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Fødevareministeriet 

Slotsholmgade 12, 

1216 København K 

 

Sendt via e-mail til: jwp@mfvm.dk og kad@mfvm.dk 

 

 

 

Skriftlig høring af § 2-udvalget vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rå-

dets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og ændringer til en række forordninger. 

 

 

Med mail af 23. september 2016 har Fødevareministeriet fremsendt notat L 25-16 om 

forslag til ændring af finansforordningen og en række sektorretsakter, herunder på land-

brugsområdet. Et såkaldt ”omnibus” forslag. Landbrug & Fødevarer har nedenstående 

bemærkninger til forslaget. 

 

Omnibusforslaget medfører en række justeringer til EU’s struktur- og investeringsfonde, 

som følger forslaget til midtvejsevaluering af budgettet tæt. Der gives generelt flere mu-

ligheder for, at uudnyttede midler i budgettet kan anvendes til andre områder i budgettet, 

end der hvor de oprindeligt er allokeret. I den forbindelse skal det bemærkes, at behovet 

for midler til markeds- og kriseforanstaltninger kan variere fra år til år, hvorfor det også er 

vigtig at sikre den nødvendige fleksibilitet i tilfælde af særlige krisesituationer.  

 

Såfremt de ubrugte midler anvendes andre steder i EU-budgettet, vil det give mindre luft i 

landbrugsbudgettet og dermed give et større pres for at anvende landbrugets krisereser-

ve. Landbrug & Fødevarer mener dette vil være en uhensigtsmæssig udvikling, eftersom 

krisereserven finansieres ved at reducere den direkte landbrugsstøtte. Det giver i ud-

gangspunktet ikke mening at anvende krisereserven, eftersom de penge, der udbetales 

via krisereserven, bliver opkrævet direkte hos de kriseramte landmænd. 

 

Herudover er det indledningsvist vigtigt, at understrege at rækkeviden af alle forslagene i 

det 250 sider lange forslag til ændring af en lang række forordninger ikke endnu er gen-

nemanalyseret og på en lang række områder er uklar. Det er på mange områder uklart, 

hvilke konsekvenser de mange små og store forslag har. Landbrug & Fødevarer ser der-

for frem til at blive orienteret om den afklaring, der må forventes at finde sted når forslaget 

behandles i de relevante EU-fora. 
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Ændring af forordning 1303/2013 om fælles bestemmelser for strukturfondene 

 

Udvidelser af fondenes anvendelsesområde samt øget fleksibilitet 

Landbrug & Fødevarer er bekymret over forslaget om at udvide anvendelsesområdet for 

landdistriktsfonden gennem ændring af forordning 1303/2013 om fælles bestemmelser for 

strukturfondene. Det drejer sig specifikt om forslaget til udvidelse af artikel 9 i forordning 

1303/2013, hvori der stilles krav om, at en del af fondenes prioriteter fremover skal omfat-

te en passende anvendelse af hver fond på migrations- og asylområdet. Det bør være op 

til det enkelte medlemsland at prioritere ressourcerne bedst muligt, og det er vigtigt at 

huske på formålet med Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. 

Det handler –  som navnet på fonden indikerer og som det klart er beskrevet i forordnin-

gen om landdistriktsfonden – om udvikling af landdistrikterne til at ledsage og supplere 

direkte betalinger og markedsforanstaltninger under den fælles landbrugspolitik og der-

med bidrage til landbrugspolitikkens formål som fastsat i traktaten. Det vil ikke være en 

teknisk tilpasning af budgettet at indføre nye krav til, hvad den fælles landbrugspolitik skal 

anvendes til. Her bør man holde sig inden for de mål for landbrugspolitikken, som opstil-

les i traktatens artikel 39.  

 

Kommissionen ønsker yderligere at udbrede anvendelsen af finansielle instrumenter un-

der de europæiske fonde, herunder landdistriktsfonden. Brug af finansielle instrumenter 

under det danske landdistriktsprogram forudsætter en nærmere analyse af behovet i 

Danmark, hvor vi i dag har velfungerede instrumenter uden for EU’s landbrugspolitik som 

fx Vækstfonden. I Danmark findes der fx en etableringslåneordning til unge landmænd i 

regi af Vækstfonden. Det er afgørende, at der ikke opstår en situation, hvor det er en 

ulempe for Danmark, at man arbejder med finansielle instrumenter uden for fondene, i 

forhold til at anvende midlerne fra EU’s fonde. 

 

Forslaget om muligheden for at overføre midler fra de europæiske investerings- og struk-

turfonde til eksempelvis den europæiske fond for strategiske investeringer (EFSI) kan 

ikke støttes så længe det ikke kan sikres at midlerne øremærkes til formål inden for den 

fælles landbrugspolitik.  Det er vigtigt, at fleksibiliteten ikke medfører, at man helt bevæ-

ger sig væk fra, hvilke formål fondene hver især har. Som minimum bør det i givet fald 

sikres, at fleksibiliteten går begge veje, så midler fra EFSI kan overføres til de nationale 

landdistriktsprogrammer. 

 

Partnerskabsaftalen 

Der indgår et forslag om en årlig fremsendelse fra medlemsstaten til Kommissionen af en 

ændret partnerskabsaftale inkl. de programændringer, der er godkendt det foregående 

kalenderår. Det er her afgørende, at der ikke i den forbindelse indføres en ekstra god-

kendelsesproces i Kommissionen af de nationale landdistriktsprogrammer og ændringer 



Side 3 af 5 

 

  

heraf. Hvis en programændring af landdistriktsprogrammet er godkendt i DG Agri, bør 

den ikke efterfølgende kunne ændres et andet sted i Kommissionen. 

 

Ændring af forordning 1305/2013 om landdistriktsudvikling 

Kommissionen arbejder på en lang række områder for at fremme brugen af finansielle 

instrumenter under fx EUs landdistriktsprogram. Det er i den forbindelse vigtigt at være 

opmærksom på, at finansielle instrumenter ikke er en del af det danske landdistriktspro-

gram i dag. For at anvende instrumentet i Danmark er det et krav, at der foretages en 

evaluering af behovet for det i Danmark. Da udfaldet af en analyse af gode grunde ikke 

kendes i dag, er det vigtigt, at det øgede fokus fra Kommissionens side på brug af finan-

sielle instrumenter i landdistriktspolitikken ikke de facto kommer til at udelukke eller stille 

Danmark ringere i forhold til at anvende LDP-midler fremadrettet.  

 

Der foreslås endvidere justeringer til det indkomststabiliserende værktøj i landdistrikts-

programmet. Med de nye justeringer er det Kommissionens hensigt at gøre værktøjet 

mere attraktivt for medlemslandene. Forslaget får ikke direkte effekt for danske land-

mænd, da det indkomststabiliserende værktøj for nuværende ikke er en del af det danske 

landdistriktsprogram. Landbrug & Fødevarer er generelt forbeholden overfor denne udvik-

ling, og at det bør sikres, at der på sigt ikke opstår ulige konkurrencevilkår mellem euro-

pæiske landmænd, hvis instrumentet får større udbredelse. Landbrug & Fødevarer mener 

generelt, at markedsbaserede risici skal adresses via fælles, stabiliserende markedsin-

strumenter på europæisk niveau samt øget markedsadgang til nye markeder – og ikke 

igennem anticykliske forsikringsudbetalinger eller andre risikostyringsinstrumenter. 

 

Kommissionen foreslår, at der indsættes en undtagelsesbestemmelse i landdistriktsfor-

ordningen med en mulighed for at fravige kravet om anvendelse af udvælgelseskriterier til 

prioritering af projektstøtteordninger. L&F bakker op herom såfremt det er baseret på en 

konkret vurdering, der viser at anvendelsen af et prioriteringsinstrument vil være uhen-

sigtsmæssig. 

 

Der er et forslag om at udvide anvendelsesområdet for investeringsstøtte under landdi-

striktsprogrammet, så støtte kan ydes til produkter, der ikke fremgår af bilag I af forord-

ningen, såfremt investeringen bidrager til prioriteter for landdistriktspolitikken. Landbrug & 

Fødevarer vil her igen gerne understrege vigtigheden af at midler under landdistriktsfon-

den anvendes til formål inden for den fælles landbrugspolitik. Der er i forvejen stor efter-

spørgsel efter at bruge midlerne inden for den fælles landbrugspolitik og herunder landdi-

striktspolitikken. På den baggrund er Landbrug & Fødevarer meget forbeholden i forhold 

til udvide anvendelsesområdet – og i givet fald kun forhold til områder, hvor man vil kunne 

sikre primærlandbruget en væsentligt merindtjening eller anden gevinst. 
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Der indgår en række forslag til ændring af støtte til bedrifts- og erhvervsudvikling for yng-

re landbrugere. Det drejer sig specifikt om en række præciseringer af artikel 19 i landdi-

striktsforordningen, hvorunder der kan ydes støtte til virksomhedsetablering til unge land-

brugere. Det understreges, at støtte til virksomhedsetablering for unge landmænd kan 

blive givet som finansielt instrument.  

 

Det er en forudsætning for at anvende finansielle instrumenter i Danmark, at muligheden 

er skrevet ind i det danske landdistriktsprogram. Det er det ikke i dag. Muligheden for at 

give støtte til virksomhedsetablering til unge landbrugere under artikel 19 i landdistrikts-

forordningen er heller ikke skrevet ind i det danske landdistriktsprogram, hvilket yderligere 

er en forudsætning for at finansielle instrumenter til brug for etableringsstøtte til unge 

landmænd kan anvendes til dette formål i Dannmark. De foreslåede ændringer har såle-

des ikke betydning for danske landmænd på kort sigt. I Danmark findes en etableringslå-

neordning til unge landmænd i regi af Vækstfonden. 

 

Ændring af forordning 1306/2013 om finansiering af den fælles landbrugspolitik 

Der er forslag om at skabe mulighed for at forlænge perioden til udnyttelse af midler i 

Landdistriktsprogrammet. Landbrug & Fødevarer har fokus på fuld hjemtagning af det 

nationale landdistriktsprogram og kan støtte tiltag, der øger muligheden for en øget hjem-

tagning. 

 

Der indgår et forslag om at lempe sanktionerne ved overtrædelse af nationale eller fæl-

lesskabsregler om offentligt udbud. Dette tiltag bakkes op af Landbrug & Fødevarer. 

Overholdelse af den nationale tilbudslov i Danmark i forbindelse med udbetaling af pro-

jektstøtte fra landdistriktsprogrammet er en meget stor udfordring. Vejledningen fra de 

danske myndigheder har historisk set været mangelfuld, og der er i den danske admini-

stration øget fokus på kontrol heraf. I denne situation er der i høj grad brug for proportio-

nalitet i sanktionerne. Der er i øvrigt fortsat behov for fleksibilitet omkring udbudsreglerne 

i de tilfælde, hvor der gives tilskud efter standardpriser, så forenklingspotentialet ved ind-

førelse af standardomkostninger også reelt høstes. 

 

Der foreslås en forenkling til proceduren for vedtagelse af finansiel disciplin. Landbrug & 

Fødevarer mener i den forbindelse, at der også bør kigges på, at den måde midlerne 

inddrives på under finansiel disciplin er med til at skævvride, hvilke lande der bidrager 

relativt mest, når finansiel disciplin anvendes. Da den gennemsnitlige bedriftstørrelse i 

Danmark er relativt høj, vil danske landmænd få relativt mindre glæde af den fastsatte 

franchise på 2.000 EUR og dermed bidrage relativt mere.  

 

Fastsætter man i stedet tilpasningssatsen som en procentdel af det nationale loft, vil man 

undgå dette problem. Det vil stadig være muligt at holde fast i grænsen på 2.000 EUR. 
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Så er det blot et spørgsmål om omfordeling internt i medlemslandet og ikke omfordeling 

mellem medlemslande. 

 

Ændring af forordning 1307/2013 om direkte støtte 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at der laves enkelte forenklingstiltag vedrøren-

de definitionen af aktiv landbruger og støtteordningen for unge landbrugere. Landbrug & 

Fødevarer mener dog, at ambitionsniveauet for forenkling af de komplicerede støtteregler 

er uambitiøst. Eksempelvis bør der også kigges på at få forenklet kravet vedrørende af-

grødevariation. Kravet om afgrødevariation giver store udfordringer for mange mindre 

landbrug, som har store omkostninger forbundet med at skulle etablere en eller to ekstra 

afgrøder. I sidste ende vil mange på sigt vælge enten at sælge eller bortforpagte jorden til 

en større bedrift. Dermed vil kravet ikke have den ønskede effekt. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Lindberg Madsen 
Afdelingsleder 
Miljø, Energi & EU 
 
D +45 3339 4278 
M +45 2724 5623 
E nlm@lf.dk 

 


