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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 

2014-2020 og supplerende miljøvurdering af forslaget (j.nr. 16-8132-000043) 

 

Landbrug & Fødevarer takker for høringen af forslag til ændring af det danske landdistriktsprogram 

fra den 27. juni 2016. Den overordnede fordeling af programmet blev offentliggjort som en del af 

fødevare- og landbrugspakken i december 2015, og vi vil i Landbrug & Fødevarer gerne opfordre 

til, at der snarest muligt bliver skabt et overblik over, hvordan og hvornår midlerne bliver udmøntet 

mere konkret i de kommende år. Det er afgørende for planlægning i erhvervet, at der er kendskab 

til udmøntningen af tilskudsrunder i god tid, så nødvendige godkendelser af finansieringsplaner fra 

låneinstitutter, myndighedstilladelser osv. til projekter, der skal medfinansieres af det danske 

landdistriktsprogram, kan fremskaffes. Det er også vigtigt, at det er gennemarbejdede ordninger, 

der er gennemtestede i IT-systemet osv. når de åbner for ansøgning. 

 

Der er afsat i alt 550 mio. kr. til indsatsområdet vækst og konkurrenceevne i 2017-2020, hvilket er 

en væsentlig reduktion i forhold til tidligere, da der er sket en overordnet omprioritering af 

programmet fra 2017 og frem fra vækst og konkurrenceevne til ordninger, der har fokus på natur og 

miljø. Det er derfor en væsentligt begrænset pulje til staldindsats og miljøteknologi, hvilket er 

beklageligt i forhold til sikring af relevante investeringer i erhvervet til at styrke konkurrenceevnen i 

den aktuelle økonomiske krisetid.  Svinesektorens vækstpanel leverede i juni måned i år en række 

anbefalinger, herunder en anbefaling om at afsætte væsentligt flere midler til modernisering af 

slagtesvinestalde i landdistriktsprogrammet, så der skabes et stærkt fundament for at vende 

udviklingen med faldende slagtninger i Danmark, og opretholde et fast og forudsigeligt flow i 

ordningerne, så der ikke opnås en ”stop & go”-effekt i forhold til investeringer, hvilket i sig selv er 

uhensigtsmæssigt. Staldindsats og miljøteknologi er ligeledes relevant for både kvæg-, gartneri-, 

fjerkræ- og minksektorerne, økologisk produktion og til fremme af pesticidreducerende teknologier i 

marken. 

 

Dernæst vil Landbrug & Fødevarer i øvrigt også gerne fortsat bemærke, at det danske 

landdistriktsprogram fortsat er et omfattende dokument på over 500 sider, som det er svært at 

orientere sig i. Det er nyttigt med den læsevejledning, der er indsat som bilag 2 til høringen med 

oversigt over forslag til ændringer i landdistriktsprogrammet 2014-2020. Landbrug & Fødevarer er 

klar over at beskrivelsen af den danske program lægger sig op af en skabelon fra Kommissionen, 

men det er dog fortsat et meget komplekst dokument at håndtere, og det ville være nyttigt med en 

læsevejledning, hvor det klart anvises hvilke sider i det danske program, der er relevante for en 

givet tilskudsordning i 2016. Flere af ordningerne er begrænset af beskrivelser i programmet, der 

befinder sig flere steder i programmet.  
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Overordnet set er Landbrug & Fødevarer interesseret i, at det danske program forholder sig så 

åbent som muligt i forhold til bestemmelserne i EU’s forordninger om landdistriktsudvikling. Det er 

svært at gennemskue, hvornår man fra dansk side går videre eller lægger en strammere fortolkning 

end andre europæiske lande inden for et givet indsatsområde. Som udgangspunkt er det Landbrug 

& Fødevarers holdning, at der skal være så stort et handlerum som muligt, så der fra dansk side 

ikke sker en unødigt begrænsende fortolkning af programmets bestemmelser med deraf følgende 

konkurrenceforvridning i forhold til andre EU-lande til følge. 

 

Et eksempel på en unødigt begrænsende fortolkning af det danske program i forhold til forordning 

1305/2013 handler om programmets definition af støtteberettigede udgifter under 

miljøteknologiordningen. Der står på side 191 af programændringen: 

”Tilskud kan ydes til  

1. Opførelse eller forbedring af fast ejendom 

2. Køb af nye maskiner og nyt udstyr, herunder computersoftware, op til aktivets markedsværdi 

3. Generalomkostninger i forbindelse med de i litra 1) og b) nævnte udgifter […]” 

Når man sammenholder denne indskrænkende præcisering i det danske program med 

landdistriktsforordningen, så er følgende ekskluderet i det danske program: ”køb eller leje med 

købsforpligtelse af nye maskiner og nyt udstyr op til aktivets markedsværdi”. Det er ellers eksplicit 

nævnt som støtteberettiget i 1305/2013 artikel 25, stk. 2, litra b). Det er stærkt uhensigtsmæssigt, at 

ansøgere ikke kan få tilskud til køb eller leje med købsforpligtelse under det danske program. Der 

opfordres til at det danske program også i dette spørgsmål lægger sig på linie med 

landdistriktsforordningen. 

 

I det følgende vil Landbrug & Fødevarer komme med en række bemærkninger til de forskellige 

elementer i programmet.  

 

Om midler afsat til økologisk arealtilskud 

Der står på side 9 i programmet under pkt. 1.1.5.1.2, at der prioriteres midler til en stigning i det 

økologiske areal til 218.000 hektar i 2020.  

 

Denne tekst bør opdateres, så den kommer i overensstemmelse med teksten i fødevare- og 

landbrugspakken, hvoraf det fremgår, at såfremt der viser sig større efterspørgsel efter økologisk 

arealtilskud tilvejebringes yderligere midler ad to kanaler, enten fra reserven til ’målrettet regulering’ 

og/eller ved at overføre midler fra programordningen ’pleje af græs- og naturarealer’ til ’økologisk 

arealtilskud’. Det fremgår af fødevare- og landbrugspakken, at det således vil være muligt at 

honorere en stigning i det økologiske areal svarende til Aarhus Universitets såkaldt optimistiske 

skøn for udviklingen i det økologiske areal, hvori der forudsiges et areal på ca. 234.500 ha i 2020 

(ca. 240.000 ha i 2021). 

 

Ang. lukning af ordningen for etablering af særlige levesteder for Bilag IV-arter. 

Det er beklageligt, at der ikke fremover ydes tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-

arter. Ordningen havde overordentlig stor søgning i 2016, hvor der blev ansøgt for mere end 49 

mio. kr. og var således en attraktiv måde, hvor lodsejere kunne gøre en indsats for biodiversiteten 

og for de særligt beskyttede arter i landbrugslandet.  

Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at der, hvis der i kommende år bliver bevilling hertil, sker en 

genåbning af ordningen eller etableres en tilsvarende ordning, der giver lodsejere incitament til at 

gøre en indsats for de særligt beskyttede arter.  
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Vedr. lukning af natur- og miljøprojekter, herunder landskabs- og biotopforbedrende 

beplantninger 

Landbrug & Fødevarer finder det beklageligt, at tilskuddet til landskabs- og biotopforbedrende 

beplantninger udgår af landdistriktsprogrammet. Det er dog i den forbindelse meget tilfredsstillende, 

at man i forbindelse med aftale om Naturpakken har fundet midler til at etablere en national ordning 

til læplantning.  

Der kommer dog ingen erstatning for de tidligere natur- og miljøprojekter, som var meget populære 

og med stor søgning af lodsejere. Dette var en ordning, som gavnede værdifulde naturarealer uden 

for Natura 2000 områderne.  

 

Vedr. pleje af græs- og naturarealer  

Ændring 1: 

Det er meget positivt, at det fremover bliver muligt at søge tilskud til HNV-arealer beliggende inden 

for Natura 2000-områderne. Landbrug & Fødevarer har længe efterspurgt denne ændring, da der 

opstod uheldige situationer, hvor arealer med høj HNV-værdi ikke kunne modtage tilskud, på grund 

af placering inden for Natura 2000-områderne. 

Ændringen betyder en forenkling af ordningen, der vil gøre den mere forståelig for lodsejere med 

arealer indenfor Natura 2000 i og med arealer inden og uden for Natura 2000 ligestilles ift. 

naturværdi. 

 

Ændring 2: 

Det er ligeledes meget positivt, at der arbejdes for at indføre en 10 % fleksibilitet i pleje-

græsordningen. Landbrug & Fødevarer har længe arbejdet for at hæve bagatelgrænsen for fejl på 

ordningen. Dette vil som det også anføres understøtte arealer med høj naturværdi, ligesom 

ændringen vil betyde, at der i højere grad kan tages højde for naturlige forhold som øget nedbør, 

naturlig præference hos græssende dyr og andre dynamiske forhold, der ofte spiller ind i 

forbindelse med naturpleje.   

Det må forventes, at ændringer vil betyde, at endnu flere lodsejere får incitament til at søge 

ordningen, ligesom det vil være med til at mindske fejlraterne i ordningen. 

 

Ændring 3: 

Landbrug & Fødevarer finder det meget problematisk, at man overvejer at indføre en 

minimumsgrænse for, hvornår der kan søges om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, da det 

kan have uheldige konsekvenser for både de landmænd, der ønsker at gøre en indsats for at pleje 

naturen, og for naturområderne. Med en minimumsgrænse vil der være et stor del af de områder, 

der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, der ikke vil kunne få tilskud, og der må således 

forventes, at der vil ske en øget tilgroning af små naturarealer, hvilket vil betyde en forringet 

naturtilstand. 

L&F finder det uhensigtsmæssigt – og svært forståeligt for den enkelte landmand – at man på den 

ene side vælger at beskytte et areal og lægger begrænsninger på det, men at man på den anden 

side ikke prioriterer, at området kan modtage den nødvendige pleje, så den ønskede naturtilstand 

kan opretholdes.  

L&F har forståelse for, at det er nødvendigt at reducere de meget høje administrative omkostninger 

på ordningen, men kan ikke støtte op om at det gøres gennem indførelse af en minimumsgrænse.  

 

Generelt om tilskud til pleje af græs og natur 

Der står på side 9 i programmet, at der på visse indsatser, bl.a. pleje af græs- og naturarealer, 

gennemsnitligt afsættes flere midler pr. år i 2017-2020 set i forhold til 2016. Det bør hertil 

bemærkes, at der i 2016 var afsat væsentligt færre midler til pleje af græs- og naturarealer, end der 

havde været de forrige år (130 mio. kr. i 2016 mod 310 mio. kr. i 2015). Det er væsentligt at 
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påpege, at med de afsatte midler på finansloven til ordningen ”pleje af græs- og naturarealer” i 

perioden 2017 – 2020, vil der næppe være midler nok til rådighed til at få plejet værdifulde arealer 

uden for Natura 2000 områderne. Når først landmænd har fået afslag på deres 5 årige plejegræs 

ansøgning, kan de være nødt til at afskaffe deres dyr og dermed er der stor risiko for, at plejen helt 

ophører på arealer, som bør fastholdes som lysåbne græsningsarealer. Det vil være svært at få 

genetableret græsning på disse arealer uden at der følger et tilskud med til plejeindsatsen. Dermed 

kan vi risikere, at der i løbet at de næste år vil være ophør med afgræsning på mange af Danmarks 

værdifulde naturområde uden for Natura 2000. 

 

Om måling af programmets fremdrift 

På side 73 i programmet beskrives anbefalinger til måling af fremdrift og programmets resultater. 

Heraf fremgår det at udviklingen i HNV-score kan være en indikator i forhold til naturkvalitet.  

 

Det bemærkes hertil, at HNV kortet løbende bliver bedre, jo mere viden der kommer om 

tilstedeværelsen af arter på de enkelte arealer. Dette vil dog ikke nødvendigvis kunne bruges som 

indikator for, at der er en bedre tilstand, da det over de første mange år, kan være et udtryk for, at 

arter på eksisterende naturarealer først bliver registreret nu. Det kunne overvejes om 

biodiversitetskortet fra Århus Universitet kunne være et værktøj, der i højere grad og mere præcist 

kunne være med til at prioritere den fremtidige forvaltning og beskyttelse af vigtige naturområder i 

Danmark. 

 

http://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-101-150/abstracts/nr-112-biodiversitetskort-for-danmark/ 

 

Om indretning af arealbaserede ordninger generelt 

Der er et stort behov for, at de forskellige arealbaseredeordninger sammentænkes. Der bør 

generelt sikres en lang bedre synergi mellem ordningerne, samtidig med at der bør ske en 

administrativ forenkling, når der er flere ordninger i spil på samme areal. Der vil fremover i langt 

højere grad være behov for at udnytte arealer til flersidige formål som f.eks. klimatilpasning, 

kvælstoffjernelse og naturpleje. Hvis det på nogen måde skal blive attraktivt for landmændene at 

være proaktive ift. flersidige mål, skal ordningerne kunne kombineres på en langt mere enkel og 

smidig måde, hvor den ene ordning ikke står i vejen for den anden. Kompleksiteten i eksempelvis 

vådområdeprojekterne er i sig selv generelt alt for høj.  

 

Minivådområder 

Landbrug & Fødevarer ser frem til at der bliver indført en tilskudsordning til etablering af 

minivådområder og vil opfordre til at tilskudsordningen bliver mulig at søge så snart som muligt. Det 

er afgørende, at der etableres en enkel og attraktiv ordning. Landbrug & Fødevarer vil opfordre til at 

der kan gives tilskud efter standardpriser, for at gøre ordningen så nem så muligt at søge. 

 

Engangskompensation 

Landbrug & Fødevarer ser et stort potentiale i mulighederne for at give landmænd 

engangskompensation under det danske landdistriktsprogram og vil opfordre til at man udvikler en 

enkel og attraktiv måde at håndtere denne mulighed på. 

 

Anvendelse af standardomkostninger under det danske landdistriktsprogram 

Det er meget positivt, at der fra i år er indført mulighed for at give tilskud efter standardpriser, 

hvilket forventes at lede til en væsentlig lettelse af ansøgningerne. Det er dog afgørende, at den 

danske nationale tilbudslov ikke forhindrer at den nye metodes fordele høstes. Det anbefales, at 

man evaluerer brugen af standardomkostninger og retter evt. uhensigtsmæssigheder i 

implementeringen heraf. 
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Arbejdskraftbehov på 830 timer under miljøteknologi- og moderniseringsordninger 

Det er afgørende, at miljøteknologi- og moderniseringsordninger under landdistriktsprogrammet er 

tilpasset mangfoldigheden af ejer- og driftsformer i dansk landbrug. Det indebærer, at projekter, der 

opfylder formålet med ordningerne, bør være tilskudsberettigede uanset hvilken 

selskabskonstruktion, der er etableret omkring driften og uanset at arbejdskraftbehovet på 830 

timer ikke er opfyldt i et givet CVR-nummer på ansøgningstidspunktet. Det afgørende må være at 

arbejdskraftbehovet er opfyldt på udbetalingstidspunktet. 

Dette forhold er blevet fremført i høringssvar om bl.a. moderniseringsordningen af 

slagtesvinestalde, men er ikke blevet imødekommet. Vi er kritiske over for at kravet udelukker en 

række relevante ansøgere, der vil opfylde formålet med ordningen, men som har organiseret sig på 

en måde, som ikke passer ind i ordningens logik. Håndteringen af dette krav bør derfor justeres. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 

Generel Erhvervspolitik 
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