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Foranstaltningernes bidrag til nationale og internationale planer og direktiver 

 

Landdistriktsprogrammets primære fokusområder og foranstaltninger Nationale strategier og handlingsplaner  Internationa

le planer  

1A Fremme af innovation 

M01b Viden overførsel og informationsaktivitet, herunder økologisk omstilling 

af køkkener 

M01a og M16b Samarbejdsprojekter om erhvervsudvikling/udviklingsprojekter 

Regeringens innovationsstrategi 

Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger 

Økologisk Handlingsplan 2020 

Regeringens Vækstplan for vand, bio og miljøløsninger 

Regeringens Vækstplan for Fødevarer 

Regeringens klimastrategi og 40 % reduktionsmål for 

drivhusgasser i 2020 

EU 2020 

strategien 

1B Styrke forbindelse til forskning og innovation 

M01a og M16b Samarbejdsprojekter om erhvervsudvikling/udviklingsprojekter  

Regeringens innovationsstrategi 

Økologisk Handlingsplan 2020 

2A Forbedring af alle landbrugs økonomiske resultater 

M04b Økologisk investeringsstøtte 

M04c Investeringer i omstilling til bioøkonomi  

M05 Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader 

M01a og M16b Samarbejdsprojekter om erhvervsudvikling/udviklingsprojekter  

Regeringens vækstplan for vand-, bio- og 

miljøløsninger  

Regeringens vækstplan for fødevarer 

Regeringens strategi for Eksportrådet  

Økologisk Handlingsplan 2020 

Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger 

4A Genopretning og forbedring af biodiversiteten 

M04d og M10a Rydning, hegning og genetablering af naturlig hydrologi på 

landbrugsareal i Natura 2000-områder 

M10b Pleje af græsarealer og seminatur på landbrugsarealer  

M08a Skovrejsning på landbrugsjord 

M08b Stormfaldsordning skov  

M08c-d-e-f Investeringer der forbedrer skoves tilpasningsevne/ miljømæssige 

værdi  

M15 Miljø- og klimavenligt skovbrug, Natura 2000 betalinger skov 

Regeringens mål om Grøn Omstilling 

Regeringens naturplaner 

Naturplan Danmark 

Regeringens skovplan 

Regeringens pesticidplan 

Nationale målsætninger for skovene 

EU Natura 

2000-

direktiver 

 

EU’s mål om 

biodiversitet 

for 2020 

4B Bedre vandforvaltning 

M04d og M10a Etablering og fastholdelse af vådområder for reduktion af N 

eller P udledning  

M04a Investeringer i miljøteknologi i landbruget 

Regeringens mål om Grøn Omstilling 

Regeringens vandområdeplaner 

Regeringens pesticidplan 

Naturplan Danmark 

EU 

Vandrammed

irektivet  

4C Bedre forvaltning af jordbunden 

M04d og M10a Permanent ekstensivering af landbrug, herunder tørveholdige 

lavbundsområder og restaurering af hydrologiske forhold  

Økologisk Handlingsplan 2020 

Naturplan Danmark 

 

 



Landdistriktsprogrammets primære fokusområder og foranstaltninger Nationale strategier og handlingsplaner  Internationa

le planer  

M04b Økologisk investeringsstøtte  

M11 Økologisk arealtilskud 

5B Effektivitetsforbedringer i energiforbruget  

M04a Investeringer i miljøteknologi i landbruget  

Regeringens mål om Grøn Omstilling 

Regeringens vækstplan for vand-, bio- og 

miljøløsninger 

EU’s 

klimamålsæt

ninger og 

reduktionsmå

l for 

drivhusgasse

r 

 

De 

international

e klima 

forpligtelser 

5C Lettere levering af vedvarende energikilder og bioøkonomi 

M04c Investeringer i omstilling til bioøkonomi  

M16a Samarbejde om omstilling til den biobaserede økonomi 

Regeringens mål om Grøn Omstilling 

Regeringens klimastrategi og 40 % reduktionsmål for 

drivhusgasser i 2020 

Regeringens vækstplan for vand-, bio- og 

miljøløsninger 

Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger 

5D Reduktion af udledningen af drivhusgasser  

M04a Investeringer i miljøteknologi i landbruget  

M04d og M10a Permanent ekstensivering af landbrug i tørveholdige 

lavbundsområder, inklusive restaurering af de hydrologiske forhold i  

M16a Samarbejdsprojekter om omstilling til biobaseret økonomi 

Regeringens mål om Grøn Omstilling  

Regeringens klimastrategi og 40 % reduktionsmål for 

drivhusgasser i 2020 

 

6B LEADER 

  

Regeringens mål om fremme af jobskabelse gennem 

sikring og forbedring af virksomheders 

konkurrenceevne og evne til værdiskabelse 

EU 2020 

strategien 

 


