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Miljø- og Fødevareministeriet 

Slotholmsgade 12 

1216 København K 

 

Sendt via mail til: Karina Davidsen (kad@mfvm.dk), Anna Steen Tvergaard (an-

stv@mfvm.dk) og Morten Holm-Hemmingsen (morho@mfvm.dk)  

 

 

 

 

 

§2-høring vedrørende Kommissionens forslag til afbødning af konsekvenserne af 

covid-19  

 

Med mail af 3. april 2020 har Miljø- og Fødevareministeriet sendt notatet L12-20 og L13-20 om 

Kommissionens forslag til tiltag på landbrugsstøtteområdet til afbødning af konsekvenser af covid-

19 i høring. 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger, og vil gerne anerkende 

såvel Europa-Kommissionens som Miljø- og Fødevareministeriets tiltag for at lette erhvervets og 

herunder landmændenes vanskelige situation, der er udløst af covid-19-pandemien. Det gælder 

særligt sikring af, at landmændene modtager deres direkte betalinger indenfor de normale tidsram-

mer. 

 

Høringsnotatet fra Miljø- og Fødevareministeriet omhandler forslag fra Europa-Kommissionen på 

tre områder: 

• Mulighed for at udsætte ansøgningsfrister 

• Øget mulighed for at foretage forskudsbetalinger 

• Mere fleksibilitet i kontrollen 

 

Landbrug & Fødevarer har nedenstående bemærkninger under de forskellige punkter: 

 

 

i Mulighed for at udsætte ansøgningsfrister 

 

Europa-Kommissionen foreslår, at fristen for at indgive og foretage ændringer i ansøgninger om 

grundbetaling udsættes fra d. 15. maj til d. 15. juni. I Danmark har Landbrugsstyrelsen allerede be-

sluttet at udskyde ansøgningsfristen til d. 1. maj og ændringsfristen til d. 26. maj.  

 

Landbrug & Fødevarer kvitterer for denne udsættelse, der blandt andet afspejler, de ekstra udfor-

dringer, som mange konsulenter, der i praksis indsender langt hovedparten af ansøgningerne, har, 

som følge af hjemmearbejdspladser m.v. Det skal dog tilføjes, at udsættelsen i vid udstrækning ef-

ter Landbrug & Fødevarers opfattelse bør være begrundet i en række nedbrud i Landbrugsstyrel-

sens it-systemer. Der kan derfor vise sig behov for yderligere udsættelser, afhængigt af, hvordan 

situationen udvikler sig frem mod fristen d. 1. maj.  
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Det er dog helt afgørende for Landbrug & Fødevarer, at udskydelsen af ansøgningsfristen ikke 

medfører en udskydelse af udbetalingerne af de forskellige støtteordninger. Det gælder især udbe-

talingen af grundbetaling og grønne krav, hvor langt hovedparten ifølge Landbrugsstyrelsens resul-

tatkontrakt skal udbetales i december måned. 

 

 

ii Øget mulighed for at foretage forskudsbetalinger 

 

Europa-Kommissionen foreslår endvidere, at procentsatsen for forskudsudbetalinger under den di-

rekte støtte øges fra 50 til 70 pct., og under landdistriktspolitikken fra 75 til 85 pct. I forhold til for-

skudsbetalinger for den direkte støtte åbnes der endvidere for at den fysiske kontrol ikke skal være 

afsluttet. Den skal dog være gennemført inden den 1. december, hvor den endelige støtte kan ud-

betales. Men kravet om, at den administrative kontrol være afsluttet inden man kan foretage for-

skudsbetaling, afviges der med forslaget ikke fra. 

 

Landbrug & Fødevarer støtter tankegangen bag Kommissionens forslag, men mener, at det er 

mangelfuldt, og er derfor yderst forbeholden overfor den praktiske anvendelighed. Forskudsbetaling 

er som udgangspunkt et instrument, der især er relevant i forbindelse med kriser eller forsinkelser i 

udbetaling af støtte. Landbrug & Fødevarers erfaringer med at anmode om forskudsbetaling er des-

værre meget nedslående. De gange, hvor der fra Landbrug & Fødevarers side har været anmodet 

om forskudsbetaling, har svaret fra Miljø- og Fødevareministeriet været negativt. Det skyldes, at mi-

nisteriet påkalder sig, at kravet om at især den administrative kontrol skal være gennemført, før 

man lave en forskudsbetaling, medfører en ekstra administrativ belastning for ministeriet, der enten 

i selv gør, at man ikke vil gøre det, eller alternativt at det væsentligt vil udskyde den endelige udbe-

taling til landmændene. Konkret er det aktuelt tilfældet i forbindelse med de stærkt forsinkede udbe-

talinger af økologisk arealstøtte og støtte til pleje af græs- og naturarealer, hvor Miljø- og Fødevare-

ministeriet netop har afvist at foretage en forskudsbetaling.  

 

På den baggrund anmoder Landbrug & Fødevarer Miljø- og Fødevareministeriet om at arbejde for 

en ændring af forslaget, der vil sikre, at det i praksis kan anvendes i Danmark. Det skal i den forbin-

delse tilføjes, at det ofte vækker undren i Landbrug & Fødevarer, at forskudsbetaling tilsyneladende 

kan anvendes i andre EU-lande, hvorimod det de facto har vist sig at være uanvendeligt i Danmark.  

 

 

iii Mere fleksibilitet i kontrollen 

 

Endelig lægger Europa-Kommissionen op til en øget fleksibilitet i forhold til gennemførelsen af den 

fysiske kontrol for både den direkte støtte og landdistriktsordningerne. Forslaget skal afbøde de 

problemer, der er udløst af covid-19 pandemien, både i forhold til de potentielle negative økonomi-

ske konsekvenser for landmændene samt administrationen for udbetalingsorganerne af de forskel-

lige ordninger under den fælles landbrugspolitik. Konkret lægges der op til lempelser i forhold til den 

fysiske kontrol og muligheden for at anvende andre muligheder (som fx monitorering og georefere-

rede billeder.) 

 

Landbrug & Fødevarer kvitterer for intentionen bag Kommissionens forslag. Det gælder blandt an-

det forslaget om at nedsætte kontrolprocenterne for arealordningerne og krydsoverensstemmelse.  

De endelige konkrete konsekvenser for især landmændene er fortsat uklare, og vil sandsynligvis 

afhænge af den nationale implementering. For Landbrug & Fødevarer er det helt afgørende, at lem-

pelserne bidrager til at sikre, at der ikke sker forsinkelser i udbetalingerne under de forskellige ord-

ninger. I den forbindelse støtter vi også muligheden for at anvende alternativer til fysisk kontrol – fx i 
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form af anvendelse af satellitbilleder eller georefererede billeder. Men det er vigtigt, at man ikke un-

dergraver landmændenes retsstilling med henvisning til situationen. Det gælder fx med hensyn til 

anvendelsen af fysiske kontroller (herunder uvarslede kontroller), hvor kontrolmyndighederne får 

mulighed for at kontrollere på en bedrift, uden at landmanden er til stede. Endvidere understreger 

Landbrug & Fødevarer vigtigheden af, at der ved anvendelsen af alternativer til en fysisk kontrol (fx 

i form af georefererede billeder) ikke gøres forskel på landmænd, der har disse muligheder til rådig-

hed og landmænd, der ikke har. 

 

I forhold til de konkrete forslag, så har Landbrug & Fødevarer d. 2. april fremsendt en liste med kon-

krete forslag til lempelser til Landbrugsstyrelsen. Listen vedlægges som bilag til dette høringssvar. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Lindberg Madsen 

Afdelingsleder 

Bæredygtighed, Miljø & EU 

 

D +45 3339 4278 

M +45 2724 5623 

E nlm@lf.dk 


