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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om statusrapport for 2014 om gennemførelsen af det 

danske landdistriktsprogram 2007-2013 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. høring sendt til 

Landdistriktsudvalget den 10. juni 2015 om statusrapport for 2014 om gennemførelsen af det 

danske landdistriktsprogram 2017-2013. 

 

Landbrug & Fødevarer takker for redegørelsen for landdistriktsprogrammet 2007-2013. Rapporten 

skulle være godkendt på planlagt møde i landdistriktsudvalget den 16. juni 2015, men blev udsendt 

i skriftlig høring i stedet, da udvalgsmødet blev aflyst som følge af valgudskrivelse. Statusrapporten 

følger en fastlagt skabelon fra Kommissionen, men den er dog vanskelig at danne sig et overblik 

over. Det er derfor ærgerligt, at der ikke i denne omgang har været mulighed for en mundtlig 

gennemgang af planen på mødet. Ikke mindst i lyset af at midlerne i programmet skal være 

anvendt inden udgangen af i år, hvorfor tiltag til sikring af fuld hjemtagning er akut. 

 

Det ville også være nyttigt med en grafik fremstilling af status for programmet, så man hurtigt kan 

skaffe sig et overblik over status og forventet fremdrift i forhold til opstillede mål. 

 

Med det forbehold at det ikke har været muligt at stille opklarende spørgsmål til rapporten har 

Landbrug & Fødevarer ikke konkrete indvendinger mod at statusrapporten kan godkendes.  

 

Landbrug & Fødevarer ønsker dog at fremføre følgende skriftlige bemærkninger: 

 

Fokus på fuld hjemtagning 

Det ligger Landbrug & Fødevarer stærkt på sinde, at der sikres fuld hjemtagning af programmet. I 

den forbindelse er en modtagerorienteret kommunikation om programmet samt en ubureaukratisk 

forvaltning af programmet afgørende. Der er en stor kompleksitet forbundet med programmet, 

hvilket statusrapporten jo også klart er tegn på. Det er ikke nemt at skaffe sig et overblik og 

sammenhængen mellem akser, foranstaltninger og de ordninger som fx landmænd har kunnet 

søge. 

 

Den økonomiske gennemførelse af programmet beskrives på side 22 som ”nogenlunde 

tilfredsstillende”. Landbrug & Fødevarer er dog bekymret over, at der ved udgangen af 2014 

mangler udbetaling af 18% af landdistriktsprogrammet 2007-2013. Det svarer til 102 mio. euro eller 

knap 760 mio. kr. Landbrug & Fødevarer tager til efterretning, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at 

der vil ske fuld hjemtagning inden udgangen af programperiodens N+2 år, dvs. inden udgangen af 

2015. (se side 23). Landbrug & Fødevarer ser frem til en gennemgang af rapporten, der kan 
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underbygge denne vurdering. Landbrug & Fødevarer har stort fokus herpå og følger nøje status. 

Landbrug & Fødevarer finder den økonomiske gennemførelse af programmet utilfredsstillende, 

såfremt der ikke sikres fuld hjemtagning af landdistriktsprogrammet for perioden. 

 

Landbrug & Fødevarer vil derfor også anmode om, at der allerede nu fremlægges en strategi for 

omfordeling af programmet, såfremt der mod forventning viser sig tegn på at der ikke kan opnås 

fuld hjemtagning. Sikring af maksimal hjemtagning er afgørende. 

  

Det fremgår af statusrapporteringen, at det især er miljøteknologi og vådområdeindsatsen, hvor der 

er udfordringer i forhold til annullering af tilsagn. Der er også udfordringer med LAG-midler og 

erhvervsudviklingsordningen.  

 

Særligt om miljøteknologi 

Det beskrives i rapporten, at den økonomiske krise har gjort det sværere at medfinansiere projekter 

under landdistriktsprogrammet. (side 23) Det kan Landbrug & Fødevarer kun genkende. 

I den forbindelse støtter Landbrug & Fødevarer op om, at styrelsen fremadrettet kræver en 

godkendt finansieringsplan for at give tilsagn under miljøteknologiordningen. Det er med til at sikre, 

at de tilsagn der gives også realiseres og ikke falder pga. manglende finansiering. I den forbindelse 

er det dog afgørende, at vilkår og indhold af miljøteknologirunder offentliggøres i god tid før åbning, 

så investeringer kan planlægges i god tid, og så ansøgere også har en reel chance for at opnå en 

godkendt finansieringsplan inden for den periode, hvor en ordning er åben. 

 

Særligt om pleje af græs- og naturarealer 

På side 36 nævnes, at der har været et mindre afløb på foranstaltningen pleje af græs- og 

naturarealer end forventet (det fremgår på side 26, at der mangler udbetaling på 24% til hele 

foranstaltningen miljøvenligt landbrug). Begrundelsen er, at ordningen er blevet mere målrettet 

N2000 og mere vanskelige arealer, hvilket indsnævrer ansøgningsgruppen. Det er vanskeligt at se 

af rapporten, om den mindre ansøgning til ordningen også har sammenhæng med artikel 68 

ordningen vedrørende pleje af EB-støtteberettigede græsarealer. Eftersom store dele af indsatsen 

vedrørende pleje af græsarealer i perioden blev finansieret af de såkaldte ”ubrugte” midler i søjle I, 

via artikel 68, vil det samlet set også give en mindre anvendelse af midler til den tilsvarende ordning 

i søjle II. 

 

Seneste melding om naturplejeordningerne i 2015 er dog at der i foråret 2015 har været en 

ansøgning, der overstiger de afsatte puljer. Landbrug & Fødevarer vil på den baggrund opfordre til 

at man genovervejer afslag under forårets ansøgningsrunde og finder flere midler – eksempelvis 

via det gamle program. Det er et stort problem, at der gives afslag til gentegninger, da det 

undergraver tilliden til denne type af programmer. 

 

Forlænget periode for udbetaling af midler under 2007-2013 programmet? 

Det fremgår af side 53, at der under foranstaltning 216M ”Støtte til ikke produktionsfremmende 

investeringer”, er besluttet, at der for vådområdeordningerne, landskabs- og biotopforbedrende 

beplantninger og enkelte tilsagn til Natur- og miljøprojekter kan udbetales frem til 2017. Hvilken 

beslutning henvises der her til og er det en beslutning, der kan udvides til at omfatte andre 

områder, hvor udbetaling af forskellige årsager ikke kan nås inden udgangen af 2015? 
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