrelsen 

(jf. betragtning (21) nedenfor), er modtagerne kommuner, lodsejere, 

nationalparksfonde og fonde, der arbejder for naturen, miljøet eller klimaet til 

gavn for almenvellet. Kommuner kan modtage støtte, men de er generelt ikke de 

endelige støttemodtagere, men ansvarlige for selve gennemførelsen af 

udtagningsprojekterne og videreformidlingen af støtten til de deltagende lodsejere 

enten som en naturalieydelse eller som et direkte tilskud. 

(9) For den del af ordningen, der vedrører udtagning af kulstofrige landbrugsarealer 

gennem udviklingsprojekter (jf. betragtning (21) nedenfor), og som administreres 

af Naturstyrelsen, er støttemodtagerne private lodsejere. 

                                                 
1  Lov nr. 965 af 26. juni 2020 om Klima. 
2  EUT C 204 af 1.7.2014, s. 1. Ændret ved meddelelser offentliggjort i EUT C 390 af 24.11.2015, s. 4, 

EUT C 139 af 20.4.2018, s. 3, EUT C 403 af 9.11.2018, s. 10, og EUT C 424 af 8.12.2020, s. 30. 
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(10) Kun små og mellemstore virksomheder (SMV) som beskrevet i bilag I til 

forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre 

marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i 

landdistrikter3 er støtteberettigede. 

(11) Kun primære producenter kan modtage støtte til ikkeproduktive investeringer.  

(12) Antallet af støttemodtagere anslås til mellem 501 og 1 000. 

(13) Hverken kriseramte virksomheder som omhandlet i punkt (35) 15 i 

retningslinjerne eller virksomheder, der stadig råder over en tidligere ulovlig 

støtte, der blev erklæret uforenelig med fællesmarkedet ved en afgørelse vedtaget 

af Kommissionen, kan modtage støtte.  

2.7. Beskrivelse af støtteforanstaltningen 

(14) Danmark har forklaret, at den anmeldte foranstaltning er en støtteordning i 

henhold til punkt (35) 4 i retningslinjerne. 

(15) Den anmeldte ordning er ikke en del af Danmarks landdistriktsprogram (LDP) for 

2014-20204, men den anmeldte støtte dækker samme periode. I denne henseende 

har de danske myndigheder forklaret fordelene ved et sådant nationalt 

støtteinstrument til udtagning af flere arealer, end LDP-ordningen tillader. Helt 

specifikt handler det sig om at håndtere berettigede og nødvendige 

budgetstigninger til store komplekse projekter og tilbyde lodsejere kompensation 

for udtagning af landbrugsjord. Dette er ikke muligt i henhold til de nuværende 

LDP-regler. Desuden fremlagde de oplysninger, der viser, at den anmeldte 

ordning er i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet sammen med en 

sammenligningstabel, der viser, at ethvert område, der er omfattet af ordningen, 

kun kan modtage støtte under én foranstaltning (enten fra 

landdistriktsprogrammet eller fra en landdistriktslignende foranstaltning), og når 

der er modtaget støtte for dette område, registreres dette i matrikelregistret og 

udelukkes fra andre foranstaltninger. De danske myndigheder har forklaret, at 

dette gøres for at sikre forpligtelsens varighed, men at registret også vil blive 

kontrolleret, før et område kan henhøres under den landdistriktslignende 

foranstaltning. I landdistriktsprogrammet registreres ligeledes områder, der er 

omfattet af lignende foranstaltninger. 

(16) De danske myndigheder har foretaget en vurdering af den anmeldte ordnings 

miljøkonsekvenser og afgivet oplysninger, der viser, at støtteordningen ikke vil 

medføre en overtrædelse af Unionens miljøbeskyttelseslovgivning. Det forventes, 

at ordningen vil bidrage til en drivhusgasreduktion på ca. 0,27 mio. ton CO2. Der 

er forudsat en gennemsnitlig effekt på 15 ton CO2 per hektar. Ordningen kræver 

mindst 10 ton CO2 pr. hektar. De danske myndigheder har fremlagt oplysninger, 

der viser, at ordningen også forventes at bidrage til positive synergier med andre 

natur- og miljømål.  

                                                 
3  EUT L 193 af 1.7.2014, s. 1, som ændret. 
4  CCI: 2014DK06RDNP001, der stadig er i kraft i afventning af vedtagelsen af det efterfølgende 

instrument. 
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(17) Ejerne af åbne landbrugsarealer, der tages ud af produktion, skal forpligte sig til 

at omdanne området til et naturområde inden for en periode på to år efter 

lukningen på en sådan måde, at negative indvirkninger på miljøet undgås. 

(18) De foreslåede udtagningsforanstaltninger forbundet med CO2-reduktionen er 

frivillige for lodsejerne, og derfor er udmøntningen designet på en måde, der er 

attraktiv for dem. Det indebærer, at de kan kompenseres økonomisk for det 

værditab, der målt som aktivernes aktuelle salgsværdi følger af, at 

landbrugsjorder tages ud af produktion, og at der i forbindelse med 

kapacitetsnedlæggelsen kan foretages jordfordeling, der samler lavbundsjorderne 

på færre ejere og sikrer lodsejernes mulighed for produktion uden for 

lavbundsjorderne. Samtidig er ordningen tilrettelagt med en simpel ansøgnings- 

og projektproces, der bl.a. gør det muligt at agere hurtigere på markedet i forhold 

til ejendomme til salg og mulighed for en løbende tilpasning af projektet i forhold 

til eksempelvis fosfor og synergi med natur og miljømål. 

(19) De danske myndigheder har forklaret, at støtten ydes i form direkte tilskud og 

naturalieydelser. De har forklaret, at disse er de mest hensigtsmæssige former, da 

støttemodtagerne ikke forventes at tilslutte sig ordningen på frivillig basis, 

medmindre de modtager fuld kompensation for det værditab, der følger af 

genoprettelsen af den naturlige hydrologi i det pågældende område. Med hensyn 

til naturalydelser har de danske myndigheder forklaret, at støttebeløbet svarer til 

støttens bruttosubventionsækvivalent. Når støtten udbetales i flere rater, 

diskonteres den til værdien på støttetidspunktet. Desuden er den rentesats, der 

anvendes til tilbagediskonteringsformål, den gældende kalkulationsrente på 

støttetidspunktet. 

(20) Nedlukningen under den anmeldte ordning kan være delvis eller fuldstændig. De 

danske myndigheder har forklaret, at eftersom den anmeldte ordning er rettet mod 

kulstofrige jorder, vil restriktionerne kun blive lagt på disse områder og 

nødvendige tilstødende landbrugsarealer. På disse specifikke områder/marker vil 

der ske en fuldstændig nedlukning. Eftersom et landbrug består af mange 

forskellige marker, er det dog kun en del af landbruget som helhed, der vil blive 

lukket. 

(21) Der er hensigten at opdele den anmeldte ordning i to separate dele i Miljø- og 

Fødevareministeriet, som vil blive administreret i to styrelser under ministeriet:  

a) en ordning i Miljøstyrelsen til udtagning af kulstofrige landbrugsjorder og b) 

tilførsel af anlægsmidler til Naturstyrelsen med henblik på at etablere og 

finansiere større individuelle projekter til udtagning af kulstofrige 

landbrugsjorder. 

a. Tilskudsordning i Miljøstyrelsen til udtagning af kulstofrige landbrugsjorder 

(22) Der etableres en tilskudsordning i Miljøstyrelsen til udtagning af kulstofrige 

lavbundsjorder, hvor der efterfølgende bliver genskabt naturlig hydrologi på 

arealerne ved aktiv vådgøring af arealerne ved afbrydning af dræn, genslyngning 

og/eller hævning af vandløbsbund m.v. 

(23) Der ydes direkte tilskud til følgende støtteberettigede omkostninger i forbindelse 

med forundersøgelsen som ikkeproduktive investeringer, selv om den måtte vise, 

at projektet ikke er realiserbart: 
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- Lønudgifter til den del af støttemodtagerens personale, der er beskæftiget med 

projektet, plus 15 % i faste omkostninger. Hvis støttemodtageren er en 

kommune, vil udgifter til løn til personale i kommunen, der er beskæftiget 

med projektet, kun være tilskudsberettiget i det omfang opgaverne ikke 

normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller 

kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres. 

- Selve undersøgelserne. 

- Information og møder. 

- Konsulentbistand. 

 

Da forundersøgelsen skal indeholde en beskrivelse af anlægsarbejder, herunder 

evt. afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektets gennemførelse og et 

budget herfor, vil en del af det direkte tilskud til de ovenfor beskrevne 

støtteberettigede omkostninger være tæt knyttet til selve kapacitetsnedlæggelsen, 

og dermed omkostningerne ved destruktionen af produktionskapaciteten. 

 

(24) Der ydes direkte tilskud til følgende støtteberettigede omkostninger i forbindelse 

med etablering af selve vådområdet, herunder omkostninger, som er direkte 

relaterbare til destruktion af produktionskapaciteten og ikkeproduktive 

investeringer i forbindelse med selve omdannelsen af arealerne til vådområder: 

- Køb af varer og tjenesteydelser, herunder entreprenørydelser. 

- Anlægsarbejder. 

- Konsulentbistand. 

- Lønudgifter til den del af støttemodtagerens personale, der er beskæftiget med 

projektet, plus 15 % i faste omkostninger. Hvis støttemodtageren er en 

kommune, vil udgifter til løn til personale i kommunen, der er beskæftiget 

med projektet, kun være tilskudsberettiget i det omfang opgaverne ikke 

normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller 

kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres. 

- Eventuelle supplerende undersøgelser.  

- Information og møder. 

 

Da der er tale om et samlet anlægsprojekt, der omfatter aktiv vådgøring af 

arealerne ved afbrydning af dræn og genslyngning og/eller hævning af 

vandløbsbund mv., vil en del af det direkte tilskud være til dækning af 

omkostningerne ved destruktionen af produktionskapaciteten, mens de øvrige 

omkostninger relaterer sig til de ikkeproduktive investeringer, der foretages i 

forhold til arealernes fremtidige funktion som vådområde. Idet der er tale om 

større sammenhængende projektarealer, vil en del af anlægsarbejderne kunne 

foretages på arealer, som ikke er landbrugsjord. Dette er nødvendigt for at sikre 

udtagning af arealerne med henblik på genopretning af naturlig hydrologi og 

dermed nedlæggelse af produktionskapacitet.  

  

(25) Der ydes følgende direkte tilskud i form af kompensation til lodsejere for tab af 

produktionskapacitetens værdi som følge af kapacitetsnedlæggelsen: i) Jord i 

omdrift med højværdiafgrøder: 86 000 DKK/ha ii) Jord i omdrift uden 

højværdiafgrøder: 56 000 DKK/ha og iii) permanente græsningsarealer: 31 000 

DKK/ha. Grundlaget for de fastsatte takster er udarbejdet af Københavns 

Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Før der udbetales 

tilskud, verificeres det, at der blev fastholdt reel produktionskapacitet på arealet 

som fastsat i punkt (426) i retningslinjerne. 
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(26) Der ydes direkte tilskud til de obligatoriske sociale omkostninger i forbindelse 

med gennemførelsen af projektet som følge af udgifterne til tinglysning af servitut 

i det danske tinglysningsregister. Foruden betingelsen om, at 

produktionskapaciteten på arealet skal være permanent nedlagt og henlægge som 

lavbundsareal, skal servitutten også indeholde betingelser og vilkår, der relaterer 

sig til områdets fremtidige karakter af vådområde. 

(27) Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede under ordningen: 

- omkostninger, hvortil der er modtaget EU-tilskud 

- omkostninger, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed 

- omkostninger til aktiviteter, som støttemodtageren, en lodsejer eller en 

forpagter af arealer i projektområdet er forpligtet til at gennemføre i medfør af 

anden lovgivning 

- omkostninger til varetagelse af sædvanlige myndighedsopgaver 

- omkostninger, som støttemodtageren har afholdt før indsendelse af 

ansøgningen 

- refusionsberettiget moms.  

 

(28) Støtten under ordningen udbetales principielt i to rater: den første rate omfatter 

tilskud til de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med forundersøgelsen, 

når denne er afsluttet, og anden rate, der omfatter de øvrige støtteberettigede 

omkostninger, herunder lodsejerkompensationen, når kapacitetsnedlæggelsen og 

anlægsarbejdernes vedr. vådområdeprojektet er endeligt etableret. 

(29) Der kan også ydes støtte til naturområder i form af lodsejerkompensation for tab 

af aktivets værdi som de minimis-støtte i henhold til forordning nr. 1408/2013 af 

18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren5. 

(30) Der ydes ikke støtte til jordfordeling under denne ordning, idet der til sådanne 

omkostninger eksisterer en støtteordning for multifunktionel jordfordeling, som er 

gruppefritaget i henhold til forordning nr. 702/20146. 

b. Anlægsmidler til Naturstyrelsen - projektindsatser til udtagning af kulstofrige 

landbrugsjorder 

(31) Naturstyrelsen vil gennemføre udtagningsprojekter ved kapacitetsnedlæggelse af 

flere sammenhængende lavbundsjorder, hvor der ligeledes efterfølgende bliver 

genskabt naturlig hydrologi på arealerne ved aktiv vådgøring af arealerne ved 

afbrydning af dræn, genslyngning og/eller hævning af vandløbsbund, mv.  

(32) Støtten under denne del af ordningen ydes som en kombineret naturalieydelse og 

økonomisk kompensation til de lodsejere, der deltager i projektet. Der vil blive 

indgået en projektaftale mellem Naturstyrelsen og de deltagende lodsejere, hvoraf 

støtten og de nærmere betingelser herfor vil fremgå.  

                                                 
5  EUT L 352 af 24.12.2013, s. 9, som ændret. 
6  Jf. SA.56118 (2020/XA) "Remembrement multifonctionnel". 



 

7 

(33) Der foretages en forundersøgelse af lodsejers arealer, som Naturstyrelsen afholder 

udgifterne til som en ikkeproduktiv investering, selv om den måtte vise, at 

projektet ikke er realiserbart. Hvilke omkostninger er støtteberettigede?  

- Lønudgifter til de af Naturstyrelsens ansatte, der er beskæftiget med projektet, 

plus 15 % i faste omkostninger, i det omfang opgaverne ikke finansieres af 

styrelsen som en del af varetagelsen af sædvanlige myndighedsopgaver 

- selve undersøgelserne 

- information og møder 

- konsulentbistand. 

 

(34) Herudover afholder Naturstyrelsen omkostningerne i forbindelse med etablering 

af selve vådområdet, herunder omkostninger, som er direkte relaterbare til 

destruktion af produktionskapacitet og ikkeproduktive investeringer i forbindelse 

med selve omdannelsen af arealerne til vådområder. Følgende omkostninger er 

støtteberettigede: i) køb af varer og tjenesteydelser, herunder entreprenørydelser 

og ii) arbejder. Da der er tale om et samlet anlægsprojekt, der både omfatter aktiv 

vådgøring af arealerne ved afbrydning af dræn og genslyngning og/eller hævning 

af vandløbsbund mv., vil en del af det ydelsen være til dækning af 

omkostningerne ved destruktionen af produktionskapaciteten, mens de øvrige 

omkostninger relaterer sig til de ikkeproduktive investeringer, der foretages i 

forhold til arealernes fremtidige funktion som vådområde.  

(35) Der ydes direkte tilskud i form af kompensation til lodsejere for tab af 

produktionskapacitetens værdi som følge af kapacitetsnedlæggelsen som 

beskrevet i betragtning (25) ovenfor.  

(36) Naturstyrelsen afholder omkostningerne til de obligatoriske sociale omkostninger, 

som er beskrevet i betragtning (26) ovenfor. 

(37) Naturstyrelsen kan i forbindelse med projektindsatsen afholde omkostninger 

forbundet med jordfordeling, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til 

gennemførelsen af projektet. Jordfordeling vil blive gennemført som beskrevet i 

afsnit 1.3.4 i retningslinjerne. Følgende støtteberettigede omkostninger er 

omfattet af ordningen: i) tinglysning af adkomst på arealer omfattet af 

jordfordelingen i det danske tinglysningsregister ii) matrikulær berigtigelse osv. 

og iii) øvrige administrative omkostninger knyttet til jordfordeling. De danske 

myndigheder vil garantere, at projekter, hvortil der ydes støtte til jordfordeling i 

henhold til denne del af den anmeldte ordning, ikke tilgodeses af støtte under 

SA.56118 (2020/XA) (jf. betragtning (30)). 

(38) Ikkestøtteberettigede omkostninger under denne del af ordningen er de 

omkostninger, der er beskrevet i betragtning (27). 

(39) Der kan også ydes støtte til naturområder som beskrevet i betragtning (29). Der 

kan tillige ydes mindre kompensationer til lodsejere under de minimis-forordning 

nr. 1408/2013 til nødvendige permanente driftsomkostninger til f.eks. 

vejvedligeholdelse og pumpedrift osv. 

Fælles bestemmelser 

(40) Udtagningen medfører en varig kapacitetsnedlæggelse på arealerne, som sikres 

via en tinglyst servitut i det danske tinglysningsregister om fastholdelse af 
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naturlig hydrologi inden for projektområdet. Dette vil gælde for såvel nuværende 

som fremtidige lodsejere. Desuden vil støttemodtageren forpligte sig til ikke at 

påbegynde samme aktivitet andetsteds. 

(41) Kun virksomheder, der har haft en reel produktion, og kun produktionskapacitet, 

der reelt har været i konstant brug i de sidste fem år før kapacitetsnedlæggelsen, 

er støtteberettigede. Desuden er det kun virksomheder, som opfylder EU-

standarderne, der er støtteberettigede? 

(42) Den maksimale støtteintensitet under den anmeldte ordning udgør 100 %. 

(43) Støtte, der ydes under den anmeldte støtteordning, skal være tilgængelig for alle 

støtteberettigede virksomheder. For at få adgang til tilskudsmidlerne skal 

følgende kriterier være opfyldt: i) mindst 60 % af projektarealet skal være 

beliggende på kulstofrige, lavtliggende arealer med et indhold af organisk kulstof 

på mindst 6 %, og ii) projektarealet skal være på mindst 10 ha. Kriterierne kan 

fraviges i særlige tilfælde, hvor en ansøgning højst ligger 10 % under den 

procentdel eller det areal, der er angivet for et af kriterierne.  

(44) Støttemodtageren vil indgive en ansøgning om støtte, før projektet eller 

aktiviteten påbegyndes. Støtteansøgningen vil bl.a. indeholde ansøgerens navn og 

oplysninger om virksomhedens størrelse, en beskrivelse af projektet eller 

aktiviteten, herunder dets placering og start- og slutdato, det støttebeløb, der er 

nødvendigt for gennemførelsen, de støtteberettigede omkostninger og oplysninger 

om, hvorvidt der er ansøgt om eller tildelt støtte til arealer inden for 

projektområdet under andre støtteordninger. Ansøgninger under ordninger 

opstilles i prioriteret rækkefølge, hvor klimaeffekten vægtes højest.  

(45) De danske myndigheder har bekræftet, at de investeringer, hvortil støtten ydes, 

ikke vil øge produktionen ud over de restriktioner eller begrænsninger af EU-

støtte til individuelle landbrugere, bedrifter eller forarbejdningsvirksomheder, der 

er fastsat inden for rammerne af en fælles markedsordning, herunder ordningen 

for direkte støtte finansieret af Den Garantifond for Landbruget (EGFL). 

Investeringerne gennemføres af en eller flere støttemodtagere og er ikke knyttet 

til produktion af energi fra vedvarende energikilder eller produktion af 

biobrændstoffer på bedrifter. 

(46) Den støttetildelende myndighed skal beregne det maksimale støttebeløb ved 

tildeling af støtten. Oplysningerne om støtteberettigede omkostninger skal 

dokumenteres ved hjælp af klar, specifik og aktuel dokumentation, og ved 

beregningen af støtteintensiteten og de støtteberettigede omkostninger skal alle tal 

angives før fradrag af skat eller andre afgifter. 

(47) De danske myndigheder har forklaret, at støtten vil omfatte identificerbare 

støtteberettigede omkostninger og kan kumuleres med anden statsstøtte og de 

minimis-støtte til forskellige støtteberettigede omkostninger.  

(48) Danmark har meddelt Kommissionen, at for at overholde kravet om 

gennemsigtighed vil oplysninger om støtteordningen og individuelle tilskud på 

over 60 000 EUR blive offentliggjort på følgende websted: 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/. 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/
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3. VURDERING  

3.1. Forekomst af statsstøtte - artikel 107, stk. 1, i TEUF 

(49) I artikel 107, stk. 1, i TEUF fastsættes det, at "[b]ortset fra de i traktaterne 

hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler 

under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse 

produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker 

samhandelen mellem medlemsstaterne". 

(50) En foranstaltning udgør således statsstøtte efter denne bestemmelse, hvis følgende 

betingelser er opfyldt: i) foranstaltningen skal kunne tilregnes staten og være 

finansieret med statsmidler, ii) den skal medføre en fordel for modtageren, iii) 

denne fordel skal være selektiv, og iv) foranstaltningen skal fordreje eller true 

med at fordreje konkurrencevilkårene og påvirke samhandelen mellem 

medlemsstater. 

(51) Den omhandlede foranstaltning kan tilregnes staten, da den er baseret på den 

retsakt, der er nævnt i betragtning (5). Den finansieres med statsmidler, da den 

betales ved hjælp af offentlige midler (jf. betragtning (7)).  

(52) Den anmeldte foranstaltning medfører en fordel for de begunstigede i form af 

direkte tilskud og naturalieydelser (jf. betragtning (19)). Den anmeldte 

foranstaltning fritager således de begunstigede for omkostninger, som de ville 

skulle afholde under normale markedsvilkår. 

(53) Støtten er selektiv, fordi andre virksomheder i en sammenlignelig situation henset 

til det mål, der forfølges med foranstaltningen inden for landbrugssektoren eller 

andre sektorer (såsom andre lodsejere), ikke er støtteberettigede og dermed ikke 

vil få samme fordel. Den anmeldte foranstaltning giver derfor kun visse 

virksomheder (jf. betragtning (8) til (13)) en selektiv økonomisk fordel ved at 

styrke deres konkurrencemæssige stilling på markedet.  Ifølge Domstolens 

retspraksis gælder, at alene det forhold, at en virksomheds konkurrencemæssige 

position styrkes i forhold til andre konkurrerende virksomheder, hvis den får en 

økonomisk fordel, som den ellers ikke ville have fået under normal udøvelse af 

erhvervet, peger i retning af en mulig konkurrencefordrejning7. 

(54) I henhold til Domstolens retspraksis kan støtte til en virksomhed påvirke 

samhandelen mellem medlemsstaterne, når denne virksomhed er aktiv på et 

marked med samhandel inden for EU8. Støttemodtagerne er aktive i 

landbrugssektoren, hvor der foregår samhandel inden for EU9. Denne sektor er 

åben for konkurrence på EU-plan og kan derfor blive påvirket af enhver 

                                                 
7  Domstolens dom af 17.9.1980 i sag 730/79, Philip Morris Holland BV mod Kommissionen for De 

Europæiske Fællesskaber, ECLI:EU:C:1980:209. 
8  Jf. navnlig Domstolens dom af 13.7.1988 i sag 102/87, Den Franske Republik mod Kommissionen for 

De Europæiske Fællesskaber, ECLI:EU:C:1988:391.  
9  I 2019 beløb den danske handel med landbrugsråvarer med EU-landene på sig til 1 168,1 mio. EUR på 

eksportsiden og til 1 416.4 mio. EUR på importsiden. Kilde: Agriculture in the European Union and 

the Member States - Statistical factsheets – Denmark, June 2020, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-statistical-

factsheet-dk_en.pdf 
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foranstaltning til fremme af produktionen i en eller flere medlemsstater. Den 

anmeldte foranstaltning kan følgelig fordreje konkurrencen og påvirke 

samhandelen mellem medlemsstater. 

(55) I lyset af ovenstående er betingelserne i artikel 107, stk. 1, i TEUF opfyldt. Det 

kan derfor konkluderes, at den anmeldte foranstaltning udgør statsstøtte som 

defineret i den artikel.  

(56) Eftersom den anmeldte foranstaltning er en retsakt, på basis af hvilken der uden 

yderligere gennemførelsesforanstaltninger kan ydes individuel støtte til 

virksomheder som angivet i retsakten på generel og abstrakt vis (jf. betragtning 

(5) og (8) til (13)), finder Kommissionen, at der et tale om en støtteordning i 

henhold til punkt (35) 4 i retningslinjerne.  

(57) Støtten vil derfor kun kunne anses for at være forenelig med det indre marked, 

hvis den kan henføres under en af undtagelsesbestemmelserne i TEUF. 

3.2. Støttens lovlighed – artikel 108, stk. 3, i TEUF 

(58) Støtteordningen blev anmeldt til Kommissionen den 9. december 2020. Den er 

ikke blevet gennemført endnu (jf. betragtning (6)). Danmark har således opfyldt 

sine forpligtelser i henhold til artikel 108, stk. 3, i TEUF. 

3.3. Støttens forenelighed 

(59) Støtten kan kun anses for at være forenelig med det indre marked, hvis den kan 

henføres under en af undtagelsesbestemmelserne i TEUF. 

3.3.1. Anvendelse af artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF 

(60) I henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF kan støtte anses for at være 

forenelig med det indre marked, hvis den "fremmer udviklingen af visse 

erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer 

samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse".  

(61) Derfor skal forenelig støtte i henhold til denne bestemmelse i traktaten i) bidrage 

til udviklingen af visse erhvervsgrene, og den må ii) ikke fordreje konkurrencen 

på en måde, der strider mod den fælles interesse. Støtten skal også være i 

overensstemmelse med de relevante statsstøtteregler. 

(62) I den foreliggende sag har Kommissionen vurderet foranstaltningens forenelighed 

i lyset af de betingelser, der er fastsat i retningslinjerne (afsnit 3.3.2nedenfor). 

(63) Kommissionen noterer sig, at formålet med ordningen er at reducere landbrugets 

drivhusgasudledning, og dermed bidrage til den danske målsætning om at 

reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030 i forhold til niveauet i 

1990. 

3.3.2. Anvendelse af retningslinjerne  

(64) For så vidt angår den anmeldte støtteordning finder følgende dele af 

retningslinjerne anvendelse: Del 1, "Fælles bestemmelser", Del II, Kapitel 1, 

afsnit 1.1.1, "Investeringsstøtte", afsnit 1.1.1.1, "Støtte til investeringer i 

materielle og immaterielle aktiver på landbrugsbedrifter i forbindelse med primær 



 

11 

landbrugsproduktion, afsnit 1.2.2, "Støtte til lukning af produktionskapacitet, 

1.2.2.1, "Støtte til kapacitetsnedlæggelse begrundet i dyresundheds-, 

plantesundheds-, folkesundheds-, hygiejne- eller miljøhensyn", samt afsnit 1.3.4, 

"Støtte til jordfordeling i landbruget  og Del III.  

(65) I henhold til punkt (135) i retningslinjerne vil Kommissionen anse støtte til 

investeringer i materielle og immaterielle aktiver på landbrugsbedrifter i 

forbindelse med primær landbrugsproduktion for at være forenelig med det indre 

marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF, hvis den stemmer overens med 

de fælles vurderingsprincipper, den generelle betingelse for investeringsstøtte i 

punkt (134) i disse retningslinjer samt betingelserne i retningslinjernes punkt 

(136) til (155). 

(66) I henhold til punkt (423) i retningslinjerne vil Kommissionen anse støtte til 

kapacitetsnedlæggelse for at være forenelig med det indre marked efter artikel 

107, stk. 3, litra c), i TEUF, hvis den stemmer overens med de fælles 

vurderingsprincipper og opfylder betingelserne i retningslinjernes (424) til (436).  

(67) I henhold til punkt (479) i retningslinjerne vil Kommissionen anse støtte til 

kapacitetsnedlæggelse for at være forenelig med det indre marked efter artikel 

107, stk. 3, litra c), i TEUF, hvis den stemmer overens med de fælles 

vurderingsprincipper og opfylder betingelserne i retningslinjernes punkt (480) til 

(481).  

3.3.2.1. Fælles vurderingsprincipper 

Foranstaltningens formål 

(68) Formålet med den anmeldte ordning er som anført i betragtning (4), at reducere 

landbrugets drivhusgasudledning i Danmark. Derfor bidrager den til at fremme en 

effektiv og bæredygtig brug af ressourcer med henblik på en intelligent og 

bæredygtig vækst i overensstemmelse med retningslinjernes punkt (43). Den 

anmeldte ordning er desuden ikke en del af Danmarks landdistriktsprogram 

(LDP), men den anmeldte støtte dækker samme periode. I denne henseende har de 

danske myndigheder forklaret fordelene ved et sådant nationalt støtteinstrument 

finansieret udelukkende ved hjælp af nationale midler. Den foreslåede ordning er 

i overensstemmelse med landdistriktsprogrammets mål og prioriteter, den er nært 

knyttet til den fælles landbrugspolitik og er ikke uforenelig med de fælles 

markedsordninger i overensstemmelse med punkt (44) i retningslinjerne (jf. 

betragtning (15)). 

(69) I henhold til punkt (48) i retningslinjerne finder Kommissionen, at princippet om 

bidrag til landdistriktsmålene er opfyldt ved støtteforanstaltninger efter afsnit 1.2 i 

Del II i retningslinjerne, som ikke falder ind under udvikling af landdistrikterne, 

da Kommissionen har indhøstet tilstrækkelige erfaringer med hensyn til deres 

bidrag til landdistriktsmålene. Som anført i betragtning (64) falder en del af 

ordningen ind under afsnit 1.2.2.1 i Del II, Kapitel 1, retningslinjerne, og den 

opfylder betingelserne i heri (jf. betragtning (95) til (105)). Punkt (48) i 

retningslinjerne er dermed overholdt.  

(70) I overensstemmelse med punkt (52) i retningslinjerne har de danske myndigheder 

foretaget en vurdering af den anmeldte ordnings miljøkonsekvenser og afgivet 

oplysninger, der viser, at støtteordningen ikke vil medføre en overtrædelse af 
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Unionens miljøbeskyttelseslovgivning. Det forventes, at foranstaltningerne vil 

bidrage til en drivhusgasreduktion på ca. 0,27 mio. ton. CO2. Ordningen forventes 

også bidrage med positive synergieffekter i forhold til øvrige natur-, og 

miljøformål (jf. betragtning (16) og (18)). 

Behov for statslig indgriben 

(71) I henhold til punkt (55) i retningslinjerne finder Kommissionen, at markedet kan 

anses for ikke at give de ønskede resultater uden statens indgriben, når en 

støtteforanstaltning opfylder de specifikke betingelser i del II i retningslinjerne. 

Støtten bør derfor betragtes som nødvendig for at virkeliggøre de mål af fælles 

interesse, der er omhandlet i afsnit 3.1. i retningslinjernes Del I. Den aktuelle 

støtteordning opfylder de specifikke betingelser i afsnit 1.1.1 og 1.1.1.1 (jf. 

betragtning (85) til (93)), 1.2.2 og 1.2.2.1 (jf. betragtning (94) til (105)) og 1.3.4 

(jf. betragtning (106) til (108)) i Del II i retningslinjerne, og derfor er punkt (55) i 

retningslinjerne opfyldt.  

Støttens egnethed 

(72) Som nævnt i betragtning (71) ovenfor opfylder den anmeldte ordning de 

specifikke betingelser i de relevante afsnit af Del II i retningslinjerne og er derfor 

et egnet politisk virkemiddel, der nødvendigt for at bidrage til udviklingen af 

visse erhvervsgrene for så vidt angår reduktion af drivhusgasemissioner i henhold 

til punkt (57) deri. 

(73) I henhold til oplysningerne fra Danmark ydes støtten under ordningen i form af 

naturalieydelser og direkte tilskud (jf. betragtning (19)). Kommissionen finder, at 

når henses til formålet med ordningen (jf. betragtning (4)) er disse former for 

støtte er de bedst egnede. 

Tilskyndelsesvirkning og behov for støtte 

(74) Den anmeldte ordning har en tilskyndelsesvirkning i overensstemmelse med 

punkt (66) i retningslinjerne, da den foreslåede støtte ændrer støttemodtagernes 

adfærd på en sådan måde, at den iværksætter yderligere aktiviteter, der bidrager 

til udviklingen i sektoren (jf. betragtning (18) og (19)), som den ikke ville have 

iværksat uden støtten, eller som den kun ville have iværksat i mere begrænset 

omfang eller på en anden måde.  

(75) I overensstemmelse med punkt (69) i retningslinjerne har de danske myndigheder 

vist, at støttemodtagerne ikke vil løbe unødige risici, men vil bidrage til 

opfyldelsen af deres tilsagn om at reducere nettodrivhusgasemissionerne i 

Danmark (jf. betragtning (4)). 

(76) Det følger af betragtning (44) ovenfor, at i overensstemmelse med punkt (70) i 

retningslinjerne vil arbejdet med den relevante aktivitet først blive påbegyndt, når 

støttemodtageren har indsendt støtteansøgningen, og at støtteansøgningen vil 

indeholde de elementer, der kræves i henhold til punkt (71) i retningslinjerne. 

Undtagelsen under punkt (75) for støtteordninger til jordfordeling i 

overensstemmelse med afsnit 1.3.4 i retningslinjernes Del II finder anvendelse på 

den del af ordningen, da den opfylder de anførte kriterier (jf. betragtning (5) (6) 

og (8) til (13)). 
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Støttens proportionalitet 

(77) I henhold til punkt (82) i retningslinjerne gælder det, at for at støtte kan anses for 

at være proportional, må støttebeløbet ikke må overstige de støtteberettigede 

omkostninger. Dette gælder dog med forbehold af de regler for miljøincitamenter, 

der udtrykkeligt er fastsat i afsnit 1.2.2 i Del II i disse retningslinjer. Som 

beskrevet nedenfor opfylder de støtteberettigede omkostninger og 

støtteintensiteterne betingelserne i retningslinjernes afsnit 1.1.1.1 (jf. betragtning 

(88), (89) og (91)), afsnit 1.2.2.1 (jf. betragtning (102) og (104)) og afsnit 1.3.4 

(jf. betragtning (106) og (107)) i retningslinjernes Del II i overensstemmelse med 

retningslinjernes punkt (82), (83) og (84).  

(78) I overensstemmelse med punkt (85) skal den støttetildelende myndighed beregne 

det maksimale støttebeløb ved tildeling af støtten. Oplysningerne om 

støtteberettigede omkostninger skal dokumenteres ved hjælp af klar, specifik og 

aktuel dokumentation, og ved beregningen af støtteintensiteten og de 

støtteberettigede omkostninger skal alle tal angives før fradrag af skat eller andre 

afgifter (jf. betragtning (46)). Moms er ikke en støtteberettiget omkostning, 

undtagen hvor der ifølge national momslovgivning (jf. betragtning (27)) er tale 

om ikkerefusionsberettiget moms, jf. bestemmelserne i punkt (86) i 

retningslinjerne.  

(79) Bestemmelserne i retningslinjernes punkt (99), (100) og (104) vedrørende 

kumulering er overholdt (jf. betragtning (47)). 

Undgåelse af uforholdsmæssigt negativ påvirkning af konkurrence og handel 

samt afvejningstest 

(80) I overensstemmelse med punkt (113) i retningslinjerne er den negative virkning 

for konkurrence og samhandel begrænset til et minimum, og støtten har positiver 

virkning for sektorens udvikling, hvis den opfylder betingelserne i det relevante 

afsnit i retningslinjernes Del II og ikke overstiger de relevante maksimale 

støtteintensiteter, der er fastsat heri. Den anmeldte støtteordning overholder disse 

betingelser som forklaret i betragtning (85) til (108).  

(81) Desuden har foranstaltningen positive virkninger ved at fremme reduktionen af 

drivhusgasemissioner fra landbruget (jf. betragtning (4)og (63)), og den er nært 

knyttet til den fælles landbrugspolitik uden at være uforenelig med den fælles 

markedsordning (jf. betragtning (68)). 

(82) Kommissionen konkluderer, at ordningen har positive virkninger med hensyn til 

facilitering og økonomisk aktivitet uden at føre til urimelige konkurrence- og 

handelsfordrejninger. Det følger heraf, at de positive virkninger af støtten opvejer 

dens negative virkninger for konkurrence og samhandel.  

Gennemsigtighed 

(83) Den anmeldte ordning overholder de relevante krav til gennemsigtighed, der er 

fastsat i retningslinjernes punkt (128) og (131) (jf. betragtning (48)). 

(84) På grundlag af ovenstående konkluderer Kommissionen, at den anmeldte ordning 

stemmer overens med de fælles vurderingsprincipper i retningslinjernes Del I. 
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3.3.2.2. Specifik vurdering efter støttekategori: 

Afsnit 1.1.1 "Investeringsstøtte" – 1.1.1.1 "Støtte til materielle og immaterielle 

investeringer i landbrugsbedrifter med henblik på primær landbrugsproduktion". 

(85) Investeringsstøtte ydet i henhold til den anmeldte ordning er i overensstemmelse 

med punkt (134) i retningslinjerne (jf. betragtning (45)). 

(86) I overensstemmelse med punkt (136) i retningslinjerne er støtte til investeringer i 

materielle og immaterielle aktiver på landbrugsbedrifter knyttet til primær 

landbrugsproduktion (jf. betragtning (11)). Investeringerne gennemføres af en 

eller flere støttemodtagere (jf. betragtning (45)).  

(87) Punkt (137) til (142) finder ikke anvendelse på den anmeldte ordning, da den ikke 

er knyttet til produktion af energi fra vedvarende energikilder eller produktion af 

biobrændstoffer på bedrifter (jf. betragtning (45)). 

(88) I henhold til de danske myndigheders oplysninger er de investeringer, der er 

omfattet af den anmeldte ordning, ikkeproduktive og har til formål at opfylde mål 

for miljø- og klimavenligt landbrug i overensstemmelse med punkt (143) d), i 

retningslinjerne (jf. betragtning (4), (23), (24), (33) og (34)). De dækker de 

omkostninger, der er anført i punkt (144) e) i retningslinjerne (jf. betragtning (23), 

(24), (33) og (34)). 

(89) I overensstemmelse med retningslinjernes punkt (145) ydes der ikke støtte til de 

deri angivne omkostninger (jf. betragtning (27)).  

(90) Retningslinjernes punkt (146) til (151) finder ikke anvendelse på den anmeldte 

ordning, eftersom ingen af de deri nævnte omkostninger er støtteberettigede. 

(91) De danske myndigheder har i overensstemmelse med punkt (154) i 

retningslinjerne og som en undtagelse fra loftet over støtteberettigede 

omkostninger som fastsat i retningslinjernes punkt (152) e), oplyst, at den 

maksimale støtteintensitet for ikkeproduktive investeringer, der er omhandlet i 

punkt (143) d), ikke må overstige 100 % af de støtteberettigede omkostninger (jf. 

betragtning (42)).  

(92) Retningslinjernes punkt (155), der omhandler investeringer i forebyggelse, finder 

ikke anvendelse på den anmeldte ordning  

(93) På grundlag af ovenstående har Kommissionen draget den konklusion, at 

bestemmelserne i afsnit 1.1.1 og afsnit 1.1.1.1 i del II i retningslinjerne er opfyldt.  

Afsnit 1.2.2. "Støtte til lukning af produktionskapacitet" og underafsnit 1.2.2.1 

"Støtte til kapacitetsnedlæggelse begrundet i dyresundheds-, plantesundheds-, 

folkesundheds-, hygiejne- eller miljøhensyn" 

(94) I henhold til retningslinjernes punkt (422) finder afsnit 1.2.2 anvendelse på hele 

landbrugssektoren som defineret i punkt 35, nr. 2, deri. 

(95) I overensstemmelse med retningslinjernes punkt (424) foretages 

kapacitetsnedlæggelsen som led i den anmeldte ordning af miljøhensyn (jf. 

betragtning (4)). 
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(96) Den anmeldte ordning opfylder betingelserne i retningslinjernes punkt (425), da 

der er en tilstrækkelig modydelse fra støttemodtagerens side bestående i en 

definitiv og uigenkaldelig beslutning om at fjerne eller uigenkaldeligt nedlægge 

den pågældende produktionskapacitet (jf. betragtning (15), (26) og (40)). Dette vil 

indebære en delvis nedlæggelse af kapacitet fra den pågældende virksomheds 

side, behørigt begrundet af de danske myndigheder (jf. betragtning (20)). Der skal 

indhentes retligt bindende tilsagn fra støttemodtageren om, at nedlæggelsen af 

den pågældende produktionskapacitet er definitiv og uigenkaldelig, og at 

støttemodtageren ikke vil påbegynde samme aktivitet andetsteds (jf. betragtning 

(40). Disse tilsagn skal også være bindende for enhver fremtidig køber af den 

pågældende grund eller facilitet (jf. betragtning (26) og (40)). 

(97) I overensstemmelse med punkt (426) er det kun virksomheder, der har haft en reel 

produktion, og kun produktionskapacitet, der reelt har været i konstant brug i de 

sidste fem år før kapacitetsnedlæggelsen, der er støtteberettigede (jf. betragtning 

(41)). 

(98) Punkt (427) i retningslinjerne finder ikke anvendelse på den anmeldte ordning, 

eftersom Kommissionen ikke knytter yderligere betingelser til godkendelsen af 

støtten. 

(99) I overensstemmelse med punkt (428) i retningslinjerne har de danske 

myndigheder dokumenteret, at kun virksomheder, der opfylder EU-standarderne, 

er støtteberettigede (jf. betragtning (41)). 

(100) I henhold til oplysninger fra de danske myndigheder (jf. betragtning (17)) og i 

overensstemmelse med punkt (429) i retningslinjerne skal ejerne af åbne 

landbrugsarealer, der tages ud af produktion, forpligte sig til at omdanne området 

til et naturområde inden for en periode på to år efter lukningen på en sådan måde, 

at negative indvirkninger på miljøet undgås. Skovrejsning indgår ikke den 

anmeldte ordning. 

(101) Alle støtteberettigede virksomheder skal i overensstemmelse med punkt (430) i 

retningslinjerne have adgang til støtte efter den anmeldte ordning (jf. betragtning 

(43)). 

(102) I overensstemmelse med punkt (431), (433) og (435) i retningslinjerne omfatter 

den anmeldte støtte kompensation for: i) tab af aktivers værdi — målt på basis af 

aktivernes aktuelle salgsværdi ii) omkostningerne ved destruktion af 

produktionskapacitet og iii) kompensation for de obligatoriske sociale udgifter, 

der følger af gennemførelsen af nedlæggelsesbeslutningen (jf. betragtning (18), 

(19), (24) til (26) og (34) til (36)). Ordningen inkluderer ikke incitamentskabende 

tilskud i henhold til punkt (432) i retningslinjerne. 

(103) Ifølge punkt (435) i retningslinjerne skal støtte til omdannelse af jord til 

naturområder ydes i overensstemmelse med reglerne om ikkeproduktive 

investeringer i afsnit 1.1.1.1 i Del II. Det følger af betragtning (11), (23), (24), 

(33) og (34), at den anmeldte ordning opfylder dette krav. 

(104) Den anmeldte ordnings maksimale støtteintensitet er i overensstemmelse 

retningslinjernes punkt (436) (jf. betragtning (42)). 
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(105) På grundlag af ovenstående har Kommissionen draget den konklusion, at 

bestemmelserne i afsnit 1.2.2.1 i Del II i retningslinjerne er opfyldt.  

Afsnit 1.3.4, "Støtte til jordfordeling i landbruget".  

(106) De støtteberettigede omkostninger, som de danske myndigheder har foreslået, er i 

overensstemmelse retningslinjernes punkt (480) (jf. betragtning (37)).  

(107) I overensstemmelse med punkt (481) er støtteintensiteten begrænset til 100 % af 

de faktisk afholdte omkostninger (jf. betragtning (42)).  

(108) På grundlag af ovenstående har Kommissionen draget den konklusion, at 

bestemmelserne i afsnit 1.3.4 i Del II i retningslinjerne er opfyldt. 

3.3.2.3. Andre betragtninger: 

(109) Kommissionen noterer sig, at i overensstemmelse med retningslinjernes punkt 

(26) og (27) vil der ikke blive ydet støtte til kriseramte virksomheder og 

virksomheder, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som 

Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med 

det indre marked (jf. betragtning (13)). 

(110) Det fremgår af betragtning (6), at varighedskravet som omhandlet i 

retningslinjernes punkt (719) er opfyldt.  

(111) De danske myndigheder forpligter sig til at bringe den anmeldte ordning i 

overensstemmelse med de statsstøtteregler, der gælder efter retningslinjernes 

udløb (jf. betragtning (6)). 

3.3.2.4. Konklusion for så vidt angår foranstaltningens 

forenelighed. 

(112) I lyset af ovenstående konkluderer Kommissionen, at støtten fremmer udviklingen 

af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer 

samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. Derfor 

finder Kommissionen støtten forenelig med det indre marked efter artikel 107, 

stk. 3, litra c), i TEUF og de relevante bestemmelser i retningslinjerne for 

foranstaltninger til udvikling af landbrugssektoren. 

4. KONKLUSION 

Kommissionen har følgelig besluttet ikke at modsætte sig støtten, da den er forenelig 

med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF.  

Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til 

tredjemand, bedes De underrette Kommissionen herom senest femten arbejdsdage fra 

modtagelsesdatoen. Har Kommissionen ikke inden udløbet af denne frist modtaget en 

begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået 

med, at brevets ordlyd offentliggøres i sin helhed på det autentiske sprog på følgende 

websted: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Anmodningen om fortrolig behandling sendes elektronisk til følgende adresse: 

European Commission    

Directorate-General Competition    

State Aid Greffe    

B-1049 Bruxelles/Brussel    

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

Med venlig hilsen  

På Kommissionens vegne 

  

Margrethe VESTAGER  

Ledende næstformand 

 

 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu%20

