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Den  10. december 2019 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 
 

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 217 (MOF alm. del) stillet den 

29. november 2019 efter ønske fra Zenia Stampe (RV). 

Spørgsmål nr. 217 

”Vil Fødevareministeren redegøre for, hvor stort et beløb inden for 

Landdistriktsprogrammet som Landbrugsstyrelsen har kapacitet til at udmønte i 

henholdsvis 2020 og 2021, og hvilke kapaciteter der skal der tilføres for at 

Landbrugsstyrelsen kan udmønte yderligere midler via nye ordninger i overgangsåret 

2021?” 

 

Svar 

Landbrugsstyrelsen forventer at kunne administrere tilsagn for ca. 1,5 mia. kr. i 2020 og i 2021.  

Kapaciteten i 2020 kunne eventuelt forøges til automatiserede ordninger, hvor de enkelte tilsagn også 

er store tilsagn, hvilket vil sige staldmoderniseringer. 

 

Det bemærkes, at det i høj grad er forventninger til søgning – og dermed hensynet til at kunne 

hjemtage EU-midler – der begrænser mulighederne for at anvende midler i 2021. Det gælder især 

ordninger vedr. økologi, kvælstof-vådområder og Natura 2000, hvor søgningen forventes at matche 

bevillingen. 

 

For projektstøtte-ordninger – f.eks. Miljøteknologi og Økologisk investeringsstøtte – er den 

administrative kapacitet den begrænsende faktor. Landbrugsstyrelsen vurderer dog ikke, at 

kapaciteten kan øges på kort sigt ved at tilføre flere administrative ressourcer.  

Det skyldes dels behov for rekruttering og oplæring af nye medarbejdere. Dels at styrelsen som led i 

virksomhedsstrategi og effektiviseringsplan er i gang med en stor digital omstilling, som sammen med 

forberedelse af CAP2020 på den korte bane binder styrelsens tilskuds- og IT-faglige 

udviklingskapacitet. Hertil kommer, at styrelsen ved udviklingsopgaver er afhængig af 

specialkompetencer hos eksterne leverandører, som også har en begrænset kapacitet og derfor ikke 

kan rekrutteres fra den ene dag til den anden. 

En forøgelse af styrelsens kapacitet ift. udvidelse af eksisterende ordninger eller etablering af nye 

ordninger kræver derfor en langsigtet planlægning. Derfor kan der ikke etableres nye ordninger i 2021. 
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