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Den 18. februar 2019 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 539 (MOF alm. del) stillet den 8. februar 

2019. 

Spørgsmål nr. 539 

”Udvalget er blevet forelagt en problemstilling med manglende udbetaling af landdistriktsstøtte, jf. 

bl.a. MOF alm. del – bilag 310 og 328. Vil ministeren i forlængelse heraf oplyse, hvad tidsplanen er for 

de mange ansøgninger under landdistriktsprogrammet fra 2014-2018, der endnu ikke er truffet 

afgørelse om, og for de sager, hvor støtten endnu ikke er blevet udbetalt? Vil ministeren ligeledes 

oplyse, hvad årsagen er til det store antal af sager, hvor støtten ikke er udbetalt?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Landbrugsstyrelsen, som oplyser at:  

 

”Landbrugsstyrelsen har ved flere lejligheder tilkendegivet, at den nuværende sagsbehandlingstid på 

udbetalingssager på projektstøtteområdet er for lang, og at der arbejdes aktivt på at nedbringe 

sagsbehandlingstiden. Dette skyldes bl.a. komplicerede regler og sager, hvor sagsbehandlingen har 

trukket ud over det forventede som følge af behov for juridisk afklaring, behov for høringer af ansøgere 

for at få sagerne, herunder fremsendte dokumenter fuldt oplyst m.m.  

 

I lyset af dette har Landbrugsstyrelsen valgt at ændre på ordningsopsætning, og styrelsen opsatte i 

2018 to nye støtteordninger, hvor et omfattende forarbejde har medført, at ordningerne er mere 

simple og delvist automatiserede. Forventningen er, at sagsbehandlingstiden vil være markant lavere 

på disse ordninger, idet der blandt andet anvendes standardomkostninger for at reducere den tid, som 

sagsbehandlere skal bruge på at kontrollere, at udgifterne i projekterne er støtteberettigede. 

 

Landbrugsstyrelsen har endvidere nedsat en Task Force, som har til opgave at afslutte 

sagsbehandlingen i løbet af 1. halvår 2019 i de sager, hvor anmodning om udbetaling er modtaget før 1. 

januar 2019. Det drejer sig om 462 sager, jf. besvarelse til spørgsmål 540. Styrelsen har derudover 

anmodet Kammeradvokaten om at hjælpe med afklaring i sager modtaget før 2018, hvor særlige 

forhold gør sig gældende, og hvor afklaring af disse forhold er en forudsætning for videre behandling 

af sagen. 

 

Dermed forventer Landbrugsstyrelsen at indfri sine mål sat i Mål- og Resultatplanen for 2019, jf. 

besvarelse til spørgsmål 546.” 
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