
 

 
 

 
Omfordelingsstøtte 

Baggrund 

Som EU-land modtager danske landmænd landbrugsstøtte. EU har fastsat rammer og regler for 

udbetalingen af landbrugsstøtte i medlemslandene, men på nogle områder kan medlemslandene 

selv prioritere midlerne. Landene har mulighed for at omfordele op til 30 % af det nationale 

støttebeløb til de første ha som landmændene søger støtte til.   

 

 
Landbrug & Fødevarers politik 

De aktuelle regler for landbrugsstøtte gælder til og med 2020. I denne periode har Landbrug & 

Fødevarer besluttet ikke at arbejde for anvendelse af omfordelingsstøtte i Danmark.  

 

I næste støtteperiode, som begynder i 2021, skal det fortsat være muligt for medlemslandene at 

vælge at indføre omfordelingsstøtte. Derudover vil L&F arbejde for en forenklet støtteordning for 

mindre landbrug. Det vil sige, at den ordning der i dag er mulig skal forbedres:  

 Den forenklede ordning for de mindre landbrug skal reelt være simplere end de øvrige ordninger: 

Det skal være nemmere at søge støtte, ordningen skal være undtaget de grønne krav og der skal 

være mindre kontrolforanstaltninger.  

 I dag gælder en forenklet ordning for landbrug der modtager under 1.250 Euro i støtte. Den 

beløbsgrænse er for lav set i forhold til Danmark. Derfor skal beløbsgrænsen være højere, så 

også mindre danske landbrug kan have gavn af ordningen.  

 

 
Familielandbruget vil arbejde for 

Familielandbruget arbejder særligt for at forbedre forholdene for de mindre landbrug i Danmark. 

Derfor vil Familielandbruget arbejde for at ændre Landbrug & Fødevarers holdning og dermed 

arbejde for, at der indføres en omfordelingsstøtte på 5 % af det nationale loft i Danmark til en ekstra 

betaling til de første 60 ha på alle bedrifter. 

 

Omfordelingsstøtten vil være til fordel for de mindre landbrug, der har mindre stordriftsfordele og 

flere engangsudgifter til sammenligning med de store landbrug. Omfordelingsstøtten kan yderligere 

hjælpe førstegangskøbere, der vil starte på et mindre landbrug. Omfordelingsstøtten kan ligeledes 

være med til at fastholde og tiltrække deltidslandmænd/iværksættere til landdistrikterne. 

 

Som landbrugsstøtten er fordelt i dag, er det næsten umuligt for mindre producenter at få 

puljepenge i landdistriktspolitikken, bl.a. fordi puljerne fordeles efter største effekt, og fordi 

minimumsinvesteringen oftest er oppe på over 300.000 kr.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Yderligere baggrund om omfordelingsstøtte 

Nedenstående tabel illustrerer et overslag over nettogevinsten af en omfordelingsstøtte på 5 % til de 

første 60 ha ved forskellige værdier af betalingsrettigheder:

 
*Basisrettighed uden tillæg **Svarer ca. til den gennemsnitlige rettighedsværdi på en malkekvægsbedrift 
 

Nettogevinsten per ha er beregnet som den udbetalte omfordelingsstøtte per ha fratrukket 

finansieringsomkostningen for omfordelingsstøtten per ha. 

 

Nettogevinsten per hektar på de første 60 ha vil være 153 kr./ha i 2019, hvis den pågældende bedrift 

udelukkende har rettigheder med basisværdi, og nettogevinsten per ha falder, når den samlede værdi af 

en betalingsrettighed stiger.  

 

Det skyldes, at omfordelingsbetalingen består af et fast kronebeløb per ha, og finansieringen af 

omfordelingsbetalingen foretages ved at tage en procentdel af rettighedens værdi. Derfor vil en rettighed 

med en høj værdi relativt set bidrage med et større kronebeløb per ha til finansieringen af 

omfordelingsbetalingen end en rettighed med lav værdi.  

 

Break even-arealet viser hvor stor en bedrift skal være, før den samlede gevinst ved at indføre 

omfordelingsstøtte er lig nul. Er bedriften større end det angivne antal ha, vil omfordelingsstøtten samlet 

set give et tab på bedriften. 

 

En bedrift, der kun ejer rettigheder med basisværdi, vil i 2019 have en samlet gevinst af 

omfordelingsstøtten, såfremt bedriftens areal er mindre end 160 ha.  
 
Der anvendes omfordelingsstøtte i disse EU-lande: 

 

 

DKK  2015 2019 

Betalingsrettighedens værdi i 2013 2.280* 3.800** 6.800 9.000  2.280 3.800 6.800 9.000 

5% Omfordelingsstøtte          

60 
ha 

Gevinst per ha de første 60 
ha 

165 99 -20 -113  153 92 -19 -106 

 Gevinst i alt på de første 60 
ha 

9.931 5.923 -
1.220 

-
6.803 

 9.178 5.539 -
1.160 

-6.350 

 Break even (ha) 165 97 0 0  160 96 0 0 

 

Land Implemen-

teringsår 

% af nat. 

loft 

Antal 

ha 

Beløb per ha 

Belgien 

(Wallonien) 
2015 17 % 50 

991 kr./ha 

Bulgarien 2014 6 % 30 574 kr./ha 

Croatien 2015 10 % 20 253 kr./ha 

Tyskland 2014 7 % 46 
373 kr./ha - første 30 ha 

224 kr./ha - næste 16 ha 

Frankrig 

2015 

2016 

2017 

2018 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

52 745 kr./ha i 2018 

Litauen 
2014 

2015 

10 % 

15 % 
30 373 kr./ha i 2015 

Polen 2015 8,3 % 30 
0 kr./ha - første 3 ha 

305 kr./ha - næste 27 ha 

Rumænien 2015 7,5 % 30 
37 kr./ha - første 5 ha 

335 kr./ha - næste 25 ha 

 


