Promilleafgiftsfonden for landbrug
Redegørelse om fondens tilskud til Bæredygtigt Landbrug

Promilleafgiftsfonden bevilgede i september 2014 tilskud til analysen ’Dansk Landbrugs Rammevilkår og
Konkurrenceevne’. Tilskuddet er bevilget til Bæredygtigt Landbrug (BL), som har anvendt Copenhagen
Business School (CBS) som ekstern leverandør. Det fremgår af ansøgningen fra BL, at CBS er valgt, idet
forskningsinstitutionen er uvildig og uden part i de senere års analyser og rapporter om landbrug og vandmiljø.
Projektet skal være afsluttet senest 31. december 2016 og afrapporteret til Promilleafgiftsfonden i marts
2017.
Projektet gennemføres af CBS
I ansøgningen fra BL er der lagt vægt på, at projektet gennemføres af CBS og ledes af en styregruppe bestående af en institutleder for CBS, to ledende forskere fra CBS samt en primærproducent for at sikre, at
forskningsresultatet blev anset for at være neutralt og helt uafhængigt af de politiske holdninger, som den
direkte støttemodtager måtte have.
CBS har en række internationale akkrediteringer. Det gælder bl.a. den internationale EQUIS akkreditering fra
EFMD, som lægger vægt på kvaliteten af forskning på institutionen. En række af de øvrige lægger særligt
vægt på kvaliteten af uddannelserne på institutionen. EFMD er en belgisk non-profit organisation, som foretager akkreditering af undervisnings- og forskningsinstitutioner.
Som øvrige universiteter i Danmark har CBS desuden tiltrådt den nationale code of conduct for research
integrity. Af denne fremgår, at forskningen bygger på tre principper: 1) ærlighed, som betyder, at forskerne
skal være ærlige, når de afrapporterer mål, metode og resultater, 2) transparens så der er troværdighed
omkring forskningen og 3) ansvarlighed, som bygger på, at alle parter involveret i forskningen skal tage ansvar for den udførte forskning, så forskningen gennemføres så præcist og pålideligt som muligt.
Når projektet gennemføres af en underleverandør, som er en anerkendt og akkrediteret forskningsinstitution,
vil bestyrelsen have en berettiget forventning om, at denne institution lever op til de standarder, som institutionen selv har vedtaget eller tilsluttet sig eller som følger af de akkrediteringer, som institutionen reklamerer
med at have fået.
Projektets gennemførsel
Medio 2015 indsendte BL en justeret projektbeskrivelse, hvoraf det fremgår, at det af ressourcemæssige
årsager på CBS var nødvendigt at skifte institut og dermed også udførende projektleder på CBS, jf. bilag 1.
Disse organisatoriske ændringer betød, at projektet ikke kunne gennemføres i 2015 som planlagt, og en
anmodning om at forlænge projektet ind i 2016 blev på den baggrund godkendt.
I sammenhæng med ovenstående henvendelse fik BL godkendt, at der kunne foretages en analyse af udvalgte rammevilkår i New Zealand, og at der kunne gennemføres en rejse for to personer til New Zealand,
hvor der i to dage skulle indsamles data. Følgende fremgår af den justerede projektbeskrivelse:
Summarisk vil der også blive sammenlignet med New Zealand, som har den mest liberale landbrugsøkonomi
i verden, og desuden ligner NZ’s klima og landbrugsproduktion på flere områder den danske.
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Bestyrelsens vurdering af den endelige afrapportering
Når et projekt afsluttes, skal der til fonden indsendes et tilskudsregnskab samt en faglig beretning, hvor der
redegøres for projektets resultater, samt om resultaterne lever op til forventningerne angivet i ansøgningen.
Tilskudsmodtager og dennes revisor har pligt til at oplyse fonden, hvis projektet af forskellige årsager ikke
lever op til projektbeskrivelsen i ansøgningen.
Hvis projektet ved projektets afslutning viser sig at være mangelfuldt og ikke lever op til den standard, som
kan forventes fra CBS, kan konsekvensen være krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud.
Idet projektet endnu ikke er afsluttet, har BL ikke udarbejdet den endelige afrapportering og det endelige
tilskudsregnskab. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere projektets faglighed samt om
projektet i øvrigt lever op til ansøgningen. Bestyrelsen vil vurdere straks den endelige afrapportering foreligger.
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