
Oversigt over anvendte resultat- og outputindikatorer:  

Anvendte resultatindikatorer 

R.4: Knytte indkomststøtte til normer og god praksis: Andel af udnyttet landbrugsareal (ULA), der er 

omfattet af indkomststøtte og underlagt konditionalitet. 

R.6: Omfordeling til små bedrifter: Procentvis øget direkte støtte pr. ha. for støtteberettigede bedrifter, der 

ligger under den gennemsnitlige bedriftsstørrelse (sammenlignet med gennemsnit). 

R.7: Øget støtte til bedrifter med specifikke behov: Procentvis øget støtte pr. hektar for områder med 

større behov (sammenlignet med gennemsnittet) 

R.8: Målrettet støtte til bedrifter i udvalgte sektorer: Andel af landbrugere, der er omfattet af koblet støtte 

til forbedring af konkurrenceevne, bæredygtighed eller kvalitet 

R.10: Bedre organisering af forsyningskæden: Andel af bedrifter, der deltager i støttede 

producentsammenslutninger, producentorganisationer, lokale markeder, korte forsyningskæder og 

kvalitetsordninger, der modtager støtte under den fælles landbrugspolitik. 

R.11: Koncentrere udbuddet: Andel af værdien af den afsatte produktion, som sektorspecifikke 

producentorganisationer eller producentsammenslutninger med operationelle programmer tegner sig for. 

R.12: Tilpasning til klimaændringer: Andel af landbrugsarealer (UAA), der modtager støtte for forpligtelser 

til at forbedre tilpasningen til klimaændringerne. 

R.14: Kulstoflagring i jorden og biomassen: Andel af landbrugsarealer (UAA) omfattet af 

forvaltningsforpligtelser med henblik på at reducere udledninger, opretholde og/eller forhøje 

kulstoflagringen (herunder permanente græsarealer, permanente afgrøder med permanent plantedække, 

landbrugsarealer i vådområder og tørveområder). 

R.16a: Investeringer relateret til klima: Andel af landbrugere, der modtager støtte under den fælles 

landbrugspolitik til investeringer, der bidrager til klimatilpasning og til produktion af grøn energi eller 

biomateriale. 

R.17: Areal (hektar) med støttet til skovrejsning, skovbrug og restaurering, inklusiv nedbrud 

R.18: Jordforbedring og beskyttelse af jorder: Andel af landbrugsareal (UAA) omfattet af 

forvaltningsforpligtelser med henblik på at forbedre jordens kvalitet og biota (som f.eks. reduceret gødning, 

plantedække, afgrøderotation, herunder med grøntsager). 

R.20: Beskytte vandkvaliteten: Andel af landbrugsarealer (UAA) omfattet af forvaltningsforpligtelser 

vedrørende vandressourcer. 

R.21: Bæredygtig næringsstofforvaltning: Andel af landbrugsarealer (UAA) omfattet af 

forvaltningsforpligtelser med henblik på forbedring af næringsstofforvaltningen. 

R.23: Investeringer vedrørende naturressourcer: Andel af bedrifter med støtte til produktive og ikke-

produktive investeringer i relation til pleje af naturressourcer. 

R.23a: Miljø-/klimarelateret ydeevne gennem investeringer i landdistrikter: Antal projekter, der bidrager til 

en miljømæssig bæredygtighed, klimatilpasninger og tilpasningsmål i landdistrikterne. 



R.26: Støtte til bæredygtig skovforvaltning: Andel af skovarealer omfattet af forvaltningsforpligtelser med 

henblik på beskyttelse af skov og forvaltning af økosystemtjenester. 

R.27: Beskyttelse af habitater og arter: Andel af landbrugsareal (UAA) omfattet af forvaltningsforpligtelser 

med henblik på bevaring eller genoprettelse af biodiversitet, herunder HNV landbrugspraksis. 

R.27a: Investeringer relateret til biodiversitet: Andel af landbrugere, der modtager støtte til investeringer, 

der bidrager til biodiversitet. 

R.28: Forbedring af forvaltningen af Natura 2000-områder: Andel af areal i Natura 2000-områder omfattet 

af forvaltningsforpligtelser (landbrug) 

R.28: Forbedring af forvaltningen af Natura 2000-områder: Andel af areal i Natura 2000-områder omfattet 

af forvaltningsforpligtelser (skov) 

R.29: Bevare landskabselementer: Andel af landbrugsareal (UAA) omfattet af forvaltningsforpligtelser 

vedrørende landskabselementer, herunder læhegn og træer. 

R.29a: Bevaring af bistader: Andel af bistader, der er omfattet af støtte under den fælles landbrugspolitik. 

R.30: Generationsskifte: Antal unge landbrugere, der etablerer en bedrift med støtte fra den fælles 

landbrugspolitik, herunder opdeling på køn. 

R.31: Vækst og beskæftigelse i landdistrikterne: Nye arbejdspladser i støttede projekter. 

R.31a: LEADER dækning: Andel af befolkning i landdistrikterne, der er dækket af lokale udviklingsstrategier 

R.32: Udvikling af økonomien i landdistrikterne: Antal virksomheder i landdistrikterne, herunder 

bioøkonomi virksomheder, der er udviklet med støtte fra den fælles landdistrikspolitik. 

R.34 Forbindelse mellem landdistrikterne i Europa: Andelen af befolkningen i landdistrikterne, der har 

fordel af forbedret adgang til tjenesteydelser og infrastruktur gennem CAP-støtten 

R.37: Bæredygtig og reduceret anvendelse af pesticider: Andel af landbrugsareal (UAA) omfattet af 

specifikke forvaltningsforpligtelser, der medfører bæredygtig brug af pesticider med henblik på at reducere 

risici og påvirkninger ved anvendelse af pesticider, såsom udledning af pesticider. 

R.39: Udvikling af økologisk landbrug: Andel af landbrugsareal (UAA) omfattet af støtte til økologisk drift 

under den fælles landbrugspolitik, opdelt på opretholdelse og omlægning. 

 

  



Anvendte outputindikatorer 

O.4 Antal ha. med basisindkomststøtte (BISS) 

O.6b Antal ha. med støtte til eco-schemes  

O.10 Antal dyr omfattet af koblet støtte 

O.11 Antal ha med betaling for naturmæssige og andre arealspecifikke begrænsninger 

O.13 Antal ha (eksklusiv skov) med miljø-/klimaforpligtelser – Total 

O.18a Antal støttede ikke-produktive investeringer eller enheder 

O.21 Antal støttede produktive investeringer eller enheder  

O.22 Antal unge landbrugere, der modtager etableringsstøtte 

O.27 Antal støttede lokale udviklingsstrategier (LEADER) 

O.33 Antal producentorganisationer, der opretter en driftsfond/et driftsprogram 

O.35 Antal støttede tiltag eller enheder til bevarelse/forbedring af biavl i alt 

 

 

 


