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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om kommunikationsstrategi for det danske 

landdistriktsprogram 2014-2020 

 

Landbrug & Fødevarer takker for fremsendelsen af kommunikationsstrategi for det danske 

landdistriktsprogram 2014-2020. Strategien skulle være fremlagt på planlagt møde i 

landdistriktsudvalget den 16. juni 2015, men blev udsendt til skriftlig orientering i stedet, da 

udvalgsmødet blev aflyst som følge af valgudskrivelse. Landbrug & Fødevarer vil dog gerne 

fremføre skriftlige bemærkninger til strategien. 

 

Der står på side 4, at al kommunikation skal være væsentlig, målrettet og klar. Det er selvfølgelig 

vigtigt. Det bør derudover tilføjes, at al kommunikation skal være rettidig. For modtagere og mulige 

modtagere af støtte fra landdistriktsprogrammet er det yderligere vigtigt, at informationen er 

lettilgængelig, overskuelig, relevant og modtagerorienteret. Landdistriktsprogrammet er en 

kompliceret størrelse, så kommunikationen er afgørende for programmets succes. 

 

Tilskudsguiden på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside er et godt udgangspunkt for relevant 

information, men der er dog behov for en række justeringer. 

 

- Der er behov for, at man til enhver tid som landmand/konsulent eller anden relevant 

interessent kan gå ind og få overblik over aktuelle og kommende ordninger inkl. forventet 

starttidspunkt. Lige nu er guiden en lidt rodet blanding af aktuelle og gamle LDP-ordninger 

samt andre tilskudsordninger. Der er ikke information om alle kommende LDP-ordninger. 

Et aktuelt eksempel er den kommende økologiske investeringsstøtte for 2015. Den burde 

være i tilskudsguiden nu, da der er en politisk aftale for 2014-2015, der indeholder en 

sådan ordning. 

- Der er behov for at man kan printe en opdateret oversigt over aktuelle og kommende 

ordninger med udgangspunkt i forskellige søgekriterier. De nuværende søgekriterier er 

ikke tilstrækkelige. I og med der foreligger et politisk aftalegrundlag for 2016-2018, så bør 

det i god tid inden 1. januar 2016 ligge et skematisk overblik over timing og forventet 

indhold af ordninger i de kommende tre år. 

- Der er behov for at kunne se og få besked når informationer bliver opdaterede i 

tilskudsguiden, så man ikke hele tiden skal ind og tjekke hjemmesiden for at se om 

forventet starttidspunkt er ændret eller om der er opdateringer af spørgsmål & svar. I den 

forbindelse bør man kunne tilmelde sig mailordning, så man får besked, når der er 

ændringer på en specifik (evt. fremtidig) ordning. Ændringer mens en ordning er åben er 

stærkt uhensigtsmæssige men nogle gange nødvendige. I de tilfælde er det afgørende, at 

der gives besked til alle relevante ansøgere, når der er opdateringer til ordninger.  
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- Der er – for overskuelighedens skyld - behov for at kunne se reference til de 

bagvedliggende politiske aftaler, når enkeltordninger præsenteres 

 

Der skal ligge den rette information på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, men mindst lige så 

vigtigt: At det ligger i god tid, så der er tid til langsigtet planlægning for landmændene. 

 

Det er positivt at styrelsen prioriterer infoarrangementer (side 8) rundt i landet, men igen vigtigt, at 

de ligger placeret i god tid i forhold til ordningernes åbning samt at materiale foreligger i god tid, så 

deltagere kan forberede sig. Infoarrangementet forud for forårets store miljøteknologirunde og 

moderniseringsstøtte til kvæg lå på dagen, som ordningen åbnede, hvilket var alt for sent. Ikke 

mindst i lyset af at moderniseringsordningen for kvæg var den første af sin slags, samt at der blev 

stillet krav om en godkendt finansieringsplan for at opnå tilsagn. Der skal være tid til at planlægge 

investeringer under ordningen. 

 

Målgruppe: 

Der står på side 6, at landmænd er den primære målgruppe for tilskudsordningerne og at 

landmanden foretrækker personlig kontakt og vejledning, men accepterer kommunikation gennem 

mail. Vejledning er afgørende, og Landbrug & Fødevarer vil foreslå, at der oprettes et servicemål 

for besvarelse af henvendelser pr. mail – ikke mindst op til ordningers åbning, og mens de er åbne. 

Landbrug & Fødevarer vil foreslå et servicemål på besvarelse inden for 24 timer. 

 

Der er en række involverede personer, der er relevante for implementering af 

landdistriktsprogrammet, der ikke er nævnt i målgruppeanalysen. Det er andre offentlige 

myndigheder som fx kommuner, der er involveret i naturpleje og vådområdeprojekter. Det er 

involverede myndigheder, der ikke giver tilskud, men som forvalter lovgivning på det område, hvor 

der gives tilskud. Det er vigtigt med koordination mellem den forvaltende myndighed og den 

tilskudsgivende myndighed. Der er desværre situationer hvor en offentlig myndighed giver tilskud 

og en anden myndighed – fx en kommune – rådgiver uden hensyn til de regler, der er tilknyttet 

tilskuddet. Det er vigtigt, at landmænd ikke bliver stillet noget i udsigt af en myndighed, der så ikke 

kan lade sig gøre ift. tilskudsreglerne. Kommunikation til fx kommunerne er derfor også vigtig. 

 

I og med der fremadrettet stilles øgede krav til godkendt finansieringsplan under fx 

miljøteknologiordningen, så er det vigtigt, at der også er kommunikation målrettet banker og 

realkreditinstitutter. Med krav om underskrivelse af godkendt finansieringsplan er der behov for 

kommunikation målrettet låneinstitutter om hvad fx en godkendt finansieringsplan indebærer. 

 

Ang. målgruppen ”interessenter”, som nævnes på side 6, så vil Landbrug & Fødevarer betegne sig i 

denne gruppe. Vi er i den forbindelse ikke nævnt som positiv medspiller i forhold til kommunikation, 

men vi spiller gerne denne rolle.  

 

Konsulenter og rådgivere spiller en stor rolle i at få formidlet ordninger til landmænd. Konsulenter 

og rådgivere kan også give værdifuld tilbagemelding til styrelsen omkring erfaringer med ordninger 

og kommunikation om dem. Vi vil derfor foreslå, at man systematisk inviterer en række konsulenter 

ind til styrelsen i forbindelse med evaluering af ansøgningsrunder og kommunikation omkring disse. 

  

Ang. kommunikation til ”den brede offentlighed”, så er landmændene jo forpligtede til at informere 

på relevante hjemmesider og med skilte ang. tilskud. Dette burde være overflødigt i forhold til 

tilskud under 75.000 kr./året, når ministeriet informerer bredt om landdistriktsprogrammet generelt. 
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Afsluttende blot to opklarende spørgsmål: 

Der henvises på side 11 til ”Overvågningsudvalget”. Er det landdistriktsudvalget? 

Der henvises på side 9 til ”Det lokale landdistriktsnetværk” Er det også landdistriktsudvalget? 

 

Som nævnt indledningsvist er kommunikation om landdistriktsprogrammet afgørende for en 

succesfuld udnyttelse af programmet i Danmark, og Landbrug & Fødevarer står naturligvis til 

rådighed i forhold til et møde om kommunikation generelt og mere specifikt omkring kommunikation 

om udmøntning af programmet i 2016-2018. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 

Generel Erhvervspolitik 
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