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Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v. 

 

 

Hermed fremsendes høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til 

landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. (grundbetalingsbekendtgørelsen), som er 

gældende for støtteåret 2020. Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med SEGES. 

 

Høringen af bekendtgørelsen vedrører alene, at § 54 udgår af bekendtgørelsen. § 54 definerer 

hvornår en ung landbruger betragtes som værende etableret på en landbrugsbedrift. Som det 

fremgår af høringsmaterialet, er den gældende definition, som nu fjernes fra bekendtgørelsen, at en 

landbruger anses for at være etableret, hvis denne har eller har haft helt eller delvist ejerskab af sin 

landbrugsbedrift. Begrundelsen for at fjerne bestemmelsen er, at en afgørelse fra Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, der påpeger, at en landbruger først anses som etableret på en 

landbrugsbedrift i det øjeblik der udøves driftslederskab, og at dette står direkte beskrevet i EU-

reglerne. 

 

Helt overordnet kvitterer Landbrug & Fødevarer for, at Landbrugsstyrelsen justerer reglerne og 

dermed sikrer, at det er de direkte gældende EU-regler, der gælder for hvornår en landbruger 

betragtes som værende etableret.  Der har været en unødig skærpelse af reglerne på dette område 

siden grundbetalingsbekendtgørelsen blev justeret i 2019. 

 

Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse gerne henvise til den henvendelse som Landbrug & 

Fødevarer lavede til Landbrugsstyrelsen den 29. september 2020. Her påpegede vi, at der gennem 

de senere år fra Landbrugsstyrelsens side har været svingende fortolkninger af de helt centrale 

regler for, hvornår en ung landbruger er berettiget til støtte under ordningen for unge nyetablerede 

landbrugere. Vi skrev blandt andet følgende: 

 

”Vi er i Landbrug & Fødevarer meget bekymrede for denne udvikling og skriver derfor til jer for at 

sikre, at der ikke er landbrugere, som kommer i klemme som følge af de svingende fortolkninger.  

 

Regelfortolkningen vedrører to forskellige problemstillinger. Det drejer sig dels om fortolkningen af 

reglerne for, hvornår en ung landbruger er etableret for første gang, og dels om fortolkningen af 

reglerne for, hvornår en ung landbruger er berettiget til støtte, når der søges støtte via et selskab.  

 

Vi har følgende overordnede ønsker vedrørende de to problemstillinger: 

 

• Det forventes, at Landbrugsstyrelsen af egen drift genoptager eventuelle sager vedrørende 

tidligere etablering, hvor den pågældende ansøgning er blevet afvist. 
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• Landbrug & Fødevarer mener, at det skal gøres muligt at søge om tilskud fra ordningen på ny i 

de tilfælde, hvor Landbrugsstyrelsens vejledning vedrørende tidligere etablering har afholdt 

ansøgere fra at søge tilskuddet. 

• Hvis de verserende høringer om, hvorvidt ansøgerne har bestemmende indflydelse i det 

selskab, de er en del af, får et negativt udfald for ansøgeren som følge af den skærpede 

administrationspraksis, mener Landbrug & Fødevarer, at der ikke kan stilles et 

tilbagebetalingskrav, da der er tale om en myndighedsfejl, som landbrugeren ikke med 

rimelighed kunne have opdaget.” 

 

 

Genoptagelse af sager 

Vedrørende det første punkt der påpeges i brevet, vil Landbrug & Fødevarer gerne kvittere for, at 

det fremgår både af høringsbrevet, og af Landbrugsstyrelsens svar til Landbrug & Fødevarer den 5. 

november 2020, at Landbrugsstyrelsen af egen drift vil genoptage sager vedrørende tidligere 

etablering, hvor den pågældende ansøger er blevet afvist som følge af den unødigt skærpede 

administrationspraksis.  

 

Søge om tilskud på ny, hvis skærpet praksis har forhindret ansøgning 

Vedrørende det andet punkt der påpeges, fremgår det af Landbrugsstyrelsens svar til Landbrug & 

Fødevarer den 5. november 2020, at Landbrugsstyrelsen er ved at se nærmere på mulighederne 

for forsinket ansøgning om støtte, jf. Landbrug & Fødevarers ønske om, at det skal gøres muligt at 

søge om tilskud fra ordningen på ny i de tilfælde, hvor Landbrugsstyrelsens vejledning vedrørende 

tidligere etablering har afholdt ansøgere fra at søge tilskuddet. Dette vil Landbrug & Fødevarer 

også gerne kvittere for. Vi vil gerne anmode om, at der snarest kommer en afklaring af dette 

spørgsmål. 

 

Bestemmende indflydelse i selskaber 

Vedrørende det tredje punkt der påpeges, fremgår det af Landbrugsstyrelsens svar til Landbrug & 

Fødevarer, at der i ansøgningsåret 2020 er blevet sendt høringsbreve ud, hvor der specifikt 

spørges ind til bestemmende indflydelse, når der søges støtte i et selskab. Det bekræftes, at det er 

nyt, at der sendes høringsbreve ud, som adresserer den bestemmende indflydelse specifikt, men at 

kravet om bestemmende indflydelse hele tiden har været en del af vurderingen af den enkelte sag.  

 

Dertil vil Landbrug & Fødevarer gerne gentage, at det fremgår af høringsbrevene, at kravet om 

bestemmende indflydelse indebærer, at der ikke kan træffes beslutninger i selskabet mod den unge 

landbrugers vilje.  

 

Når vi kigger i vejledningsmaterialet vedrørende ordningen, fremgår det tydeligt, at det krav der 

stilles er dels, at den unge landbruger er tegningsberettiget i selskabet og dels, at det er den unge 

landbruger, der har driftslederansvaret.  Det må derfor antages, at Landbrugsstyrelsen i sin 

administrationspraksis af ordningen har vurderet, at disse to krav i forening er tilstrækkeligt til at 

opfylde de krav der stilles i artikel 49 stk. 1 i forordning 639/2014 og i 

grundbetalingsbekendtgørelsens § 55. Det bemærkes, at der ingen af disse steder står noget 

nævnt om, hvorvidt det for eksempel er muligt, at der i selskabet kan træffes beslutninger mod den 

unge landbrugers vilje, som formuleret i de udsendte høringsbreve. 

 

På den baggrund ser Landbrug & Fødevarer det som en væsentlig opstramning af 

administrationsgrundlaget sammenlignet med, hvordan reglerne hidtil har været forvaltet og 

fortolket i Danmark, og dette vel og mærke uden, at dette kan findes i det vejledende materiale, der 
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har dannet grundlag for den enkeltes ansøgers vurdering af, om det har været muligt at søge støtte 

under ordningen.  

 

Derfor har Landbrug & Fødevarer fortsat det synspunkt, at det ikke må komme ansøgere til skade, 

hvis de retrospektive høringer, der gennemføres på nuværende tidspunkt, resulterer i, at en 

landbruger ikke længere anses som værende berettiget til støtte efter den justerede 

administrationspraksis.  

 

Vejledningsmateriale 

Helt generelt er det vigtigt, at vejledningsmaterialet vedrørende støtte til unge nyetablerede 

landbrugere opdateres, så det svarer til den justerede administrationspraksis, der svarer til 

ophævelsen af § 54 i bekendtgørelsen. I den forbindelse er det vigtigt, at vejledningsmaterialet 

indeholder gode og præcise eksempler, der illustrerer hvorledes forskellige situationer håndteres. 

Dette er ikke mindst vigtigt i forhold til ansøgningsåret 2021, hvor Landbrugsstyrelsen jf. den 

igangværende høring af grundbetalingsbekendtgørelsen for 2021 (journalnummer 20-1220-000002) 

foreslår også at ophæve §§ 53, 55 og 56 vedrørende samme støtteordning. Dette gøres med 

henvisning til, at EU-reglerne er direkte gældende på dette område. 

 

Sidst men ikke mindst skal det bemærkes, at Landbrug & Fødevarer er meget optaget af, at der 

ikke sker omgåelse af reglerne for støtteberettigelse til ordningen. Landbrug & Fødevarer arbejder 

for at sikre, at de reelle unge landmænd, der har og potentielt kan få gavn af ordningen, ikke 

kommer i klemme som følge af svingende regelfortolkninger fra Landbrugsstyrelsens side. 

 

 

Hvis I har uddybende spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.  

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 
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