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1240 København K 

 
 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 959 (MOF alm. del) stillet 

den 27. maj 2020 efter ønske fra Torsten Schack Petersen (V). 

Spørgsmål nr. 959 

”Mener ministeren, det er rimeligt, at virksomheder, som modtager hektartilskud, kommer i klemme 
grundet Landbrugsstyrelsens IT-problemer?” 

Svar 

Jeg kan selvsagt ikke være tilfreds, når enkelte landbrugere skal vente længe på at modtage den direkte 

støtte, som de er berettigede til. Det presser den enkelte bedrift på økonomien og kan i værste fald 

bringe en hel livsinvestering i fare.  

 

I forhold til indeværende års ansøgningsrunde har der været nogle væsentlige nedbrud i 

Landbrugsstyrelsens IT-systemer. Dette har vanskeliggjort indsendelsen af bl.a. støtteansøgninger. 

Det er beklageligt, at ansøgningsrunden har været udsat for sådanne alvorlige IT-nedbrud.  

 

Landbrugsstyrelsen har taget hånd om IT-udfordringerne ved hjælp af yderligere overvågning af IT-

systemerne og ekstra serverkapacitet, ligesom en række frister for indsendelse af ansøgninger m.v. er 

blevet forlænget.  

 

Generelt har Landbrugsstyrelsen stor fokus på udfordringerne, der kan opleves med styrelsens IT. Der 

er derfor bl.a. igangsat en evaluering af ansøgningsrunden i år med særligt fokus på systemets 

tilgængelighed og performance, årsag til nedbrud og driftsforstyrrelser samt kommunikationen i 

forbindelse med performanceproblemerne med henblik på at blive klogere på, hvordan lignende 

problemer kan undgås fremadrettet.  

 
En rettidig udbetaling af støttemidler til ansøgerne har den højeste prioritet ikke bare i 
Landbrugsstyrelsen, men i hele ministeriet. Derfor arbejdes der meget ihærdigt på, at hverken den 
udsatte ansøgningsfrist eller IT-problemer skal forsinke Landbrugsstyrelsens udbetalingsmål.  

Landbrugsstyrelsen forventer derfor fortsat at kunne nå målet om udbetaling af den direkte støtte til 

90 pct. af landbrugerne per 15. december 2020. Ligeledes arbejdes der efter at kunne nå målet om 

udbetaling af direkte støtte til 97 pct. af landbrugerne pr. 31. januar 2021, men der er en betydelig 

risiko for, at sidstnævnte mål ikke kan nås. 
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