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Høring om strategisk miljøvurdering af forslag til ELFUL 

landdistriktsprogram 2014 til 2020 og forslag til landdistriktsprogram 
 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen i høring: 

 Strategisk miljøvurdering af forslag til program for støtte til udvikling af 

landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) for 2014 til 2020 

 Forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) for 2014 til 2020 

Strategisk miljøvurdering 
Som anført i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 936 af24/09/2009, skal der 

foretages en miljøvurdering af forslaget om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).  

Formålet med den strategiske miljøvurdering er at kortlægge og vurdere de mulige påvirkninger, som 

forslaget til landdistriktsprogrammet kan medføre, da landdistriktsprogrammet muliggør støtte og 

tilskud til en række aktiviteter, som kan føre til væsentlige ændringer i miljøet. 

 

Den strategiske miljøvurdering vurderer påvirkningen i forhold til følgende miljøfaktorer: 

 

 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

 Befolkning og menneskers sundhed 

 Jord og arealanvendelse 

 Vand 

 Klimatiske faktorer 

 Ressourcer og energi 

 Landskab 

 Kumulative virkninger 

Landdistriktsprogrammet 

Sammen med den strategiske miljøvurdering sendes forslag til program for støtte til udvikling af 

landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 2014 til 

2020 i høring.  

Landdistriktsprogrammet har til formål at sikre et styrket fokus på fremme af landbrugets 

konkurrenceevne og bæredygtighed i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. 
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Endvidere skal landdistriktsprogrammet, ifølge landdistriktsstøtteforordning, forfølge de tre 

overordnede fællesskabsmålsætninger for fremme af landbrugets konkurrenceevne, bæredygtig 

forvaltning af naturressourcer og klimaindsats samt udvikling i landdistrikterne. 

Disse tre overordnede fællesskabsmålsætninger forfølges i udkastet til landdistriktsprogrammet gennem 

en række specifikke tilskudsordninger. 

Tilskudsordningerne er fokuseret på fire overordnede temaer: 

 

 Vækst og konkurrenceevne 

 Økologi 

 Natur, miljø og klima 

 Landdistriktsudvikling 

 

Der forventes, at landdistriktsprogrammet vil kunne skabe resultater både hvad angår vækst og 

beskæftigelse, udvikling af landdistrikterne, effektiv ressourceanvendelse, miljø- og naturhensyn og 

modvirkning af klimaændringer.  

 

Bemærkninger sendes til mail@naturerhverv.dk, senest fredag den 14. februar 2014 med 

angivelse af j. nr. 13-810-000064. 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte materiale bedes rettet til: Poul 

Hoffmann: mail: phof@naturerhverv.dk eller tlf. nr.2060 0486 eller til Helene Odgaard: 

mail: helo@naturerhverv.dk eller tlf. nr. 2510 5337. 

 

Når høringsfasen er slut vil der blive udarbejdet en redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i 

landdistriktsprogrammet, og hvordan den strategiske miljørapport og de udtalelser, der er indkommet i 

høringen, er taget i betragtning. Denne redegørelse vil blive sendt til Europa-Kommissionen og bliver 

offentlig tilgængelig på høringsportalen.dk. 

 

De indkommende høringssvar til den strategiske miljøvurdering af forslag til program for 

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) og forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne 

fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) bliver 

offentliggjort på høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. 

 

Med venlig hilsen 

 

Marie Guldborg 

Enhedschef 

Center for Projekttilskud, Policy 
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