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Miljø- og Fødevareministeriet  

Slotsholmsgade 12, 

1216 København K 

 

Sendt via mail til: Anna Steen Tvergaard (anstv@mfvm.dk), Morten Holm-Hemmingsen 

(morho@mfvm.dk) og Karina Davidsen (kad@mfvm.dk). 

§2-høring vedrørende forslag om ekstraordinær Covid-19 støtte fra landdi-

striktsbudgettet  

 

Med mail af 1. maj 2020 har Miljø- og Fødevareministeriet sendt notatet L14-20 om Kom-

missionens forslag til at muliggøre ekstraordinær midlertidig støtte fra landdistriktsbudget-

tet som svar på covid-19-udbruddet i høring.  

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger. Landbrug & 

Fødevarer bemærker, at forslaget ikke indeholder nye budgetmidler, men en mulighed for 

omfordeling af eksisterende landdistriktsmidler. Der er et loft på medlemslandeniveau på 

1 pct., der i Danmark svarer til et loft på mellem 46,9 mio. kr. og 68,5 mio. kr. Herudover 

er det et loft på bedriftsniveau på €5.000 svarende til ca. DKK 37.300. 

 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at Kommissionens forslaget har til hensigt at hjælpe 

erhvervet i en aktuelt trængt økonomisk situation, som desværre frygtes at blive væsent-

ligt forværret i den nærmeste fremtid. Den danske landbrugs- og fødevaresektor har indtil 

nu været relativt begrænset berørt af de markedsmæssige effekter af Covid 19. Dog har 

fx afsætningen af okse- og kalvekød, minkpels samt afskårne blomster og potteplanter 

været hårdt ramt. Men med udsigten til den meget langsomme gradvise genåbning af de 

væsentlige markeder er der en stigende risiko for, at også den resterende danske land-

brugs- og fødevaresektor vil blive hårdt ramt. 

 

Men samlet set er Landbrug & Fødevarer kritisk over for det forslag, som Europa-Kom-

missionen har fremlagt. Baggrunden for denne holdning er blandt andet følgende forhold: 

• Budgettet ikke tilstrækkeligt til at hjælpe de landmænd, der er hårdt ramt økonomisk.  

• Det foreslåede budgetloft på 1 pct. af det enkelte lands landdistriktsbudget diskrimine-

rer lande med et relativt lille landdistriktsbudget, som eksempelvis Danmark,  

• Medlemslande med en stor andel af deres landdistriktsbudgetter, der endnu ikke er ud-

nyttet, vil få en fordel.  

• Forslaget om et fælles loft i alle dele af EU på €5.000 per bedrift betyder, at det under 

alle omstændigheder vil være uinteressant på grund af den danske bedriftsstruktur 

med relativt store bedrifter.  

• Landbrug & Fødevarer er forbeholden over for, at det er et centralt element i forslaget, 

at det er det enkelte medlemsland, der beslutter, hvordan midlerne skal fordeles. Det 

medfører, at der er en potentiel risiko for konkurrenceforvridning på det indre marked.  

 

Som nævnt ovenfor så medfører forslaget ikke, at der tilføres nye midler til de eksiste-

rende landdistriktsbudgetter. I Danmark er landdistriktsbudgettet allerede disponeret, og 

da de afsatte midler i en dansk kontekst er begrænsede i forhold til krisens omfang, er det 

Landbrug & Fødevarers anbefaling, at regeringen i højere grad fokuserer på, at 
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eksisterende landdistriktsordninger udbetales hurtigt og effektivt. Såfremt udbetalingerne 

af tilskud trækker ud, bør det sikres, at der kan foretages en forskudsbetaling. Det pres-

ser landmændenes likviditet hårdt, når man skal vente længe på landdistriktsordninger 

som fx naturplejetilskud, økologisk arealtilskud, tilskud til skovrejsning, investeringer i ny 

teknologi osv. 

 

Såfremt der er overskydende midler under landdistriktsbudgettet, er det Landbrug & Fø-

devarers udgangspunkt, at midlerne skal tilbage til de formål, som de oprindeligt er blevet 

afsat til. Ikke mindst i den nuværende situation er der brug for et særligt fokus på vækst-

initiativer. Det er den baggrund, at Landbrug & Fødevarer i sit vækstudspil til at få dansk 

økonomi tilbage på sporet efter covid 19 har peget på muligheden for at anvende eventu-

elt uforbrugte midler til væksttiltag ved at tilføre dem til modernisering af stalde. 

 

Afsluttende skal det understreges, at Landbrug & Fødevarer opfordrer regeringen til at af-

søge andre muligheder for at hjælpe landmænd og gartnere, der er, eller vil komme, i en 

svær økonomisk situation. Det gælder blandt andet mulighederne for at udbetale en eks-

traordinær statsstøtte, som Kommissionen åbnede for i marts måned. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Lindberg Madsen 
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