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Til: Bjarne Wohlfahrt (Landsforeningen Dansk Fåreavl), Christian Svendsen (Fællesor-
ganisationen Får), Per Ploug (Danske Lammeproducenter og Brancheforeningen Får og 
Geder) samt Torben V. Lauridsen (Økologisk Landsforening). 
 
Med kopi til Fåreafgiftsfondens seneste bestyrelse: Bjarne Hansen, Cato Barslund,  
Lisbeth Færch Gjerulff, Mette Olaf Nielsen og Richard Andersen. 

Vedrørende lukning af Fåreafgiftsfonden 
I forbindelse med udpegningen af nye medlemmer til Fåreafgiftsfondens bestyrelse, har det ikke har 
været muligt at opnå enighed om indstillingen af erhvervets repræsentanter til miljø- og fødevaremi-
nisteren.  
 
I den forbindelse har foreningerne Brancheorganisationen Får og Geder, Danske Lammeproducen-
ter, Fællesorganisationen Får, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen Dansk Fåreavl samt Øko-
logisk Landsforening gennemført et møde med henblik på at opnå enighed om en fremtidig model 
for Fonden. Da det ikke var muligt at finde den nødvendige enighed, vil Fonden blive lukket med 
udgangen af 2016.  
 
Det vil blive undersøgt, hvorledes eventuelle overskyende midler håndteres, så det sikres, at de 
kommer fårebranchen til gavn. 
  
De igangværende 2016 projekter afsluttes planmæssigt, og der vil blive nedsat en bestyrelse på tre 
medlemmer (to repræsentanter for erhvervet samt en for offentligheden), der vil have den bundne 
opgave at afslutte Fondens igangværende aktiviteter i god ro og orden og samtidig sikre, at fonden 
afvikles og likvideres i overensstemmelse med administrationsbekendtgørelsens regler. Udpegnin-
gen af erhvervets repræsentanter vil ske efter indstilling fra Danske Lammeproducenter, Fællesor-
ganisationen Får, Landsforeningen Dansk Fåreavl, Landbrug & Fødevarer samt Økologisk Lands-
forening. Indstillingen koordineres af Landbrug & Fødevarer.   
 
Vedrørende planlagte 2017 aktiviteter 
I forbindelse med overstående vil alle tilsagnshaver med bevilgede projekter i 2017 blive kontaktet 
med henblik på, at bede dem bekræfte, at de afstår den givne bevilling. Såfremt fonden ikke kan få 
en sådan bekræftelse, vil fonden være nødsaget til at fortsætte et ekstra år og det vil dermed også 
være nødvendigt at opkræve de afgifter i 2017 fra producenterne, som skal anvendes til at finansie-
re de projekter, som i givet fald skal gennemføres i 2017. 
  
Vedrørende den ekstra ansøgningsrunde for 2017 
Ansøgere til ansøgningsrunden vil blive orienteret om, at det ikke har været muligt at opnå enighed 
om Fondens fremadrettede virke, hvorfor Fonden lukkes. Der vil derfor ikke blive uddelt midler i den 
ekstra ansøgningsrunde. 
 
I bedes alle skriftligt melde tilbage, hvorvidt I er indforstået med den beskrevne lukningsprocedure. 
Tilbagemelding bedes ske snarest mulig og senest den 28. november.  
 
Med venlig hilsen 
 
Jesper Boldt Hansen 
Seniorkonsulent 
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