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1. NØGLEOPLYSNINGER OM PROGRAMMETS GENNEMFØRELSE OG DETS PRIORITETER

1.a) Finansielle oplysninger

Se dokumenterne i bilag

1.b) Fælles indikatorer og programspecifikke indikatorer og kvantificerede målværdier

1.b1) Oversigtstabel

Fokusområde 1A
Målindikatornavn Baseret på godkendte 

2014-2015 (hvis relevant)
Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T1: procentdel af udgifterne i henhold til artikel 14, 15 og 35 i 
forordning (EU) nr. 1305/2013 i forhold til de samlede udgifter 
for landdistriktsudviklingsprogrammet (fokusområde 1A)

1,19 7,57

Fokusområde 1B
Målindikatornavn Baseret på godkendte 2014-

2015 (hvis relevant)
Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T2: Samlet antal samarbejdsprojekter, som modtager støtte 
under samarbejdsforanstaltningen (artikel 35 i forordning 
(EU) nr. 1305/2013) (grupper, netværk/klynger, 
pilotprojekter…) (fokusområde 1B)

0,00 91,00

Fokusområde 1C
Målindikatornavn Baseret på godkendte 2014-

2015 (hvis relevant)
Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T3: Samlet antal deltagere, som er uddannet i henhold til 
artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013 (fokusområde 1C) 0,00 11.586,00

Fokusområde 2A
Målindikatornavn Baseret på godkendte 2014-

2015 (hvis relevant)
Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T-DK01a Antal job skabt ved grøn omstilling, ekskl. Leader 
(Antal job) 0,00 550,00

T-DK02 Antal støttede projekter for erhvervsudvikling 
(artikel 14) og samarbejde om erhvervsudvikling (artikel 35) 
(Antal projekter)

0,00 167,00

T4: procentdel af landbrugsbedrifter med støtte fra et 
regionalt udviklingsprogram til investeringer i 
omstrukturering eller modernisering (P2A)

0,00 0,00 8,00

Kombinationer 
af 

foranstaltninger

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

M01 1.999.200,00 12,31 3.409.337,76 21,00 16.234.904,00

M04 23.207.407,00 21,05 247.268,62 0,22 110.261.778,00

M05 0,00 0,00 2.894,00

M16 12.797.391,00 41,83 7.259.923,06 23,73 30.597.325,00

I alt 38.003.998,00 24,19 10.916.529,44 6,95 157.096.901,00
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Prioritet P4
Målindikatornavn Baseret på godkendte 2014-

2015 (hvis relevant)
Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

Antal investeringsoperationer inden for EU-prioriteterne om 
biodiversitet (4A), bedre vandforvaltning (4B) og bedre 
forvaltning af jordbunden (4C) (Antal operationer)

80,00 2.907,00

Antal projekter med støtte  til økologiske investeringer 
(landbrug) (Antal projekter) 50,00 736,00

Antal projekter med støtte til økologiske investeringer 
(landbrug) (Antal projekter) 50,00 736,00

T-DK01b Antal job skabt ved grøn omstilling, ekskl. Leader 
(landbrug) (Antal job) 0,00 161,00

T-DK03 Antal investeringsprojekter, der støtter biodiversitet 
og/eller landskaber (landbrug) (Antal projekter) 80,00 2.003,00

T-DK04 Antal deltagere uddannet eller rådgivet (landbrug) 
(Antal deltagere) 0,00 5.538,00

T-DK05 Antal projekter med støtte til økologiske 
investeringer (landbrug) (Antal projekter) 50,00 736,00

T-DK06 Antal støttede ikke-produktive investeringer, der 
bidrager til at forbedre vandforvaltningen (landbrug) (Antal 
projekter)

2,00 326,00

T-DK07 Antal investeringsprojekter, der bidrager til at 
forbedre vandforvaltningen (landbrug) (Antal projekter) 50,00 1.322,00

T9: procentdel af landbrugsjord under forvaltningskontrakter 
for at støtte biodiversitet og/eller landskaber (fokusområde 
4A)

9,43 11,71

T10: procentdel af landbrugsjord under 
forvaltningskontrakter for at forbedre vandforvaltningen 
(fokusområde 4B)

6,67 7,87

T12: procentdel af landbrugsjord, der er under 
forvaltningskontrakter for at forbedre forvaltningen af jorden 
og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

6,67 6,80

T8: procentdel af skove/andre træbevoksede områder under 
forvaltningskontrakter for at støtte biodiversitet 
(fokusområde 4A)

0,00 1,53

T11: procentdel af skovbrugsjord under 
forvaltningskontrakter for at forbedre vandforvaltningen 
(fokusområde 4B)

0,00 0,27

T13: procentdel af skovbrugsarealer, der er under 
forvaltningskontrakter for at forbedre forvaltningen af jorden 
og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

0,00 0,00

Kombinationer 
af 

foranstaltninger

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

M01 3.353.969,00 15,79 21.238.261,00

M04 23.850.379,00 12,80 1.834.764,98 0,98 186.349.663,00

M07 0,00 0,00 0,00 0,00 107.383,00

M08 4.824.049,00 10,23 0,00 0,00 47.151.393,00

M10 58.792.150,00 31,15 788.918,00 0,42 188.727.891,00

M11 27.454.685,00 24,69 7.176.252,00 6,45 111.191.105,00

M13 0,00 0,00 0,00

M15 0,00 0,00 0,00 0,00 21.372.032,00

I alt 118.275.232,00 20,53 9.799.934,98 1,70 576.137.728,00
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Fokusområde 5B
Målindikatornavn Baseret på godkendte 2014-

2015 (hvis relevant)
Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T-DK01c Antal job skabt ved grøn omstilling, ekskl. Leader 
(Antal job) 0,00 32,00

T15: Samlede investeringer i energieffektivitet 
(fokusområde 5B) 2.023.367,51 2.023.367,51 21.643.979,00

Kombinationer 
af 

foranstaltninger

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

M04 13.243.981,00 152,98 1.264.604,69 14,61 8.657.591,00

I alt 13.243.981,00 152,98 1.264.604,69 14,61 8.657.591,00

Fokusområde 5C
Målindikatornavn Baseret på godkendte 2014-

2015 (hvis relevant)
Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T-DK01d Antal job skabt ved grøn omstilling, ekskl. 
Leader (Antal job) 0,00 71,00

T16: Samlede investeringer i vedvarende energiproduktion 
(i EUR) (fokusområde 5C) 1.741.433,57 0,00 105.066.417,00

Kombinationer 
af 

foranstaltninger

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

M04 0,00 0,00 0,00 0,00 19.046.701,00

M07 0,00 0,00 804.235,64 4,67 17.234.899,00

M16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.894,00

I alt 0,00 0,00 804.235,64 2,22 36.284.494,00

Fokusområde 5D
Målindikatornavn Baseret på godkendte 2014-

2015 (hvis relevant)
Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T-DK01e Antal job skabt ved grøn omstilling, ekskl. Leader 
(Antal job) 0,00 90,00

T-DK08 Antal støttede ikke-produktive investeringer rettet 
mod reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger 
(Antal projekter)

0,00 22,00

T-DK09 Antal investeringsprojekter rettet mod reduktion af 
drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger (Antal projekter) 217,00 740,00

T17: procentdel af storkreaturenheder, der er påvirket af 
investeringer i forvaltning af dyreenheder med henblik på en 
reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger 
(fokusområde 5D)

2,13 1,76

T18: procentdel af landbrugsjord, der er under 
forvaltningskontrakter rettet mod reduktion af drivhusgas- 
og/eller ammoniakudledninger (fokusområde 5D)

0,00 0,01

Kombinationer 
af 

foranstaltninger

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

M04 31.824.650,00 122,62 4.746.839,24 18,29 25.954.680,00

M10 0,00 0,00 0,00 0,00 428.356,00

I alt 31.824.650,00 120,63 4.746.839,24 17,99 26.383.036,00



7

Fokusområde 6B
Målindikatornavn Baseret på godkendte 2014-

2015 (hvis relevant)
Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T21: procentdel af befolkningen i landdistrikter, der er 
omfattet af lokaludviklingsstrategier (fokusområde 6B) 53,90 50,87

T22: procentdel af befolkningen i landdistrikter, der nyder 
godt af forbedrede tjenesteydelser/infrastruktur (fokusområde 
6B)

0,00 5,06

T23: Stillinger skabt i støttede projekter (Leader) 
(fokusområde 6B) 0,00 411,00

Kombinationer 
af 

foranstaltninger

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

M19 16.248.045,00 29,64 10.469.624,11 19,10 54.818.420,00

I alt 16.248.045,00 29,64 10.469.624,11 19,10 54.818.420,00
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1.c) Nøgleinformation om gennemførelsen af programmerne for udvikling af landdistrikterne på 
baggrund af data fra a) og b) ved fokusområde

Den økonomiske fremdrift af 2014-2020 programmet. 

Indledningsvist skal det bemærkes, at der ikke var udbetalinger i 2014 under det nye program. Derfor er 
der i det efterfølgende ikke forskel på 2015-data og aggregerede data for 2014-2015.

Udbetalingsåret 2015 var i høj grad præget af, at der skulle hjemtages mest muligt under det gamle 
program. Derfor blev der i al væsentlighed udbetalt under det gamle program og kun brugt få ressourcer 
til at udbetale under det nye program. De udbetalinger, der blev foretaget i 2015 af den nye fond, blev 
derfor en kombination af udbetalinger fra den gamle programperiode, foretaget efter det tidspunkt i 2015 
den gamle fonds midler var opbrugt, og af de første udbetalinger fra tilsagn afgivet i den nye 
programperiode.

 

Udbetalinger på foranstaltninger

Tabel 1 nederst i dette afsnit refererer til tabel 1.4 fra AIR Financial Annex 2015. Tabellen viser 
udbetalinger fra ELFUL-fonden på foranstaltningsniveau pr. 31. december 2015. Nedenfor gennemgås 
fremdriften på de respektive foranstaltninger.

 

M01 – fokusområde 2A

Alle de foretagne udbetalinger i 2015 på nyt program stammer fra den tidligere programperiode og 
vedrører 6 udbetalinger til erhvervsudvikling, demo (den tidligere ABB nr. 111).

Der resterer fra tidligere programperiode udestående tilsagn for ca. 2 mio. euro, hvoraf en del forventes 
annulleret.

Forventningerne til udbetalingerne til foranstaltning M01 er, at beløbet bliver en del mindre end det i 
Tabel 1.4 indikerede beløb. Det skyldes, at beløbet i en senere udarbejdet finansieringsplan, efter den 
godkendte programændring i foråret 2016, nedsættes som følge af lukning af ordningerne under 
foranstaltningen.

 

M04 – fokusområde 2A, 4A, 4B, 4C og 5B

Prioritet 2: Styrkelse af bedrifternes levedygtighed og konkurrenceevne for alle typer af landbrug i alle 
regioner og fremme innovative landbrugsteknologier og den bæredygtige forvaltning af skove

Støtte under denne prioritet er i 2015 givet til investeringsprojekter under ordningen Etablering af løsdrift 
i Farestalde (fokusområde 2A) og ordningen Modernisering af kvægstalde (fokusområde 2A).

For ordningen Etablering af løsdrift i farestalde udgør antallet af støttede operationer i perioden 2, hvilket 
svarer til 0,01% af den samlede målsætning for P2. Det udbetalte tilskudsbeløb udgør 0,16% af 
målsætningen for programperioden. Realiseringen af mål er begrænset for perioden, da tilsagn først er 
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givet i løbet af 2014-2015 og udbetalinger følger i de kommende år.    

For ordningen Modernisering af kvægstalde har der endnu ikke været udbetalinger i 2015, da tilsagn først 
er givet i anden halvår af 2015 samt første halvår 2016.

Under fokusområde 2A har der endvidere været ansøgningsrunde til ordningen Erhvervsudvikling i 2014 
og 2015, hvor der gives støtte til projekter som fremmer konkurrenceevnen og bæredygtighed samt til 
projekter som fremmer vidensoverførsel. Der er endnu ikke foretaget udbetalinger til projekter herunder.

 

Prioritet 4: Genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbruget og 
skovbruget: 

Under P4 er der givet støtte til investeringsprojekter på økologiske bedrifter eller bedrifter under 
omlægning under ordningen Økologisk investeringsstøtte både i 2014 og 2015. Antallet af støttede 
operationer udgør 50, og der er udbetalt i alt for ca. 1 mio. euro til økologisk investeringsstøtte. Der er 
ikke givet tilsagn på ansøgningsrunden for 2015, og der er derfor ingen bidrag til målopfyldelse fra denne 
runde endnu.

 

Under ordninger til investering i miljøteknologi Miljøteknologi – randzoner har der været mulighed for at 
søge om tilskud til investeringer som medfører reduktion af næringsstoffer og pesticider under 
fokusområde 4B. Der er endnu ikke foretaget udbetalinger på Miljøteknologi-randzoner.

 

Under P4 har der endvidere været ansøgningsrunde til ordningen Økologifremme i 2015. Under denne 
ordning gives støtte til projekter, som fremmer produktion og afsætning af økologiske fødevarer gennem 
kompetenceudvikling. Der er endnu ikke foretaget udbetalinger.

 

Under P4 var der ansøgningsrunder for N og P vådområder i 2014 og 2015 (fokusområde 4B), natur- og 
miljøprojekter: landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, særlige levesteder til bilag IV-arter, og 
græsningsprojekter (fokusområde 4A), Naturlige vandstandsforhold i Natura 2000-områder (fokusområde 
4A) og Rydning af tilgroede arealer og Forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder (fokusområde 
4A). Alle udbetalinger der er foretaget i 2015 skete under ordningerne landskabs- og biotopforbedrende 
beplantninger og Rydning af tilgroede arealer og Forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder. 
Antallet af støttede operationer vedr. tilsagn i den nye programperiode udgør 26, og der er udbetalt i alt 
EUR 305.117,53. Det svarer til 0.05% af målsætningen.

De gennemførte projekter med støtte til ikke-produktive investeringer forventes på baggrund af ansøgers 
oplysning at bidrage med følgende effekter inden for Fokusområde 4A: Genopretning, bevarelse og 
forbedring af biodiversiteten (bl.a. i Natura-2000 områder, i områder med naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger), landbrug af høj naturværdi og af de europæiske landskaber.

 

Under ordningen Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder er 
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der ryddet og afgræsset et areal på 251,3 hektar i Natura 2000-områder.

 

Ordningen Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger kræver kun information vedrørende 
hektarstørrelse af ansøger, hvis der søges om tilskud til beplantningstypen småbeplantning. For 
beplantningstypen levende hegn leveres der ikke information vedrørende størrelse på beplantningen, men 
alene antallet af planter og længden af hegnet. Det samlede estimat for effekten af disse projekter er 
derfor på det oplyste areal for småbeplantninger og for levende hegn ud fra præmis om, at der udtages 1 
m2 landbrugs- eller naturareal pr. plante. Det samlede effektskøn for denne ordning er, at der er etableret 
beplantninger på ca. 6,04 hektar.

 

Prioritet 5: Fremme ressourceeffektivitet og støtte overgangen til en klimaresistent lavemissionsøkonomi i 
landbrugs, - fødevare- og skovbrugssektoren.

Under P5 har der været ansøgningsrunde til investeringer i Miljøteknologi i 2014 vedrørende kvæg og 
svinebedrifter (fokusområde 5B og 5D). Der har ligeledes på miljøteknologi været ansøgningsrunde 
i 2015 for gartnerier og fjerkræbedrifter (fokusområder 5B og 5D). Det bidrager samlet med EUR 
4.076.408,70 i udbetalt støtte til målopfyldelse under P5 svarende til 5,72 %. Der er indtil videre kun 
foretaget udbetalinger for projekter fra ansøgningsrunder i 2014. Antallet af støttede operationer under 
miljøteknologi er 300, hvilket imidlertid svarer til 34,68% af målsætningen. Det høje antal støttede 
operationer, skyldes at tilsagnsbeløbet pr. ansøgning var forholdsvis lille i 2014.

 

Under P5 har der været ansøgningsrunde i 2015 til projekter på lavbundsjorder (fokusområde 5D). Der er 
ikke udbetalt støtte på denne ordning i 2015, og der er derfor ingen bidrag til målopfyldelse fra denne 
runde endnu.

 

De gennemførte projekter med støtte til investering i miljøteknologi forventes på baggrund af ansøgers 
oplysninger at bidrage med følgende effekter:

Fokusområde 5B: Effektivitetsforbedring i energiforbrug: 0,00043 tons olieækvivalenter

Fokusområde 5D:Reduceret udledninger af methan og nitrogenoxid: 133.182,98 ton

Fokusområde 5D: Reducerede ammoniakudledninger 576,33 ton

 

M07 – fokusområde – 5C

Der er i 2015 kun foretaget én udbetaling under det nye program. Tilsagnet er givet i den tidligere 
programperiode. Det drejer sig om en udbetaling af en biogassag på 3,18 mio. kr. svarende til 0,4 mio. 
euro.

Der resterer fra tidligere programperiode udestående tilsagn for ca. 8,5 mio. euro, hvoraf en del forventes 
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annulleret.

 

M08 – fokusområde 4A og 4B

I 2015 blev der kun udbetalt af midler fra det nu afsluttede program, og der blev kun givet tilsagn med 
midler fra det nye program.

Der blev givet tilsagn til privat skovrejsning for i alt 26,6 mio. kr. omfattende 134 projekter, hvor 
midlerne er anvendt til finansiering af plantning og til følgeomkostninger som vildthegn og pleje.

Til øvrige skovbrugsforanstaltninger er der givet tilsagn for i alt 13,6 mio. kr. omfattende tilskud til 
driftsplanlægning af ca. 12.500 ha og konvertering af nåletræ til hjemmehørende træarter på ca. 250 ha.

Der er endvidere givet tilsagn for 1,3 mio. kr. til Natura2000-skov til sikring af ca. 100 ha. 
skovnaturtyper.

 

M10 – fokusområde 4A og 4B 

Udbetalingerne på Plejegræsordningen blev alle foretaget i december 2015 i den korte periode, der var fra 
den gamle fond blev lukket og indtil årsskiftet. Alle udbetalinger inden det tidspunkt i december 2015 
blev afholdt af det gamle program. Der er tale om et relativt lille beløb på ca. 600.000 euro.

 

Pleje af græs - arealordning:

Tilsagnsgivning i 2015: 254,4 mio. kr., svarende til 34,1 mio. euro.

Udbetalinger i 2015: 788.918 euro.

Tilsagnsgivningen i 2015 forfalder til udbetaling hvert år over en 5-årig periode. De relative få 
udbetalinger foretaget i 2015 i forhold til tilsagnsgivningen er udtryk for, at langt de fleste udbetalinger 
først er sket i 2016.

 

Arealtal:

Som anført i indikatorplanen for LDP 2014-2020, er der samlet for foranstaltning M10 fastsat følgende 
mål for indsatsen:

 

M10 — Miljø- og klimavenligt landbrug (artikel 28): Område (ha) under miljø- og klimavenligt landbrug 
(10.1): 122.774 ha.

M10 — Miljø- og klimavenligt landbrug (artikel 28): Offentlige udgifter til bevaring af genetiske 
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ressourcer (10.2): 0,00

M10 — Miljø- og klimavenligt landbrug (artikel 28): Samlede offentlige udgifter (i EUR): 
188.727.891,00

Pleje af græs er en blandt flere underforanstaltninger under M10, men arealmæssigt den mest 
betydningsfulde.

Der i forbindelse med ansøgningsrunden 2015 søgt om tilsagn til 27.638 ha. under pleje af græs.

Det samlede areal omfattet af tilsagn i 2015 er 72.883 ha. bestående af 10.530 kontrakter.

 

I 2015 bidrog LDP 2014-2020 midlerne, som ovenfor nævnt, med 788.918 euro af finansieringen af pleje 
af græs indsatsen.

 

Lavbund - arealordning:

Ordningen under LDP 2014-2020 er endnu ikke blevet aktiveret. Der er til dato ikke afholdt udgifter 
hertil.

 

Fastholdelse af vådområder, ændret afvanding:

 

Der er i 2015 givet tilsagn for i alt 1,7 mio. euro svarende til 12,7 mio. kr. Der er i 2015 ikke anvendt 
midler til udbetaling under det nye program, men alene fra det gamle program.

 

Areal:

Areal og antal kontrakter omfattet af tilsagn er: 1.949 ha og 288 styk.

Tallene dækker alle vådområdeindsatser, inkl. Natura2000-naturlig vandstand.

 

Bemærkning vedr. ordningernes bidrag på tværs af fokusområder:

Samme tilsagnsareal kan bidrage til mere end et fokusområde. Samme areal, og finansielle midler 
anvendt til at støtte det, kan således både bidrage til biodiversitet og vandmiljø, altså dobbelttælling).

 

M11 – fokusområde 4A, 4B og 4C
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Det samlede udbetalte beløb på 40 mio. kr., svarende til 5,4 mio. euro, og godt 1.000 udbetalinger, er fra 
Økologisk arealtilskud. Disse udbetalinger stammer fra den nye programperiode.   

Økologi arealordning:

Tilsagnsgivning for 2015 under det nye program opgøres til 918,1 mio. kr. svarende til 123,2 mio. euro.  

Samlede udbetalinger i 2015 er 7,2 mio. euro., og inkluderer national og ELFUL finansiering.

Heraf vedrørte et mindre beløb på 4.000 euro udbetalinger på gamle omlægningstilsagn, dvs. udestående 
betalinger fra gammelt LDP 2007-2013 program. Med undtagelse af disse, vedrørte udbetalingerne den 
nye økologiordning Økologisk Arealtilskud under LDP 2014-2020.

 

Tilsagnsgivningen i 2015 forfalder til udbetaling hvert år over en 5-årig periode. De relative få 
udbetalinger foretaget i 2015 i forhold til tilsagnsgivningen er udtryk for, at langt de fleste udbetalinger er 
sket efter i 2016, og dermed ikke inkluderet i denne rapport.

 

Arealtal:

Jf. indikatorplanen for LDP 2014-2020, er der fastsat følgende mål for indsatsen:

Område (ha) — konvertering til økologisk landbrug (11.1): 39.605 ha.

Område (ha) — vedligehold af økologisk landbrug (11.2): 140.480 ha.

Samlede offentlige udgifter i euro: 111.191.105,00

Dvs. i alt: 180.085 ha.  i 2020/2023.

Seneste opgørelse vedrørende støtteåret 2015 viser, at der blev ansøgt om støtte for 165.700 ha under 
økologi. Omlægning var 22.500 ha på estimeret 913 bedrifter og vedligehold var 143.300 ha på estimeret 
1597 bedrifter. Estimeringen dækker over, at ca. 400 bedrifter har fået støtte til både omlægning og 
vedligehold. Som nævnt ovenfor medgik 2014-2020 programmidlerne med finansieringen hertil svarende 
til 7.176.252 euro.

Jævnfør LDP-overgangsreglerne om overgangsåret 2015, overtog de nye programmidler tidligst 
finansieringsbyrden, når de gamle programmidler var opbrugt. Således er der både medgået gamle og nye 
programmidler til finansieringen af 2015-indsatsen, fortrinsvist gamle midler.

 

M15 – fokusområde 4A

Der er i 2014 og 2015 udelukkende udbetalt midler fra det gamle program. Første tilsagn på det nye 
program er givet i 2016. 
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M16 – fokusområde 2A

Alle udbetalingerne, 17 stk., stammer fra erhvervsudviklingsordningen fra den forrige programperiode. 
Det er den del, der havde med udvikling (tidligere ABB. nr. 124) at gøre, og der resterer ved årsskiftet 1,5 
mio. kr. på ordningen, hvilket svarer til 0,2 mio. euro. Heraf kan en del forventes annulleret.

 

Der er dermed ikke kommet udbetalinger endnu fra 2014-2020 programmet.

 

Idet ordningen ophører fra udgangen af 2016, er der allerede udbetalt en relativ stor del af det i 
finansieringsplanen afsatte beløb. Der er ved årsskiftet udbetalt 22 pct., hvilket er den foranstaltning, der 
p.t. har det største afløb procentuelt.

 

M 19 – fokusområde 6B

De 29 udbetalinger, der har været under det nye program i 2015, stammer alene fra tilsagn afgivet under 
den forrige programperiode. Udbetalingerne er gået ca. ligeligt til 280-mio. kr. ordningerne og til de 
såkaldte V-sager. Der resterer ved årsskiftet tilsagn for ca. 20 mio. kr. EU-del, hvoraf ca. to tredjedele er 
280 mio. kr. pulje sager på LAG og en tredjedel er de såkaldte V-sager. Der er udbetalt 15 pct. af beløbet 
i finansieringsplanen.

 

lokale aktionsgrupper (LAG)

Den nuværende syvårige programperiode for LAG-indsatsen under Landdistriktsprogrammet blev indledt 
i 2014 med et etableringsår, hvor de nye LAG-områder blev udpeget og de nye LAG-bestyrelser 
etableret. 

 

Som led i forberedelsen af den nye programperiode 2014-2020 blev der afholdt møder med en lang række 
relevante aktører på landdistriktsområdet, herunder kommuner, regioner, LAG-formænd og 
koordinatorer, forskningsinstitutioner og interesseinstitutioner som led i mobiliseringsfasen. Bl.a. blev 
der afholdt 5 bredt annoncerede regionale møder. På møderne blev overvejelser om tilrettelæggelse af 
den nye programperiode præsenteret, og der var mulighed for at drøfte ideerne. Der blev ligeledes afholdt 
bredt annoncerede opstartsmøder i hvert af de 25 LAG-områder (LAG Småøerne deltog på tværs af 
landet), hvor der blev informeret omkring Leader-principperne og LAG-ordningens muligheder. Der blev 
således fra start lagt vægt på inddragelse, kommunikation og mobilisering.

Der var løbende dialogmøder mellem det tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og 
NaturErhvervstyrelsen om tilrettelæggelse af den ny programperiode, herunder om de nye indsatser og 
administrationen. Hertil kan nævnes, at resultaterne og anbefalingerne fra en række analyser om de 
administrative forhold og om LAG-strategiernes implementering er indgået i tilrettelæggelsen af den nye 
Leader-indsats, bl.a. med henblik på at styrke samarbejdsrelationerne mellem de lokale aktionsgrupper, 



15

erhvervslivet og kommunale og regionale myndigheder.

 

Udpegning

Efter en ekstern høringsproces med inddragelse af bl.a. relevante kommuner og interesseorganisationer, 
de tidligere LAG-bestyrelser og Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer udpegede den daværende 
minister for by, bolig og landdistrikter i april 2014 i alt 57 LAG-områder bestående af 56 kommuner og 
de 27 småøer. Udpegningen dækker 77 pct. af Danmarks areal og over 60 pct. af befolkningen, hvilket 
sikrer en bred geografisk dækning.

 

Udpegningen skete på baggrund af følgende kriterier:

 Mere end 45 pct. af borgerne i en kommune bor i landdistrikter eller byer med færre end 3.000 
indbyggere.

 Den typiske borger bor mere end 30 minutters køretid i bil fra nærmeste større byområde, eller
 Mere end 30 pct. af borgerne i en kommune bor i landdistrikter eller byer med færre end 3.000 

indbyggere og har oplevet en markant tilbagegang på mere end 10 pct. i antallet af beskæftigede 
på arbejdspladser i kommunen i perioden 2009-2013.

 

Som led i opfølgningen af ministerudmeldingen indledtes i foråret 2014 den konkrete etablering af 26 
lokale aktionsgrupper med valg af bestyrelse og udarbejdelse af lokale udviklingsstrategier. Arbejdet 
skete på baggrund af LEADER-metoden, dvs. i tæt samspil med lokale interessenter og aktører. Det var 
på forhånd forventningen, at der blev etableret 26 aktionsgrupper, hvorfor det opfyldte målsætningen. I 
løbet af vinteren 2014/2015 blev alle de 26 LAG-bestyrelser og deres udviklingsstrategier godkendt, 
således at der primo 2015 kunne indstilles konkrete projektansøgninger til tilskud. Det var på forhånd 
planlagt, at 2014 var et etableringsår, mens 2015 blev det først år, hvor aktionsgrupperne kunne indstille 
projekter til tilskud.

 

Efter godkendelsen som aktionsgruppe, blev aktionsgruppen tildelt et budget på 200.000 kr. til udgifter 
afholdt i forbindelse med etablering og udarbejdelse af den lokale udviklingsstrategi. Ligeledes blev LAG 
tildelt et budget til projekter og drift i forbindelse med godkendelsen af aktionsgruppernes 
udviklingsstrategi. I 2015 blev der tildelt 72 mio. kr. i tilsagn til projekter, hvilket svarer til 80 % af den 
tildelte budgetramme til aktionsgrupperne. Ingen af projekterne blev afsluttet og udbetalt i 2015, hvilket 
heller ikke var forventet. Eftersom ingen projekter fik slutudbetaling i 2015 kan en vurdering af 
projekternes effekter ikke opgøres.  

 

Innovation er et særligt indsatsområde for aktionsgrupperne i 2014-2020. Innovation er et grundlæggende 
princip i LEADER-metoden, hvor fokus på tværsektorielt samarbejde og bottom-up er med til at 
understøtte innovative processer og aktiviteter, der bidrager til indfrielse af potentiale i udviklingen af 
landdistrikterne. Ud af de 323 projekttilsagnssager fra perioden er de 53 tildelt under indsatsområdet, der 
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sigter på at fremme innovation i landdistrikterne.

 

Efter Folketingsvalget i 2015 blev der foretaget en ressort-omlægning af Netværkscenteret fra Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter, som blev nedlagt, til Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen.

 

M 20

Der er endnu ikke hjemtaget midler til teknisk bistand under det nye program. Det skyldes, at det var 
muligt at anvende teknisk bistand midler i det gamle program i overgangsperioden til aktiviteter i 
forbindelse med forberedelse af det nye program.

 

Første hjemtagning af teknisk bistand midler er planlagt til 2. kvartal 2016.

 

Målopfyldelse fordelt på fokusområder

Da der i perioden 2014-2015 har været fokus på at opbruge midler fra programperioden 2007-13, er det 
forventeligt, at målopfyldelse vedrørende den nye programperiode er relativt begrænset og i flere tilfælde 
er nul på nuværende tidspunkt. Der kommer en lang række første udbetalinger i løbet af 2016, som vil 
give et mere præcist billede af implementeringen. Nedenfor gennemgås de foranstaltninger der i 2014 og 
2015 har bidraget til målopfyldesen i den nye programperiode. Det vurderes, at målopfyldelsen generelt 
er tilfredsstillende det tidlige stadie af programperioden taget i betragtning.

 

Fokusområde 1A: Fremme af innovation, samarbejde og udvikling af vidensbasen i 
landdistrikterne

Målet er, at der for artikel 14, 15 og 35 skal være udgifter for 7,57% af det samlede landdistriktsprogram. 
Hertil bidrager M1 og M16 med i alt 1,19%, hvilket er tilfredsstillende på dette tidlige stadie af det nye 
program.

 

Fokusområde 2A: Forbedring af alle landbrugs økonomiske resultater og lettelse af 
omstruktureringen og moderniseringen af bedrifter, navnlig med henblik på at øge 
markedsdeltagelsen og -orienteringen samt diversificeringen af landbruget

Der er planlagte udgifter i landdistriktsprogrammet vedrørende M01, M04, M05 og M16 for ca. 157. mio. 
euro og af disse er 10,9 mio. euro realiseret, svarende til en implementeringsgrad på 6,95%. Det er især 
M04, som på nuværende tidspunkt, som trækker implementeringsgraden ned. Dette er forventeligt, da 
tilsagn er givet i 2014 og 2015 og dermed ikke er kommet til udbetaling endnu.
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Fokusområde 4A: Genopretning, bevarelse og forbedring af biodiversiteten

Relevante foranstaltninger bidragende til at fremme målsætningerne er M01, M04, M07, M08, M10, M11 
og M15. Heri indgår både projektstøtte og arealbaserede indsatser målrettet hhv. landbrugs- og 
skovområder.

 

Hvad angår den del af indsatsen rettet mod landbrugsjord og arealforvaltning (M10 og M11), var 249.600 
ha i 2015 omfattet af arealforvaltningskontrakter til fremme af biodiversitet, svarende til 9,5 procent af 
det samlede landbrugsareal. Indsatsen vurderes positiv og giver et godt afsæt for opfyldelsen af 
målsætningen om 11,7 procent af landbrugsarealet omfattet af arealkontrakter bidragende til forbedring af 
biodiversitet i 2023.

 

Det forholdsvise høje niveau for målgennemførelse så tidligt i programperioden, skal ses i sammenhæng 
med, at der i perioden 2010-2014 hovedsageligt blev givet tilsagn til økologi (M11) og pleje af græs 
(M10) under artikel 68-programmet, hvor støtten var 1-årig med mulighed for årlig fornyelse af 
betalingerne. Art. 68-programmet udløb ved udgangen af 2014, hvilket betød at art. 68-støttemodtagerne, 
for at sikre kontinuitet i betalinger i 2015, skulle søge om nye tilsagn under LDP. Disse er som 
hovedregel 5-årige tilsagn. Af den grund har tilsagnsaktiviteten i 2015 under LDP været betydelig større 
end den normalt ville være. Målopfyldelsen i 2015 skal ses i det lys, og forventes i de næstkommende år 
at udvikle sig med mindre udsving og mere stabilt.

 

Hvad angår investeringsprojekter på landbrugsområdet er der kun kommet ganske få udbetalinger i 2014 
og 2015, da der i denne periode er givet de første tilsagn. Det er derfor helt forventeligt, at 
målopfyldelsen er meget lille eller nul.

 

For skovområdet har der i 2014 og 2015 udelukkende været udbetalinger henført til den tidligere 
programperiode og derfor kommer der ikke bidrag til målopfyldelsen før i 2016.

 

Fokusområde 4B: Bedre vandforvaltning, herunder forvaltning af gødningsstoffer og pesticider

Tilsvarende indgår der også forskelligartede, komplementerende foranstaltninger under dette 
fokusområde, herunder areal- og projektstøtte målrettet hhv. landbrugs- og skovområder.

 

Hvad angår arealstøtten på landbrugsjord (M10 og M11) og dets bidrag til fokusområdets målsætninger, 
blev der i 2015 registreret et areal på 176.500 ha. landbrugsjord omfattet af forvaltningskontrakter 
bidragende til bedre vandforvaltning, svarende til 6,67 procent af det samlede landbrugsareal. 2023-målet 
er 7,87 procent. Resultatet i 2015 er positivt og skyldes bl.a. en større søgning på økologiområdet i 2015 
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sammenlignet med i de forudgående år.

 

Hvad angår investeringsprojekter på landbrugsområdet og skovbrugsområdet, er det igen få udbetalinger i 
2015 samt fokus på udbetalinger fra tidligere programperiode, der forårsager lav målopfyldelse for disse.

 

Fokusområde 4C: Forebyggelse af jorderosion og bedre forvaltning af jordbunden

Arealordningerne på landbrugsjord, dvs. foranstaltninger under M10 og M11, er i udpræget grad 
multifunktionelle bidragende til mere end en målsætning. Landbrugsarealet omfattet af tilsagn bidragende 
til forebyggelse af jorderosion var i 2015 opgjort til 176.500 ha, hvilket omfatter samme ordninger og 
arealer, som de der indgår under 4B, svarende til 6,67 procent af det samlede landbrugsareal. 2023-mål er 
fastsat til 6,80 procent. Sikres en mindre nettotilgang i tilsagnsgivning de næstkommende år, hvor flere 
tilsagn tegnes og hvor udløbne aftaler gentegnes, bør dette alt andet lige resultere i at 2023-målsætningen 
opfyldes.

Det bemærkets, at procentedel af landbrugsjord under forvaltningskontrakter for hhv. 
bedre vandforvaltning (4B) og forebyggelse af jorderosion (4C) er enslydende på 6,67 procent på trods af 
højere målsætning for fokusområde 4B. Det skyldes, at der endnu ikke har været udbetalinger på M10 
Fastholdelse vådområder og ændret afvanding, som bidrager til 4B.

 

Fokusområde 5B: Effektivitetsforbedringer i energiforbruget i landbruget og inden for 
forarbejdning af fødevarer

Udbetalinger på miljøteknologiordninger under M04 bidrager med ca. 2 mio. euro i samlede investeringer 
til energieffektivitet, hvilket er næsten 10% af målsætningen i 2023.

 

Fokusområde 5D: Reduktion af udledningen af drivhusgasser og ammoniak fra landbruget

Miljøteknologiordninger under M04 bidrager med 217 investeringsprojekter rettet mod reduktion af 
drivhusgas og/eller ammoniakudledning, hvilket er næsten 30% af målsætningen i 2023. Det medfører, at 
målsætningen om procentdel af storkreaturer, som er påvirket af investeringer på dette nu er på 2,13 %. 
Det oprindelig mål på 1,76 % er dermed opfyldt. Men i forbindelse med programændringen i 2016 er der 
tilført flere midler til ordninger, der bidrager til dette mål. Derfor er målet nu opjusteret til 5,69 %.

 

Fokusområde 6B: Fremme af lokaludvikling i landdistrikterne

LAG-ordningen under M19 bidrager til dette fokusområde, hvor 26 valgte lokale aktionsgrupper omfatter 
et befolkningsantal på mere 2,3 mio. mennesker, hvilket er fuld målopfyldelse. Målet om, at 50,87% af 
befolkningen i landdistrikter skal være opfattet af lokaludviklingsstraterier i år 2023 forventes dermed at 
blive opfyldt. Den nuværende målopfyldelse på 53,9% er realiserede tal pr. 2015. Forskellen skyldes den 
forventede øgede urbanisering i Danmark i de kommende 8 år, hvor flere folk forventes at flytte til de 



19

større byer og væk fra landdistrikterne. Udbetalinger til LAG-projekter i 2015 er alene efter tilsagn fra 
tidligere programperiode.

 

 

 

 

 

Tabel1 

1.d) Nøgleoplysninger om opnåede fremskridt i forhold til milepælene fastsat i resultatrammen 
baseret på tabel F

Dette afsnit gælder kun for AIR (AIR'erne) 2016
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1.e) Andre specifikke elementer til programmet for udvikling af landdistrikterne [frivillig]

I 2015 er der truffet politisk beslutning om udmøntning af indsatsen i landdistriktsprogrammet for 2016 
og herunder fleksmidlerne overført til landdistriktsprogrammet fra den fælles landbrugspolitiks søjle I. 
Den politiske beslutning er gennemført ved en ændring af landdistriktsprogrammet. Forslaget til 
programændring blev sendt til Kommissionen den 28. december 2015. Kommissionen godkendte 
forslaget til programændring i sin endelige form den 25. maj 2016.

I den forbindelse er der gennemført en mindre omprioritering mellem programmålene, idet der fortsat er 
fokus på direktivløftende natur- og miljøindsatser, økologi og erhvervets vækst og konkurrenceevne. For 
eksempel er indsatsen for vandmiljøet opprioriteret. Den ændrede prioritering har betydet ændringer i 
programmets kvantificerede mål, der fremgår af tabel 5.4. Der er afsat flere midler under fokusområderne 
1B, 4A-B-C (landbrug), 5B, 5D og 6B, hvorfor de tilhørende programmål er forøget. Der er afsat færre 
midler til indsatser i skove (fokusområde 4A og 4B (skov)), samt færre midler til investeringer i 
vedvarende energiproduktion (fokusområde 5B), hvorfor målindkatorerne T8, T11 og T16 er nedjusteret. 

De væsentligste elementer i denne programændring er:

 Tilførsel af ca. 2,1 mia. kr. fra den direkte landbrugsstøtte (de såkaldte fleksmidler).

 En ny støtteordning for etablering af minivådområder.

 En ny støtte ordning for Natura 2000-planlægning.

 Indførelse af mulighed for tilskud baseret på standardomkostninger i stedet for fakturerede 
udgifter for visse indsatser under programmet.

 Støtte til friluftsliv udgår af landdistriktsprogrammet, da der ikke er afsat midler til ordningen fra 
2016.

Danmark har opfyldt alle forhåndsbetingelser og kapitel 5 i indeværende årsrapport skal derfor ikke 
udfyldes.
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2. FREMSKRIDT I GENNEMFØRELSEN AF EVALUERINGSPLANEN

2.a) En beskrivelse af og begrundelse for eventuelle ændringer i evalueringsplanen i 
landdistriktsudviklingsprogrammet i løbet af året

Der er ikke foretaget substantielle ændringer af evalueringsplanen i 2014 eller 2015

2.b) En beskrivelse af de evalueringsaktiviteter, der er gennemført i løbet af året (afsnit 3 i 
evalueringsplanen)

Der blev i 2014 foretaget en ex ante effektevaluering af samtlige LDP-ordninger. 

I 2015 blev der foretaget en supplerende miljøvurdering af forslag til ændring af landdistriktsprogrammet. 
Den supplerende miljøvurdering og den offentlige høring heraf blev gennemført, fordi der er tilført 
fleksmidler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet for perioden 2016-2020. 
NaturErhvervstyrelsen vurderede som ansvarlig myndighed, at programændringen derfor måtte antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Cowi har udarbejdet miljøvurderingsrapporten på vegne af 
NaturErhvervstyrelsen. Udkast til afgrænsning af miljøvurderingen har været i høring hos den relevante 
miljømyndighed. På den baggrund blev den supplerende miljøvurdering afgrænset til at skulle vurdere 
miljøpåvirkningen ud fra miljøfaktorerne biologisk mangfoldighed, flora og fauna, befolkningen, jord og 
arealanvendelse, herunder kulturarv i forbindelse med lavbundsprojekter, vand, klimatiske faktorer, 
ressourcer og energy, landskab og kumulative virkninger. Den offentlige høring gav ikke anledning til 
ændringer i miljøvurderingsrapporten.

I 2015 var der opstart af slutevaluering for programperioden 2007-13. I forbindelse med denne 
slutevaluering er der opstillet en række supplerende krav, der har til formål at fokusere evalueringen på 
foranstaltninger og støtteordninger, der er videreført i den nye programperiode. Der er lagt til grund, at 
evalueringen dermed kan have særligt potentiale for at fremdrage erfaringer og viden, som kan være til nytte 
for implementeringen af det nye landdistriktsprogram for 2014-20. Der vil være særligt fokus på økonomisk 
store ordninger samt tværgående temaer vedrørende kvælstof-virkemidler, dødvægtstab og 
gennemførelsesprocenter.  Som ekstern evaluator er der, efter EU-udbud i foråret 2016, valgt konsortiet 
Epinion, Orbicon & Center for Landdistriktsforskning.   

 

2.c) En beskrivelse af de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med tilvejebringelse og 
forvaltning af data (afsnit 4 i evalueringsplanen)

I 2015 er der i NaturErhvervstyrelsen taget initiativ til at oprette en arbejdsgruppe, som skal sikre:

1. Bagudrettet at statistik moduler bliver tilrettet til at håndtere informationskravene og de spørgsmål 
som pt. mangler tilføjes til modulerne.
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2. Fremadrettet at data bliver lagret mere systematisk ift. at kunne udtrækkes og aggregeres. 
Derudover at spørgsmål til datainput bliver ensrettede således at datakvaliteten højne

Arbejdsgruppen som består af folk med ekspertice indenfor landdsitriktsprogrammet, IT-opsætning og 
datahåndtering evaluerer løbende, om systemerne kan håndtere kravene ift. fremtidige afrapporteringer.
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2.d) En liste over afsluttede evalueringer, herunder henvisninger til, hvor de er offentliggjort online

Udgiver/redaktør NaturErhvervstyrelsen

Forfatter(e) NaturErhvervstyrelsen

Betegnelse Supplerende miljøvurdering af ændring af landdistriktsprogrammet

Resumé Den tidligere regering har den 21. april 2015 indgået aftale med SF og Enhedslisten 
om udmøntning af det danske Landdistriktsprogram i perioden 2016-2018. Den 
nuværende regering har i juli 2015 foretaget en mindre justering af den planlagte 
indsats for 2016. Aftalen og justeringen heraf betyder, at der gennemføres en række 
ændringer i indsatsområder og støtterammer i Landdistriktsprogrammet for 2014-
2020.

NaturErhvervstyrelsen har på baggrund af den indgåede politiske aftale udarbejdet 
udkast til et ændret Landdistriktsprogram. Ændringen af programmet betyder, at der 
skal tilvejebringes en ny miljøvurdering

URL http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/EU-
arbejdet/Landdistriktsprogrammet_2014-
2020/Supplerende_milljoevurdering_af_aendring_af_landdistriktsprogrammet.pdf
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2.e) En oversigt over gennemførte evalueringer med fokus på resultatet af evalueringen

Der har i 2014 og 2015 været forholdsvis få udbetalinger på det nye program. Derfor foreligger der 
ikke evalueringsresultater ud over gennemførelsesrapporten og den suplerende miljøvurdering, som kan 
findes her:

http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/EU-
arbejdet/Landdistriktsprogrammet_2014-
2020/Supplerende_milljoevurdering_af_aendring_af_landdistriktsprogrammet.pdf

 

 

2.f) En beskrivelse af de kommunikationsaktiviteter, som er gennemført i forbindelse med oplysning 
om resultatet af evalueringen til offentligheden (afsnit 6 i evalueringsplanen)

Der skal henvises til evalueringsplanen, oplevede vanskeligheder i gennemførelsen skal beskrives sammen 
med benyttede eller foreslåede løsninger

Dato/periode 21/08/2015

Kommunikationsaktivitetens/-
begivenhedens betegnelse og 
emnet for de 
diskuterede/formidlede 
evalueringskonklusioner

Høring af den supplerende miljøvurdering til landditstriktsprogramm

Overordnet organisator af 
aktiviteten/begivenheden

NaturErhvervstyrelsen

Anvendte 
informationskanaler/-format

Høringsportalen

Type målpublikum Interesseorganisationer, myndigheder og universiteter

Antallet af interessenter, der 
er blevet informeret, ca.

61

URL https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/57655
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2.g) Beskrivelse af opfølgningen af evalueringsresultatet (afsnit 6 i evalueringsplanen)

Der skal henvises til evalueringsplanen, oplevede vanskeligheder i gennemførelsen skal beskrives sammen 
med benyttede eller foreslåede løsninger

Evalueringsresultat, 
der er relevant for 
opfølgning (beskriv 
konklusion og nævn 
kilden i parenteser)

Den supplerende miljøvurdering har ikke givet anledning til ændringer i 
forslaget til programændring. 

Opfølgning udført Den supplerende miljøvurdering har ikke givet anledning til ændringer i 
forslaget til programændring. 

Myndigheden med 
ansvar for opfølgning

Forvaltningsmyndighed
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3. FAKTORER, DER PÅVIRKER PROGRAMMETS RESULTAT, SAMT DE FORANSTALTNINGER, 
DER ER TRUFFET

3.a) Beskrivelse af skridt, der er taget for at sikre kvaliteten og effektiviteten ved programmets 
gennemførelse

 

NaturErhvervstyrelsen vurderede i juli 2015, at det var nødvendigt med en ændret tilrettelæggelse af åbning 
af en række tilskudsordninger i efteråret 2015. Dette var hovedsageligt begrundet i begrænsninger i 
styrelsens administrative kapacitet på tilskudsområdet. Det var i efteråret 2015 en hovedprioritet at sikre 
udbetalingerne under det tidligere landdistriktsprogram for at sikre fuld hjemtagning af EU-midlerne i det 
program. Derfor har det fra starten været forudsat, at der skulle udbydes relativt få ansøgningsrunder i 
efteråret 2015. Det har også været nødvendigt med en række udskydelser og ændringer på grund af 
revisionsmæssige henstillinger, og for at minimere risikoen for underkendelser, ligesom der har været 
udfordringer med IT systemer mv. Endelig har folketingsvalget i 2015 betydet, at en række bekendtgørelser 
er blevet forsinket, idet der i en periode ikke har kunnet gennemføres høringer, ministerforelæggelser mv.

Disse udfordringer medførte, at en række ordninger åbnes senere end forudsat, ligesom tilsagnsgivningen på 
en række ordninger blev udskudt fra 2015 til 2016.

 

Oversigt over berørte ordninger i 2015:

Miljøteknologi (randzoner) flyttet fra juni til 4. kvartal 2015.

Økologifremme (køkkener m.v.) flyttet fra juni til november 2015.

Bilag IV arter flyttet fra august til november 2015.

Erhvervsudvikling (2. runde) flyttet fra august/september til november 2015.

 

Standardomkostninger (SCO) er ikke anvendt i 2014 og 2015, men indføres i 2016. Der er desuden 
udarbejdet en implementeringsplan til reduktion af fejlrater.

 

Tast selv-service

Det digitale selvbetjeningssystem Tast selv-service er obligatorisk at anvende for støtteansøgerne på et 
stigende antal støtteordninger. Tast selv-service giver nye muligheder for indsamling og validering af data, 
bl.a. er det gjort obligatorisk for støtteansøger at udfylde bestemte rubrikker for at kunne indsende 
henholdsvis sin ansøgning om tilsagn og udbetaling. Rubrikkerne kan afspejle de indikatorer, som er 
relevante for den støtteordning, der ansøges om.

 

NaturErhvervstyrelsen har derfor igangsat et internt arbejde, der skal skabe øget kendskab til indikatorerne, 
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så det sikres at disse er indarbejdet fra start, når ansøgningsmaterialet offentliggøres for kunderne, så 
potentialet i den øgede digitalisering kan udnyttes fuldt ud. Tast selv-service giver også store administrative 
lettelser for støtteansøgerne, da systemet gør det muligt at genanvende data på tværs af støtteordningerne og 
automatisk indhente oplysninger fra f.eks. andre offentlige registre. Systemet giver ligeledes mulighed for 
elektronisk notifikation af støtteansøger, når f.eks. en frist for afslutning af projektet nærmer sig, hvilket 
vurderes at kunne være medvirkende til at flere projekter afsluttes rettidigt. Alle data i systemet kan 
opsamles i centrale dataudtræk.

 

LAG It-systemet PROMIS

PROMIS (Project Management Information System) blev lanceret 24. august 2015. Erhvervsstyrelsen har 
via PROMIS videreført og udbygget effektregistreringerne i den nye programperiode med bl.a. introduktion 
af elektronisk ansøgningsskema med effektvurderinger, projektprioriteringsværktøj, slutrapportskema og 
selvevalueringsværktøj. Disse værktøjer vil forbedre mulighederne for at udarbejde effektopgørelse og 
vurdere fremdrift i forhold til programmålene. Erhvervsstyrelsen har gennemført en erfaringsopsamling af 
PROMIS, bl.a. via fem heldagsworkshops med deltagelse fra aktionsgrupperne. Erfaringsopsamlingen viste, 
at knap 80 pct. af de adspurgte aktionsgrupper mente, at PROMIS i høj eller meget høj grad er en forbedring 
for ansøgerne. Desuden vurderes det, at PROMIS i høj grad udgør fundamentet for diskussionerne i 
bestyrelserne og dermed strukturerer og ensarter vurderingerne og prioriteringerne af projektansøgningerne. 
Ud fra de prioriteringer som bestyrelserne giver projekterne, indstilles primært de projekter, der opnår højest 
score. Hvis bestyrelserne indstiller projekter, der ikke umiddelbart scorer højest, fordi de vurderer, at andre 
forhold end dem, der fremkommer under prioriteringen gør sig gældende og skal vægtes højt, skal dette 
fremgå af referatet. Effektmåling og rapportering i PROMIS er drivkraften bag systemets udvikling og 
tiltænkt som et af systemets største forcer. På grund af den manglende slutrapport er effektmålingen og 
rapporteringen endnu ikke færdigprogrammeret, men aktionsgrupperne har tilkendegivet at 
rapporteringselementet virker lovende.

 

Primo 2016 igangsættes en evaluering af systemet, og i løbet af 2016 tilrettes og optimeres systemet. I løbet 
af 2016 vil også udbetalingsanmodninger kunne foretages via PROMIS. I løbet af 2016 igangsættes 
kompetenceudvikling af LAG-koordinatorer/bestyrelser, således at de vil være klædt på til at kunne anvende 
de data, der ligger i PROMIS i forhold til selvevaluering. Dette vil give LAG’erne mulighed for løbende at 
følge implementeringen af deres respektive udviklingsstrategier, og det vil give dem mulighed for at ændre i 
vægtningerne, således at det sikres, at bestyrelserne løbende lever op til de mål, der er nedsat i den lokale 
udviklingsstrategi.

 

3.b) Effektive leveringsmekanismer af høj kvalitet

Forenklede omkostningsmodeller 1, substitut blev automatisk beregnet

            
Samlet finansiel tildeling til 

landdistriktsudviklingsprogrammet 
[ELFUL]

[%] planlagt dækning af de 
forenklede omkostningsmodeller ud 

af den samlede tildeling til 
landdistriktsudviklingsprogrammet2

[%] afholdte udgifter 
gennem forenklede 

omkostningsmodeller 
ud af den samlede 
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tildeling til 
programmet for 

udvikling af 
landdistrikterne 
(kumulativt)3

Fondsspecifikke metoder, artikel 67, stk. 5, litra e), i 
forordningen om fælles bestemmelser 629.400.690,00 38,34 0,95

1 Forenklede omkostningsmodeller skal fungere som enhedsomkostninger/faste satser/faste beløb i artikel 67, stk. 5, i forordningen om fælles 
bestemmelser, herunder de ELFUL-specifikke metoder under litra e) i samme artikel såsom faste beløb til etablering af virksomheder, betalinger i 
henhold til faste satser til producentorganisationer og område- og dyrerelaterede enhedsomkostninger.

2 Automatisk beregnet ud fra programversionens foranstaltninger 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 18

3 Automatisk beregnet ud fra udgiftserklæringernes foranstaltninger 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 18

Forenklede omkostningsmodeller, baseret på specifikke detaljerede data fra medlemsstaten [frivillig]

            
Samlet finansiel tildeling til 

landdistriktsudviklingsprogrammet 
[ELFUL]

[%] planlagt dækning af de 
forenklede omkostningsmodeller ud 

af den samlede tildeling til 
landdistriktsudviklingsprogrammet

[%] afholdte udgifter gennem 
forenklede omkostningsmodeller ud 

af den samlede tildeling til 
programmet for udvikling af 
landdistrikterne (kumulativt)

I alt, artikel 67, stk. 1, litra b), c) og d), 
og artikel 67, stk. 5, litra e), i 
forordningen om fælles bestemmelser

629.400.690,00

Fondsspecifikke metoder, artikel 67, 
stk. 5, litra e), i forordningen om 
fælles bestemmelser

629.400.690,00

E-forvaltning for støttemodtagere [frivillig]

            [i %] ELFUL-finansiering [%] Berørte operationer

Ansøgning om støtte

Betalingsanmodninger

Kontrol og overensstemmelse

Overvågning og rapportering til 
forvaltningsmyndigheden/betalingsmyndigheden

Gennemsnitlig tid inden støttemodtagerne modtager betalinger [frivillig]

[Dage]
Medlemsstatens frist for at 

betalinger når frem til 
støttemodtagerne, hvis det er 

relevant

[Dage]
Gennemsnitlig tid inden 
betalinger når frem til 

støttemodtagerne

Bemærkninger
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4. SKRIDT, DER ER TAGET FOR AT GENNEMFØRE KRAVENE TIL TEKNISK BISTAND OG 
OFFENTLIG OMTALE OF PROGRAMMET

4.a) De foranstaltninger, som er truffet, og status med hensyn til oprettelsen af det nationale 
landdistriktsnetværk og gennemførelsen af dets handlingsplan

4.a1) De foranstaltninger, som er truffet, og status med hensyn til oprettelsen af det nationale 
landdistriktsnetværk (forvaltningsstruktur og netværkets supportenhed)

Der er blevet nedsat en styregruppe, som skal koordinere aktiviteter i det nationale landdistriktsnetværk. Det 
nationale landdistriktsudvalg vil have to støtteenheder. Den ene støtteenhed vil håndtere LEADER og den 
anden det øvrige landdistriktsprogram.

4.a2) De foranstaltninger, som er truffet, og status med hensyn til gennemførelsen af handlingsplanen

En aktionplan og en aktivitetsplan er godkendt af styregruppen. Aktivitetsplanen indeholder en lang række 
aktiviteter, som løbende afholdes. Der har været afholdt informationsmøder om landdistriktsprogrammet og 
dets forskellige støtteordninger.

NaturErhvervstyrelsen har i 2015 gennemført en række informationsindsatser, der skulle sprede viden om de 
forskellige tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet. Herunder er der f.eks. afholdt 
informationsmøder om miljøteknologi og plejegræs. Generelt har NatuerErhvervstyrelsen holdt møder med 
konsulenter og andre interessenter på de forskellige tilskudsordninger. Hertil møder om selve 
landdistriktsprogrammet og en ekstraordinær informationsindsats via hjemmesiden.

Der er planlagt et temamøde i efteråret 2016, hvor ”best practices” vil blive drøftet.

Netværkscenteret for Leader-indsatsen i Erhvervsstyrelsen har deltaget i planlægning og gennemførelse af 
møder, kurser og tematiske seminarer for at bistå bestyrelser og koordinatorer i de lokale aktionsgrupper. 
Netværkscentret har i 2014 og 2015 deltaget i internationale arrangementer med henblik på faglig 
oprustning, koordinering og udveksling af erfaringer med andre netværkskolleger i de øvrige EU-
medlemslande.

I 2014 og 2015 har Netværkscenteret ligeledes gennemført mange aktiviteter, herunder kurser, møder, 
informationstiltag m.v. for at understøtte overgangen til ny programperiode med henblik på at mobilisere og 
engagere lokale landdistriktsaktører til at påtage sig et ansvar for etablering af nye lokale aktionsgrupper og 
forberedelse af lokale udviklingsstrategier for perioden frem til 2020.

Netværkscentret udsender jævnligt nyhedsbrevet ”NetværksInfo” til de lokale aktionsgrupper, arrangerer 
kurser og driver en hotline telefon. Desuden udfærdiger Netværkscentret værktøjer til de lokale 
aktionsgrupper i form af diverse vejledninger og skemaer, der bliver gjort tilgængelige på hjemmesiden 
livogland.dk.

LAG har ligeledes etableret et koordinationsudvalg for de 26 aktionsgrupper, bestående af tre formænd, som 
løbende holdes orienteret om aktiviteter og tiltag under ordningen. Udvalget koordinerer fælles synspunkter 
for LAG-bestyrelserne og videreformidler disse. Udvalget mødes med Erhvervsstyrelsen 3-4 gange årligt 
eller efter behov.
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I 2016 planlægger Erhvervsstyrelsen at afholde forskellige kommunikationsaktiviteter, fx 2 dialogmøder 
mellem ministeren og aktionsgrupper, 3 - 4 møder med LAG-koordinatorer, 3-4 møder med 
koordinationsudvalget, og 2 møder med LAG-formændene. Erhvervsstyrelsen vedbliver med at give 
vejledning per telefon, e-mail og via vores hjemmeside. Der vil blive indkaldt best practises med henblik på 
offentliggørelse på hjemmesiden.

Endelig planlægges der en større revision af projektvejledningen i løbet af 2016, samt en revision af 
driftsvejledningen. Det sker med henblik på, at kunne give den optimale vejledning til både koordinatorer 
og projektholdere.

4.b) Skridt, der er taget for at sikre, at programmet offentliggøres (artikel 13 i Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014)

NaturErhvervstyrelsen har i 2015 gennemført en række informationsindsatser, der skulle sprede viden om 
de forskellige tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet. Herunder er der f.eks. afholdt 
informationsmøder om miljøteknologi og plejegræs. Generelt har NaturErhvervstyrelsen holdt møder med 
konsulenter og andre interessenter på de forskellige tilskudsordninger. Hertil møder om selve 
landdistriktsprogrammet og en ekstraordinær informationsindsats via hjemmesiden.

NaturErhvervstyrelsen har i 2015 bl.a.:

 Deltaget i Road shows i forbindelse med ansøgningsrunden
 Lavet oplæg på plantekongressen i Herning.
 Haft møder med kommuner, der lejer græsarealer ud til landmænd, om tilskudsordninger for bl.a. 

plejning og rydning. Især om plejebetingelserne i et plejetilsagn, så kommunerne kan vurdere om 
forpagterne har forudsætningerne for at løfte opgaverne.

 Haft møder med Landmænd, konsulenter, kommuner og statslige naturmedarbejdere om regler for, 
hvordan græs og naturarealer kan plejes?”

 Afholdt informationsmøde på Hinnerup Familielandbrug med konsulenter og landmænd om 
landbrugsreformen og i den forbindelse om de to nye ordninger i LDP 2014-2020.

 Afholdt møder hos konsulenthuset Gefion i Sorø for henholdsvis økologiske bær- og frugtavlere og 
kødkvægproducenter.

 Afholdt møde med Økologisk Landsforening om Landbrugsreformen, hvor NaturErhvervstyrelsen 
var med for at svare på spørgsmål om grænsefladerne til Landdistriktsprogrammet

 Afholdt temadag med Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejder i det offentlige (EnviNa) 
om tilskud til naturpleje

 Deltaget i EnviNa’s årsmøde.
 Afholdt kursus om naturpleje på Ferskvandscenteret i Silkeborg
 Afholdt møde med landmænd, kommuner, Naturstyrelsen og Jysk Landbrugsrådgivning om 

muligheden for fortsat at støtte den biodiversitet, som er resultatet af 20-årigt projekt ”Operation 
Engsnarre”, der slutter i 2015.

 Udarbejdet folder om økologi.
 Udarbejdet fakta-ark og vejledninger om støtteordningerne under Landdistriktsprogrammet.
 Deltaget i seminarer, som Naturstyrelsen har lavet om Natura 2000 planer, vådområder, fokus i ny 

planperiode og bilag IV arter.  
 Inviteret interessenter fra erhvervet og kommuner ind til mindre workshops og møder i forbindelse 
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med udarbejdelse af nye bekendtgørelser og opsætninger af ordninger.

 

NaturErhvervstyrelsen offentliggør landdistriktsprogrammet og nyheder om programændringer 
på følgende hjemmeside:

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/eu-reformer/landbrugsreformen-2014-2020/landdistriktsprogrammet-
2014-2020/#c32775

 

NaturErhverstyrelsen offentliggør desuden faglige nyheder om udfald af ansøgningsrunder med mere:

http://naturerhverv.dk/meddelelser/

 

Naturstyrelsen har ligeledes nyheder om de landdistriktsordninger, som de administrerer:

http://naturstyrelsen.dk/nyheder/#

 

Erhvervsstyrelsen har link til de 26 lokale aktionsgrupper:

http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/find-aktionsgruppe
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5. TRUFNE FORANSTALTNINGER TIL OPFYLDELSE AF FORHÅNDSBETINGELSER

5.a) Uopfyldte kriterier af generelle forhåndsbetingelser

Generel forhåndsbetingelse Kriterium
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5.b) Foranstaltninger, der er truffet for at opfylde relevante generelle forhåndsbetingelser

Generel 
forhåndsbetingelse Kriterium Planlagte tiltag Frist Organ, der er ansvarlig 

for opfyldelse Trufne foranstaltninger
Dato for 
foranstaltningens 
fuldførelse

Kommissionens 
holdning Bemærkninger
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5.c) Uopfyldte kriterier af prioriterede forhåndsbetingelser

Prioritetstilknyttet forhåndsbetingelse Kriterium
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5.d) Foranstaltninger, der er truffet for at opfylde de relevante prioriterede forhåndsbetingelser

Prioritetstilknyttet 
forhåndsbetingelse Kriterium Planlagte tiltag Frist Organ, der er ansvarlig 

for opfyldelse Trufne foranstaltninger
Dato for 
foranstaltningens 
fuldførelse

Kommissionens 
holdning Bemærkninger
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5.e) (Frivillig) yderligere oplysninger, der komplementerer oplysningerne givet i tabellen over "trufne foranstaltninger"
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6. BESKRIVELSE AF DELPROGRAMMERNES GENNEMFØRELSE

Dette afsnit gælder kun for AIR (AIR'erne) 2016, 2018
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7. EVALUERING AF OPLYSNINGERNE OG FREMSKRIDT MOD VIRKELIGGØRELSE AF 
PROGRAMMÅLENE

Dette afsnit gælder kun for AIR (AIR'erne) 2016, 2018
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8. GENNEMFØRELSE AF FORANSTALTNINGER UNDER HENSYNTAGEN TIL DE PRINCIPPER, 
DER ER FASTSAT I ARTIKEL 5, 7 OG 8 I FORORDNING (EU) NR. 1303/2013

Dette afsnit gælder kun for AIR (AIR'erne) 2016, 2018
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8.a) Fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling (artikel 7 i 
forordning (EU) nr. 1303/2013)
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8.b) Bæredygtig udvikling (artikel 8 i forordning (EU) nr. 1303/2013)
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8.c) Rollen for de partnere, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013 vedrørende 
programmets gennemførelse
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9. FREMSKRIDT I FORBINDELSE MED AT SIKRE EN INTEGRERET TILGANG TIL ANVENDELSEN 
AF ELFUL OG ANDRE FINANSIELLE EU-INSTRUMENTER

Dette afsnit gælder kun for AIR (AIR'erne) 2018
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10. RAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF FINANSIELLE INSTRUMENTER (ARTIKEL 
46 I FORORDNING (EU) NR. 1303/2013)
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11. REGISTRERINGSTABELLER FOR FÆLLES OG PROGRAMSPECIFIKKE 
INDIKATORER OG KVANTIFICEREDE MÅLVÆRDIER

See Monitoring Annex
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Annex II
Detailed table showing implementation level by Focus areas including output 
indicators

Fokusområde 1A

Målindikatornavn
Baseret på godkendte 

2014-2015 (hvis 
relevant)

Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T1: procentdel af udgifterne i henhold til artikel 14, 15 og 35 
i forordning (EU) nr. 1305/2013 i forhold til de samlede 
udgifter for landdistriktsudviklingsprogrammet 
(fokusområde 1A)

1,19 7,57

Fokusområde 1B

Målindikatornavn Baseret på godkendte 
2014-2015 (hvis relevant) Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T2: Samlet antal samarbejdsprojekter, som modtager 
støtte under samarbejdsforanstaltningen (artikel 35 i 
forordning (EU) nr. 1305/2013) (grupper, 
netværk/klynger, pilotprojekter…) (fokusområde 1B)

0,00 91,00

Fokusområde 1C

Målindikatornavn Baseret på godkendte 
2014-2015 (hvis relevant) Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T3: Samlet antal deltagere, som er uddannet i henhold 
til artikel 14 i forordning (EU) nr. 1305/2013 
(fokusområde 1C)

0,00 11.586,00
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Fokusområde 2A

Målindikatornavn Baseret på godkendte 
2014-2015 (hvis relevant) Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T-DK01a Antal job skabt ved grøn omstilling, ekskl. 
Leader (Antal job) 0,00 550,00

T-DK02 Antal støttede projekter for erhvervsudvikling 
(artikel 14) og samarbejde om erhvervsudvikling 
(artikel 35) (Antal projekter)

0,00 167,00

T4: procentdel af landbrugsbedrifter med støtte fra et 
regionalt udviklingsprogram til investeringer i 
omstrukturering eller modernisering (P2A)

0,00 0,00 8,00

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

2A i 
alt 38.003.998,00 24,19 10.916.529,44 6,95 157.096.901,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

1.999.200,00 12,31 3.409.337,76 21,00 16.234.904,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

O1 - Samlede offentlige 
udgifter 0,00 0,00 16.234.904,00

M01

M01.1
O12 - Antal deltagere 
under uddannelse 0,00 0,00 6.048,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

23.207.407,00 21,05 247.268,62 0,22 110.261.778,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

O2 - Samlede investeringer 618.171,55 0,22 275.654.446,00

O1 - Samlede offentlige 
udgifter 247.268,62 0,22 110.261.778,00

M04

M04.1
O4 - Antal støttede 
bedrifter/støttemodtagere 2,00 0,06 3.368,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammetM05

0,00 0,00 2.894,00

Samlede offentlige udgifter
M16

Udgiftsforpligtelser for Gennemførelsesniveau Afholdte udgifter Gennemførelsesniveau Planlagte udgifter fra 
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2014-2015 (forpligtet) (%) 2014-2015 (faktisk) (%) landdistriktsudviklingsprogrammet

12.797.391,00 41,83 7.259.923,06 23,73 30.597.325,00
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Prioritet P4

Målindikatornavn Baseret på godkendte 
2014-2015 (hvis relevant) Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

Antal investeringsoperationer inden for EU-
prioriteterne om biodiversitet (4A), bedre 
vandforvaltning (4B) og bedre forvaltning af 
jordbunden (4C) (Antal operationer)

80,00 2.907,00

Antal projekter med støtte  til økologiske investeringer 
(landbrug) (Antal projekter) 50,00 736,00

Antal projekter med støtte til økologiske investeringer 
(landbrug) (Antal projekter) 50,00 736,00

T-DK01b Antal job skabt ved grøn omstilling, ekskl. 
Leader (landbrug) (Antal job) 0,00 161,00

T-DK03 Antal investeringsprojekter, der støtter 
biodiversitet og/eller landskaber (landbrug) (Antal 
projekter)

80,00 2.003,00

T-DK04 Antal deltagere uddannet eller rådgivet 
(landbrug) (Antal deltagere) 0,00 5.538,00

T-DK05 Antal projekter med støtte til økologiske 
investeringer (landbrug) (Antal projekter) 50,00 736,00

T-DK06 Antal støttede ikke-produktive investeringer, 
der bidrager til at forbedre vandforvaltningen 
(landbrug) (Antal projekter)

2,00 326,00

T-DK07 Antal investeringsprojekter, der bidrager til at 
forbedre vandforvaltningen (landbrug) (Antal projekter) 50,00 1.322,00

T9: procentdel af landbrugsjord under 
forvaltningskontrakter for at støtte biodiversitet og/eller 
landskaber (fokusområde 4A)

9,43 11,71

T10: procentdel af landbrugsjord under 
forvaltningskontrakter for at forbedre vandforvaltningen 
(fokusområde 4B)

6,67 7,87

T12: procentdel af landbrugsjord, der er under 
forvaltningskontrakter for at forbedre forvaltningen af 
jorden og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

6,67 6,80

T8: procentdel af skove/andre træbevoksede områder 
under forvaltningskontrakter for at støtte biodiversitet 
(fokusområde 4A)

0,00 1,53

T11: procentdel af skovbrugsjord under 
forvaltningskontrakter for at forbedre vandforvaltningen 
(fokusområde 4B)

0,00 0,27

T13: procentdel af skovbrugsarealer, der er under 
forvaltningskontrakter for at forbedre forvaltningen af 
jorden og/eller forhindre jorderosion (fokusområde 4C)

0,00 0,00

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

P4 i 
alt 118.275.232,00 20,53 9.799.934,98 1,70 576.137.728,00

Samlede offentlige udgifter

M01 Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet
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3.353.969,00 15,79 21.238.261,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

O1 - Samlede offentlige 
udgifter 21.238.261,00

M01.1
O12 - Antal deltagere 
under uddannelse 5.538,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

23.850.379,00 12,80 1.834.764,98 0,98 186.349.663,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

O2 - Samlede 
investeringer 3.541.230,68 1,13 312.180.525,00

M04

M04.4 O3 - Antal støttede 
aktioner/operationer 30,00 1,09 2.749,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammetM07

0,00 0,00 0,00 0,00 107.383,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

4.824.049,00 10,23 0,00 0,00 47.151.393,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

O1 - Samlede offentlige 
udgifter 0,00 0,00 37.814.604,00

M08.1

O5 - Areal i alt (ha) 0,00 0,00 7.043,00

M08.4 O1 - Samlede offentlige 
udgifter 0,00 0,00 2.894,00

O1 - Samlede offentlige 
udgifter 0,00 0,00 9.333.895,00

O3 - Antal støttede 
aktioner/operationer 0,00 0,00 18,00

M08

M08.5

O5 - Areal i alt (ha) 0,00 0,00 1.738,00

Samlede offentlige udgifter

M10 Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet
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58.792.150,00 31,15 788.918,00 0,42 188.727.891,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

M10.1 O5 - Areal i alt (ha) 82.914,00 67,53 122.774,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

27.454.685,00 24,69 7.176.252,00 6,45 111.191.105,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

M11.1 O5 - Areal i alt (ha) 22.500,00 56,81 39.605,00

M11

M11.2 O5 - Areal i alt (ha) 165.800,00 118,02 140.480,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammetM13

0,00 0,00 0,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

0,00 0,00 0,00 0,00 21.372.032,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

M15

M15.1 O5 - Areal i alt (ha) 0,00 0,00 7.961,00
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Fokusområde 5B

Målindikatornavn Baseret på godkendte 
2014-2015 (hvis relevant) Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T-DK01c Antal job skabt ved grøn omstilling, ekskl. 
Leader (Antal job) 0,00 32,00

T15: Samlede investeringer i energieffektivitet 
(fokusområde 5B) 2.023.367,51 2.023.367,51 21.643.979,00

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

5B i 
alt 13.243.981,00 152,98 1.264.604,69 14,61 8.657.591,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

13.243.981,00 152,98 1.264.604,69 14,61 8.657.591,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

O2 - Samlede 
investeringer 2.023.367,51 9,35 21.643.979,00

M04

M04.1, M04.2, M04.3 O3 - Antal støttede 
aktioner/operationer 83,00 31,44 264,00
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Fokusområde 5C

Målindikatornavn Baseret på godkendte 
2014-2015 (hvis relevant) Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T-DK01d Antal job skabt ved grøn omstilling, ekskl. 
Leader (Antal job) 0,00 71,00

T16: Samlede investeringer i vedvarende 
energiproduktion (i EUR) (fokusområde 5C) 1.741.433,57 0,00 105.066.417,00

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte 
udgifter 2014-

2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

5C i 
alt 0,00 0,00 804.235,64 2,22 36.284.494,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte 
udgifter 2014-

2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

0,00 0,00 0,00 0,00 19.046.701,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

O2 - Samlede 
investeringer 0,00 0,00 47.616.753,00

M04

M04.1, M04.3 O3 - Antal støttede 
aktioner/operationer 0,00 0,00 582,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte 
udgifter 2014-

2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

0,00 0,00 804.235,64 4,67 17.234.899,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

M07.2 O3 - Antal støttede 
aktioner/operationer 1,00 5,26 19,00

M07

M07.2, M07.3, M07.4, 
M07.5, M07.6, M07.7, 

M07.8

O2 - Samlede 
investeringer 0,00 0,00 57.449.664,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte 
udgifter 2014-

2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammetM16

0,00 0,00 0,00 0,00 2.894,00
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Fokusområde 5D

Målindikatornavn Baseret på godkendte 
2014-2015 (hvis relevant) Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T-DK01e Antal job skabt ved grøn omstilling, ekskl. 
Leader (Antal job) 0,00 90,00

T-DK08 Antal støttede ikke-produktive investeringer 
rettet mod reduktion af drivhusgas- og/eller 
ammoniakudledninger (Antal projekter)

0,00 22,00

T-DK09 Antal investeringsprojekter rettet mod 
reduktion af drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger 
(Antal projekter)

217,00 740,00

T17: procentdel af storkreaturenheder, der er påvirket af 
investeringer i forvaltning af dyreenheder med henblik 
på en reduktion af drivhusgas- og/eller 
ammoniakudledninger (fokusområde 5D)

2,13 1,76

T18: procentdel af landbrugsjord, der er under 
forvaltningskontrakter rettet mod reduktion af 
drivhusgas- og/eller ammoniakudledninger 
(fokusområde 5D)

0,00 0,01

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

5D i 
alt 31.824.650,00 120,63 4.746.839,24 17,99 26.383.036,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

31.824.650,00 122,62 4.746.839,24 18,29 25.954.680,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

O2 - Samlede 
investeringer 6.392.654,49 10,26 62.316.564,00

O3 - Antal støttede 
aktioner/operationer 217,00 29,32 740,00

M04

M04.1, M04.3, M04.4
O8 - Antal støttede 
storkreaturenheder 104.548,50 120,94 86.447,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

0,00 0,00 0,00 0,00 428.356,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

M10

M10.1 O5 - Areal i alt (ha) 0,00 0,00 7.159,00
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Fokusområde 6B

Målindikatornavn Baseret på godkendte 
2014-2015 (hvis relevant) Gennemført 2014-2015 Mål (2023)

T21: procentdel af befolkningen i landdistrikter, der er 
omfattet af lokaludviklingsstrategier (fokusområde 6B) 53,90 50,87

T22: procentdel af befolkningen i landdistrikter, der 
nyder godt af forbedrede tjenesteydelser/infrastruktur 
(fokusområde 6B)

0,00 5,06

T23: Stillinger skabt i støttede projekter (Leader) 
(fokusområde 6B) 0,00 411,00

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

6B i 
alt 16.248.045,00 29,64 10.469.624,11 19,10 54.818.420,00

Samlede offentlige udgifter

Udgiftsforpligtelser for 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(forpligtet) (%)

Afholdte udgifter 
2014-2015

Gennemførelsesniveau 
(faktisk) (%)

Planlagte udgifter fra 
landdistriktsudviklingsprogrammet

16.248.045,00 29,64 10.469.624,11 19,10 54.818.420,00

Outputindikatorer

Underforanstaltning Outputindikator Gennemført 
2014-2015 Udnyttelse (%) Planlagt til 2023

O18 - Befolkning 
omfattet af lokale 
aktionsgrupper

2.345.053,00 105,96 2.213.227,00

O19 - Antal valgte lokale 
aktionsgrupper 26,00 100,00 26,00

M19.1 O1 - Samlede offentlige 
udgifter 442.488,00 70,65 626.326,00

M19.2 O1 - Samlede offentlige 
udgifter 7.967.476,11 16,96 46.973.691,00

M19.3 O1 - Samlede offentlige 
udgifter 0,00 0,00 15.658,00

M19

M19.4 O1 - Samlede offentlige 
udgifter 2.059.660,00 28,60 7.202.745,00
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