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Ref. ANWEKR
Den 24. juni 2020

  
 

Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 

Hermed sendes udkast bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte 
støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. i høring. 

Landbrugsstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 
senest onsdag den 22. juli 2020 kl. 12.00. Landbrugsstyrelsen anmoder om, 
at der kun indsendes høringssvar vedrørende de pågældende ændringer i 
ændringsbekendtgørelsen. 

Høringssvar bedes sendt til Direkte Betalinger: direktebetalinger@lbst.dk med 
angivelse af journalnummer 20-1221-000001.

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet til: Anders 
Westergaard Kristensen på e-mail anwekr@lbst.dk eller på telefon 25 13 98 84 
eller Lene Dalsgaard på e-mail lendal@lbst.dk eller på telefon 22 82 30 54. 

De modtagne høringssvar, som ikke stammer fra ministerier eller styrelser under 
ministerierne, vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 
høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 
navn og e-mailadresse.

Bekendtgørelsen er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte liste.

Der er vedlagt et udkast til ændringsbekendtgørelse. 

Baggrund for ændring af bekendtgørelsen 
Baggrunden for ændringsbekendtgørelsen er, at det er nødvendigt at ændre 
bestemmelsen om Ø-støtte og bestemmelsen om betalingsrettighedernes værdi. 
Bekendtgørelsen ændres på følgende tre punkter: 

1. Betalingsrettigheders værdi - § 25, stk. 4
Reglerne for beregningen af betalingsrettighedernes værdi i den nuværende 
landbrugsreform gælder alene for perioden 2015-2019. På nuværende tidspunkt 
forventes den nye landbrugsreform tidligst at træde i kraft den 1. januar 2022. På 
den baggrund har EU-Kommissionen fremlagt et forslag til forordning vedrørende 
overgangen til den nye landbrugsreform. Overgangsforslaget regulerer bl.a., 
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hvordan værdien af betalingsrettighederne skal beregnes for ansøgningsårene 
2020 og 2021. 

Det foreslås på den baggrund, at værdien af betalingsrettighederne for 2019 
opretholdes for ansøgningsårene 2020 og 2021, dog under hensyn til et ændret 
budget for grundbetalingsordningen, som fastsættes af EU-Kommissionen.  

Det bemærkes, at overgangsforslaget fra EU-Kommissionen ikke er vedtaget af 
Rådet og Europa-Parlamentet, men forventes vedtaget i løbet af sommeren eller 
det tidlige efterår 2020. Forventningen er, at reglerne om beregning af 
betalingsrettighedernes værdi vedtages i deres nuværende form.

2. Ø-støtte - § 57, stk. 1
Der afsættes til støtteåret 2020 200.000 EUR færre til ordningen Ø-støtte. Det 
sker som følge af, at der i december 2019 blev taget politisk beslutning om at 
overføre 7 % af midlerne fra de direkte betalinger for 2020 til 
landdistriktsprogrammet i 2021 (fleksibilitet mellem søjle 1 og søjle 2). Der blev i 
2014 notificeret en andel af det nationale finansielle loft til Ø-støtte for 2020 til 
EU-Kommissionen. Det er ikke muligt for Danmark at ændre andelen på 
nuværende tidspunkt. Da der efterfølgende er blevet mulighed for og taget politisk 
beslutning om også at føre midler fra direkte betalinger for 2020 til 
landdistriktsprogrammet i 2021, men EU-reglerne ikke giver mulighed for at 
ændre andelen til Ø-støtte, mindskes beløbet, der kan anvendes under 
støtteordningen.

3.  Definitionen af braklagte arealer
I definitionen af braklagte arealer i § 2, stk. 1, nr. 5 erstattes ordet 
”Landbrugsarealer” med ”Omdriftsarealer”. Ændringen er alene en præcisering i 
forhold til definitionen af omdriftsarealer.  

Digitaliseringsklar lovgivning
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal 
Alliance har indgået aftale om digitaliseringsklar lovgivning.

Bekendtgørelsens bestemmelser giver generelt mulighed for digital understøttelse. 
Desuden foregår sagsbehandlingen af ansøgninger om direkte støtte i 
overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere 
efter grundbetalingsordningen i høj grad automatisk. De planlagte ændringer 
ændrer ikke ved det. Ændringerne vil således ikke have betydning for den digitale 
understøttelse af sagsbehandlingen på området, og Landbrugsstyrelsen anser 
dermed principperne for digitaliseringsklar lovgivning for opfyldt. 

Landbrugsstyrelsen har vurderet de 5 principper om agil erhvervsrettet regulering 
i forbindelse med ændringerne til bekendtgørelsen. Landbrugsstyrelsen vurderer, 
at principperne ikke er relevante i forbindelse med ændringerne. 

Forholdet til EU-lovgivningen
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen 
m.v. implementerer Europa-Parlamentets og Rådets forordninger (EU) nr. 
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1306/2013 og 1307/2013 samt Kommissionens delegerede forordninger (EU) nr. 
639/2014 og 640/2014. Bekendtgørelsen indeholder den nationale gennemførelse 
af de bestemmelser i forordningerne, der bemyndiger medlemsstaterne til at 
fastsætte egne regler og træffe valg til gennemførelsen af forordningerne.

Landbrugsstyrelsen vurderer, at de ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen ikke 
går videre end minimumskravene i EU-reguleringen, herunder hvad der er 
nødvendigt for at administrere kravene i EU-reguleringen. 

Erhvervsøkonomiske konsekvenser
Ændringerne til bekendtgørelsen har ikke erhvervsøkonomiske konsekvenser. 

Ikrafttrædelsesdato
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. september 2020. 
Bekendtgørelsens ikrafttræden vil dog afvente vedtagelsen af Europa-
Kommissionens ovenfor omtalte forslag til en overgangsordning mellem den 
nuværende og fremtidige landbrugsreform. 

Venlig hilsen

Direkte Betalinger
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