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Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 540 (MOF alm. del) stillet 8. februar 2019. 

Spørgsmål nr. 540 

”Vil ministeren oversende en tabel, som redegør for, hvor mange ansøgninger ministeriet har 

modtaget under Landdistriktsprogrammet fra 2014-2018, hvor mange af disse ansøgninger, der er 

henholdsvis afsluttet og igangværende, hvor mange, der er givet tilsagn om udbetaling af støtte, og 

hvor mange af sagerne med tilsagn om udbetaling af støtte, hvoraf udbetalingen udestår? ” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Landbrugsstyrelsen, som oplyser at: 

 

”Landbrugsstyrelsen har besvaret spørgsmålet i to dele. Det første vedrører projektordninger under 

stald- og miljøteknologiindsatser, det andet vedrører arealordningerne Pleje af græs- og 

naturarealer, samt Økologisk Arealstøtte.  Afgrænsningen er foretaget ud fra foretrædebilagenes 

reference til miljø- og dyrevelfærdsinvesteringer. 

 

Projektordninger 

Under landdistriktsprogrammets stald- og miljøteknologiindsatser ydes tilskud til investeringer i det 

primære jordbrug, herunder også gartnerier, med formål som fx reduktion af produktionens miljø- og 

klimapåvirkning eller øget dyrevelfærd. Endvidere kan der søges støtte til investeringer, som forbedrer 

landbrugets økonomiske resultater og konkurrenceevne.  

 

Landbrugsstyrelsen har opgjort, hvor mange tilsagn der er givet i perioden, samt hvor mange afslag, 

der er givet. Tilsammen giver disse det samlede antal ansøgninger. Der er ingen udbetalinger i 2014, 

da året gik med tilsagn, og hvor udbetalingsanmodninger først kan indsendes efter etablering af 

investeringen.  

 

Når ansøger opnår tilsagn, har ansøger typisk 2 år til at realisere det tilskudsberettigede projekt og 

søge om udbetaling. Derfor er der en naturlig forskydning mellem tilsagn og udbetaling, som også er 

afspejlet i tabellen. Hertil kommer tillige, at ikke alle meddelte tilsagn efterfølgende søges realiseret, 

Tabel 1. LDP 2014-2020: Oversigt over ansøgninger og afgørelser 
   Antal sager 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Tilsagn 1.111 591 1.252 477 318 3.749 

Afslag 2 590 1.310 104 445 2.451 

Udbetalinger 
 

353 758 477 564 2.152 

Note: Antal sager er opgjort som antal journalnr.  
    En udbetaling er en afgørelse, dvs., at udbetalingen kan have været på 0 kr.  
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hvorfor Landbrugsstyrelsen ikke modtager anmodning om udbetaling i forlængelse af alle meddelte 

tilsagn. 

 

Derudover har der i efteråret 2018 været åbnet to ansøgningsrunder, som sagsbehandles nu: 

 Almindelig miljøteknologi med 623 ansøgninger 

 Modernisering af kvægstalde med 437 ansøgninger. 

 

Pr. 1. januar 2019 havde LBST modtaget 524 ansøgninger om udbetaling på diverse projektordninger. 

462 af disse sager behandles af den nyetablerede sagsbehandlings Task Force. Derudover udestår der 

62 komplicerede sager, hvor eksempelvis høring er nødvendig, eller hvori der opsøges juridisk bistand 

hos Kammeradvokaten m.m.  

 

Økologisk arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer 

Der er tale om 5-årige tilsagnsordninger. Der søges om et nyt tilsagn i år 0 og dernæst om udbetaling i 

år 1 til år 5. 

 

Antal sager 2014/15* 2016 2017 2018 

Økologisk Arealtilskud 
    Ansøgninger 2.447 1.269 1.236 1.209 

Tilsagn 2.445 1.067 1.047 1.080 

Afslag eller ansøgningen er trukket tilbage  2 202 189 119 

Pleje af græs- og naturarealer 
    Ansøgninger 2.930 1.842 1.485 1.453 

Tilsagn 2.304 1.804 1.456 1.436 

Afslag, bortprioritering eller ansøgningen er trukket 626** 38 29 15 

Er under behandling - - - 2 

 * Der kunne ikke søges tilsagn i 2014. I 2015 kunne man søge med start henholdsvis 1. september 2014 og 1. 

september 2015. 
** I 2015 var det nødvendigt at prioritere mellem ansøgningerne ud fra de fastsatte kriterier for dette. I de øvrige 
år, har der være midler til alle godkendte ansøgninger.  

 

Udbetalingsansøgningen indsendes hvert år inden en nærmere fastsat dato i april. Styrelsen udbetaler 

herefter fra december frem til udgangen af juni i det efterfølgende år. Alle udbetalingsansøgninger fra 

2017 og tidligere er afsluttede. I forhold til udbetalingsansøgningerne for 2018 er der pr. 8. februar 

2019 udbetalt til 78,2 pct. på Økologisk arealtilskud og 89,0 pct. på Pleje af græs- og naturarealer.” 
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