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Høringssvar til §2-udvalget (landbruget) angående ekstraordinær støtte under landdistrikts-

fonden som følge af situationen i Ukraine  

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har den 24. maj 2022 sendt notat L26-22 i høring. 

Notatet beskriver Kommissionens forslag til ændring af landdistriktsforordningen 1305/2013 med 

henblik på udbetaling af ekstraordinær støtte til landmænd og små og mellemstore virksomheder, 

der rammes hårdt af ekstraomkostninger som følge af den russiske invasion af Ukraine. Forslaget 

indebærer en mulighed for en engangsbetaling til landbrugere eller små og mellemstore virksomhe-

der på op til henholdsvis 111.750 kr. og 745.000 kr. Forslaget giver medlemslandene mulighed for 

at omprioritere op til fem procent af det samlede EU-bidrag til landdistriktsprogrammet for årene 

2021 og 2022. Det fremgår af notatet, at sagen ikke er på dagsordenen til rådsmødet (landbrug og 

fiskeri) den 13. juni 2022, men forventes vedtaget ved et kommende rådsmøde. 

 

Landbrug & Fødevarer er umiddelbart positiv i forhold til Kommissionens forslag, da det vil give mu-

lighed for at udnytte eventuelt uudnyttede midler i det danske landdistriktsprogram. En endelig stil-

lingtagen vil blandt andet afhænge af, hvor stort dette beløb vurderes at være. Landbrug & Fødeva-

rer efterlyser derfor en sådan opgørelse. I forhold til en eventuel anvendelse af uudnyttede midler i 

Danmark er det Landbrug & Fødevarers udgangspunkt, at fordelingen af midlerne skal afspejle for-

delingen mellem de forskellige sektorer i landdistriktsprogrammet for 2021 og 2022.  

 

I forhold til forslagets erhvervsøkonomiske konsekvenser skal det understreges, at det skal sikres, 

at anvendelsen af uudnyttede midler i andre EU-lande ikke fører til konkurrenceforvridning. Det er 

særlig relevant, da Danmark har et af de forholdsmæssigt mindste landdistriktsprogrammer. 

 

Afslutningsvist skal det bemærkes, at fødevareministeriets notat angiver, at der er en risiko for øget 

dansk bidrag til EU's budget. Efter Landbrug & Fødevarers opfattelse er det væsentligt at notere 

sig, at udgifterne uændret vil være inden for rammerne af aftalte budgetrammer. Der er dermed 

ikke tale om en udvidelse af EU-budgettet, men en omfordeling af allerede aftalte midler. 
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