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Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Sendt pr. mail til EU&Projekt@lbst.dk 

Høringssvar ang. Landbrugsstyrelsens fornyede høring af landdistriktsprogrammet 2022 

samt dertilhørende miljøvurdering (journalnummer 21-14233-000001) 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. Landbrugsstyrelsens fornyede 

høring af ændring af landdistriktsprogrammet 2022 samt dertilhørende miljøvurdering. 

 

Høringssvaret ligger i forlængelse af Landbrug & Fødevarers svar fra 2. september 2021 på 

Landbrugsstyrelsens første høring om ændring af landdistriktsprogrammet 2022, og skal læses i 

forlængelse heraf, ligesom det skal ses i sammenhæng med Landbrug & Fødevarers høringssvar 

fra 6. oktober 2021 om CAP-strategisk plan for 2023 og frem. 

 

Landbrug & Fødevarer ser fortsat frem til besvarelse af de spørgsmål, der er stillet i det oprindelige 

høringssvar om bl.a. EU’s frister for anvendelse og udbetaling af landdistriktsprogrammet 2022, og 

om hvorvidt der er særlige krav, der gør sig gældende for støttemodtagere i forhold til de ordninger, 

der finansieres af EU’s genopretningsfond. Det er fortsat helt afgørende for Landbrug & Fødevarer, 

at der sikres fuld hjemtagning af landdistriktsprogrammet i Danmark, at der ikke sendes midler 

tilbage til EU, og der ønskes derfor også en redegørelse for, hvilke konkrete planer, som regeringen 

har for at sikre dette.  

 

Generelt vil Landbrug & Fødevarer også gerne gentage behovet for en hurtig, relevant og konkret 

kommunikation til relevante støttemodtagere om alle kommende tilskudsordninger under 

landdistriktsprogrammet i 2022. Miljøteknologiordningen 2021 er udskudt til 2022, men potentielle 

støttemodtagerne kan fortsat ikke kan finde information om, hvad der vil være vilkår og fokus i 

ordningen til foråret 2022. 

 

I forhold til de konkrete ændringer har Landbrug & Fødevarer følgende bemærkninger: 

 

Miljøteknologi og økologisk investeringsstøtte 

I forhold til udvidelsen af tilsagnsrammen til miljøteknologi med 80 mio. kr. er Landbrug & 

Fødevarer positiv, og der ses frem til klare udmeldinger om kommende ordning.  I forhold til 

udvidelsen af tilsagnsrammen til økologisk investeringsstøtte henvises til Landbrug & Fødevarers 

oprindelige høringssvar, hvoraf det fremgår at Landbrug & Fødevarer specifikt i forhold til økologisk 

investeringsstøtte hellere så midlerne prioriteret til generiske udviklingsindsatser målrettet 

afsætning samt innovation og udvikling i den økologiske primærproduktion. 

 

Målrettet regulering 



Side 2 af 2 

 

  

Det fremgår af den fornyede høring, at 185 mio. kr. ikke længere afsættes til målrettet regulering i 

2025, selvom det fremgår af aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug fra den 4. oktober 2021, 

at der afsættes 185 mio. kr.  i landdistriktsprogrammet i 2025. Der ønskes en redegørelse for denne 

ændring. Hvordan hænger denne ændring sammen med den politiske aftale? 

 

Ekstensivering med slæt 

Det fremgår af udkast til landdistriktsprogram, at satsen på ekstensivering med slæt er 3526 kr. Der 

står også, at ordningen udvides til også at omfatte randarealer til ådale. Der ønskes en uddybning 

af denne ændring. Hvilket kortgrundlag vil anvendes som grundlag for denne udpegning, og hvor 

mange hektar ventes at blive omfattet ved denne udvidelse? 

 

Helt generelt mener L&F, at satsen bør fastlægges i fm. udmøntningen via bekendtgørelse og ikke i 

det overordnede landdistriktsprogram. Det er vigtigt, at satserne matcher de reelle omkostninger og 

vilkårene i ordningen i øvrigt, hvorfor satsen først bør fastlægges i udmøntningen. L&F vil vende 

tilbage med et mere detaljeret høringssvar som svar på den aktuelle og sideløbende høring af 

ordningens bekendtgørelse. 

 

Privat skovrejsning 

Privat skovrejsning udvides med 90 mio. kr. i 2022. Det fremgår af Landbrugsaftalen, at ordningen 

udvides til at også kommuner kan være støtteberettigede ansøgere. L&F mener principielt at 

Landdistriktsprogrammet bør rettes mod private lodsejere frem for til finansiering af kommunale 

udgifter. Som minimum skal kommunale ansøgninger prioriteres efter at alle kvalificerede 

ansøgninger fra private lodsejere er imødekommet.  

 

Pleje- af græs og naturarealer 

Det fremgår af notat til landdistriktsudvalget, at der afsættes 44,9 mio. kr. til ”pleje af græs- og 

naturarealer – manko fra 3 til 5-årige tilsagn.”  Det er ikke yderligere omtalt i teksten. Der ønskes en 

redegørelse for hvad dette betyder. 

 

Videre proces 

Det fremgår af høringen, at Landbrugsstyrelsen gør opmærksom på, at der kan blive foretaget 

yderligere tilpasninger i programmets finansierings- og indikatorplan forud for endelig fremsendelse 

til Kommissionen. Det er Landbrug & Fødevarers forventning at kommende større ændringer 

sendes i fornyet høring. 

 

Med venlig hilsen 
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