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Resume 

Kapitel 1 Introduktion 

Denne rapport indeholder vurdering af udkast til det danske landdistriktsprogram 

2014-20 (af 16. oktober 2013 og 3. marts 2014) udarbejdet af NaturErhvervstyrel-

sen. 

Kapitel 2 Vurdering af kontekst og behov 

Analysen af fødevaresektoren og landområderne er generelt bred og omfattende, og 

dækker hele territoriet og alle relevante sektorer og problemstillinger. Det klarlæg-

ges at Danmarks landområder består af hele Danmarks areal bortset fra områderne 

omkring de større byer og at landområderne overordnet set står overfor ensartede 

udfordringer i forhold til jobskabelse, fastholdelse af befolkning m.v., men at de 

specifikke udfordringer og ressourcer kan variere fra område til område 

Det er vores samlede vurdering, at analysen udgør et tilstrækkeligt grundlag til 

vurdering af behov, og at de identificerede behov er klart kategoriseret i forhold til 

prioriteterne i LDP-forordningen. 

Vi vurderer, at analysen generelt er baseret på et bredt dækkende og relevant indi-

kator grundlag. Der er redegjort for baseline år for de enkelte indikatorer, og vær-

dien af de enkelte indikatorer svarer til de officielt tilgængelige data. Dog mangler 

begrundelse for ikke at anvende 5 af de fælles kontekstindikatorer. 

I forhold til SWOT er det er vores vurdering, at den opsamlende analyse og analy-

sen af tværgående sammenhænge med fordel kan uddybes, og at kvaliteten af 

SWOT kan forbedres yderligere i forhold til systematik og konsistens. Vi vurderer 

at en sådan opstramning af SWOT vil styrke sammenhængen mellem SWOT og 

vurdering af behov og dermed tydeliggøre grundlaget for programmets strategi og 

mål. 

Det er vores vurdering, at der ud fra de foreliggende dokumenter er opnået en til-

fredsstillende konsistens og sammenhæng for SWOT og vurdering af behov i for-

hold til partnerskabsaftale, øvrige EU-programmer og den direkte landbrugsstøtte 

(CAP søjle I). 
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Rapporten indeholder 6 konkrete anbefalinger i relation til SWOT og vurdering af 

behov (afsnit 2.3). 

Kapitel 3 Relevans og programmets interne og eksterne sammenhæng 

Generelt vurderer vi, at programmets foranstaltninger og interventionslogik er rele-

vant og balanceret i forhold til at adressere Europe 2020 målsætningerne (fremme 

smart, bæredygtig og inkluderende vækst, innovation og lette presset på miljø og 

klima) såvel som nationale målsætninger (fra f.eks. Natur og Landbrugskommissi-

onen, økologisk handlingsplan m.fl.) Der er dog ikke grundlag for at kvantificere 

de konkrete bidrag. 

Processen i forhold til at programudformning og de beskrevne rammer for gennem-

førelsen af programmet involverer en bred og relevant kreds af partnere.  

Vi vurderer at indholdet i programmet i store træk er konsistent i forhold til udkast 

til partnerskabsaftalen dateret juli 2013, som indeholder en relativt generel beskri-

velse af indholdet i landdistriktsprogrammet. Vi har forstået at udkastet til partner-

skabsaftale er ved at blive revideret, så der er her tale om en foreløbig vurdering. 

Vi vurderer, at EU-kommissionens anbefalinger til Danmark (november 2012) har 

udgjort et væsentligt bidrag til fastsættelse af målene i partnerskabsaftalen og der-

med bidraget til forberedelsen af landdistriktsprogrammet.  

Landdistriktsprogrammet er i høj grad rettet mod landmænd og det primære jord-

brug (landmænd forventes at modtage ca. 86% af den samlede støtte), hvilket gør 

en stor del af programindsatsen unik for dette program. 

Vi vurderer, at særligt i forhold til Regionalfondsprogrammet er der oplagte mulig-

heder for udvælgelse af områder med koordinerede indsatser i forhold til vækst og 

innovation for virksomheder inden for fødevareområdet, og herunder samspil med 

videninstitutioner.  

Vi vurderer, at der i forhold til Regionalfondsprogrammet er behov for mere detal-

jeret beskrivelse af, hvordan man i forhold til indsatser til fremme af innovation og 

vækst i mindre virksomheder (prioritetsakse 1 og 2 i Regionalfondsprogrammet) 

undgår at foranstaltninger/indsatser under de to programmer overlapper i forhold til 

målgruppe og indhold. Det kan konstateres at virksomheder som er en del af land-

brugs- og fødevareerhvervet i flere regioner udgør en væsentlig del af erhvervsli-

vet, og at flere regioner derfor arbejder med særlige fødevaresatsninger. Der vil 

således som udgangspunkt kunne opstå situationer i forhold til fremme af innovati-

on og vækst for mindre virksomheder, hvor en konkret lille virksomhed kan opnå 

tilskud fra 3 forskellige ”kasser” til et udviklingsprojekt: via en lokal aktionsgruppe 

(tilskud til oprettelse af mikro og små virksomheder), via landdistriktsprogrammets 

øvrige ordninger (erhvervsudvikling, samarbejdsprojekter), eller via Regionalfond-

sprogrammet (prioritetsakse 1 og 2). 

Der er et ”hængeparti” i forhold til, om der evt. skal modregnes i visse tilskudssat-

ser i den arealbaserede støtte i programmet, som følge af samspillet til den direkte 

støtte. På baggrund af en igangværende analyse - som foretages af Københavns 
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Universitet - forventes grundlag for en endelig afklaring af denne problemstilling 

ultimo marts 2014. 

Generelt vurderes programmets målhierarki at have en logisk sammenhæng således 

at det er sandsynliggjort, at de angivne aktiviteter vil bidrage til at opnå de opstille-

de outputs, og at disse vil påvirke de specifikke mål i den ønskede retning, hvilket 

vil indebære en virkning på de generelle mål. 

 

Vi vurderer, at pålideligheden og effektiviteten gennem resultatkæden fra aktivitet 

til mål kan forbedres for de forskellige foranstaltninger ved at gennemføre en ræk-

ke konkrete anbefalinger (se afsnit 3.9). 

 

Vi vurderer, at der er en beskrivelse af sammenhænge og mulig synergi i forhold til 

de tværgående temaer (innovation, miljø, natur og klima). Der er tale om en relativt 

generel beskrivelse, som ikke angiver det detaljerede samspil mellem foranstalt-

ningerne og hvilke konkrete mekanismer, som sikrer at synergien udnyttes.  

 

Generelt vurderer vi at tilskud er en effektiv og relevant støtteform i forhold til de 

valgte foranstaltninger. Tilskuddet må antages at øge incitamentet til at gå ind i 

projekter og aktiviteter, som er forbundet med ekstra omkostninger eller mindsket 

indtægt (typisk arealstøtte til landmænd). Projekttilskud kan være en vigtig driver 

for at etablere udviklings- og samarbejdsaktiviteter mellem nye aktører, og tilskud 

kan muliggøre finansiering af investeringer som fremmer f.eks. miljøvenlig tekno-

logi. 

Der mangler i programmet en samlet beskrivelse af prioriteringen af de 25 speci-

fikke mål (se afsnit 3.3). På side 77 i programmet redegøres for den overordnede 

prioritering af programmets mål i relation til fordeling af budgettet. Dermed vurde-

rer vi, at der er grundlag for at vurdere, at fordelingen af budgettet er konsistent 

med det overordnede målhierarki for programmet. På baggrund af de 25 specifikke 

mål og kvantificeringen af nogle men ikke alle disse i bilag 3 til programmet, er det 

ikke muligt på et mere detaljeret niveau at analysere og endeligt bedømme sam-

menhængen mellem målhierarki og budgetfordeling. 

Den meget høje støtteandel til landmænd, vurderer vi er i harmoni med den høje 

prioritering af miljø/natur og klima, og udvikling af landbrugserhvervet. Den måde 

landmændene udnytter deres arealer på er således afgørende for effekterne på mil-

jø/natur og klima, og samtidig er det et mål at gennem udvikling og investering i 

det primære jordbrug at skabe forudsætninger for en effektiv og samtidig bæredyg-

tig produktion.  

Budgettet for landdistriktsprogrammet er ikke sammenholdt med budgetallokerin-

gen for de øvrige EU-programmer. 

I forhold til LEADER vurderer vi, at det er tilstrækkeligt beskrevet, hvordan den 

fælles udvælgelseskomite er etableret og struktureret. Det fremgår klart, hvilken 

opgave komiteen har, men ikke hvordan opgaven forventes udført, herunder mang-

ler f.eks. udvælgelseskriterier og en uddybning af anvendte procedurer. 
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Hele processen fra landdistriktspartnerskaber etableres til en LAG kan godkendes 

og få sin udviklingsstrategi godkendt, er klart beskrevet. Beskrivelsen af de kriteri-

er, som vil blive brugt i de to trin i udvælgelsesprocessen er meget generel.  

Vi vurderer, at programmet har en klar struktur for rollefordeling mellem det nati-

onale landdistriktsnetværk og LAG'erne, hvor LAG'erne står for udførelsen af akti-

viteter lokalt, mens det nationale landdistriktsnetværk og sekretariatet har en slags 

støttefunktion.  

Vi vurderer, at det i tilstrækkelig grad er beskrevet, hvor forskellige stakeholders er 

involveret i netværksstrukturen, men at der mangler en beskrivelse af, hvordan 

stakeholders indgår i strukturen, dvs. deres konkrete roller og involveringsomfang.  

Vi vurderer at programmet omfatter temaerne: information, kapacitetsopbygning, 

udveksling af viden/erfaring, dataindsamling og spredning af god praksis i netvær-

kets aktiviteter, men at der mangler en nærmere beskrivelse af aktiviteterne og de-

res omfang, før vi kan vurdere effektiviteten af netværkets bidrag på området. Vi 

vurderer dog, at en platform for informationsudveksling direkte mellem landdistrikt 

sekretariaterne burde være mere effektivt, end hvis dette skete via f.eks. en net-

værksenhed. 

Der er behov for at præcisere, hvordan LEADER aktiviteterne vil blive evalueret i 

forhold til metode, datagrundlag m.v. 

Der mangler en beskrivelse af sammenhæng og synergi til LEADER indsatsen un-

der Hav- og fiskerifondsprogrammet. 

Rapporten indeholder 42 konkrete anbefalinger i forhold til programmets relevans 

og interne og eksterne sammenhæng (afsnit 3.9). 

Kapitel 4 Måling af programmets fremdrift og resultater 

Programudkastet indeholder ikke disaggregerede data eller analyser, som afdækker 

særlige ligestillingsaspekter, hvis der ses bort fra de anførte forskel på mænds og 

kvinders beskæftigelsesfrekvens. Ligeledes indeholder programmet ikke data om 

kontekstindikatorer, som afspejler særlige lokale eller geografiske forhold. Be-

grundelsen for dette valg kunne være, at Danmark i europæisk målestok er et rela-

tivt homogent land uden store lokale/geografiske forskelle, og at LEADER aktivi-

teterne er planlagt således, at de tager højde for lokale/geografiske behov og for-

skelle.   

Samlet set er det vores vurdering, at programmet generelt er baseret på et bredt 

dækkende og relevant indikatorgrundlag.  

Med udgangspunkt i SMART vurderingen af målindikatorerne, kan følgende op-

summeres vedrørende de anvendte SMART kriterier: 

› Specifik: Indikatorerne er generelt klart definerede i utvetydige og specifikke 

måleenheder. Vi sætter dog spørgsmålstegn ved de to indikatorer, som drejer 
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sig om skabte jobs, hvor det er hensigtsmæssigt at foretage målingen ikke blot 

ved projektopstart og afslutning men også 6 måneder efter projektafslutning.  

› Målbare: Datatilgængelighed for indikatorværdierne i BTAS og MJV-TAS 

fremgår ikke af programudkastet, hvorfor det ikke er muligt at vurdere. Vi har 

derfor forudsat, at data sandsynligvis vil være tilgængelig gennem BTAS og 

MJV-TAS. Vi har ikke haft adgang til intern dokumentation vedrørende gen-

nemførelse af registrering af ansøgnings- og afslutningsdata for projekter.  

› Opnåelige: Vurderingen af om indikatormålet er realistisk og opnåelig er fore-

taget med udgangspunkt i de værdier, som præsenteres i bilag 3 i programud-

kastet. Generelt er det dog ikke muligt at gennemføre en konkret vurdering af 

forventningerne til målene, idet disse ikke er forklaret eller begrundet i pro-

gramudkastet. Der henvises kun i generelle vendinger til erfaringer med tilsva-

rende ordninger og erfaringer fra den nuværende programperiode. Det er såle-

des ikke muligt at vurdere om målene er for lavt sat eller om de er for ambitiø-

se. Det anbefales at inddrage resultaterne fra midtvejsevalueringen i forhold til 

målopfyldelse.       

› Robusthed: Datakildernes tilgængelighed og troværdighed afhænger af hvor-

dan de indsamles og konsolideres i BTAS og MJV-TAS. Dette er ikke forkla-

ret i programudkastet og kan således ikke vurderes på nuværende tidspunkt (se 

ovenfor vedrørende "målbar").    

› Tidsafgrænset: Næsten alle indikatorer er afgrænset ved programafslutning i 

2020. Det anbefales dog at antal skabte jobs ikke blot måles ved projektop-

start-og afslutning men også 6 måneder efter projektafslutning.  

Der er ikke foretaget nogen detaljeret vurdering af beregningsgrundlaget for støtte-

satserne i foranstaltninger med arealbaseret støtte til landmænd og skovejere, og 

dermed er der ikke grundlag for at vurdere kvaliteten af disse. 

Vi vurderer, at moniteringssystemet ikke er baseret på en grundig analyse. Derfor 

bør der igangsættes identifikation af databehov og krav til systemet. 

I forlængelse af anbefalinger i midtvejsevalueringen af programmet for sidste pro-

gramperiode og vores generelle erfaringer på EU-niveau – er der behov for forbed-

ringer af det eksisterende datasystem, så der sikres nem dataindsamling, strukture-

ret dataopbevaring og lettilgængelig og systematisk dataudtræk til excel i forbin-

delse med f.eks. dataanalyse, evalueringer og afrapporteringer (bl.a. den årlige sta-

tusrapport som NAER udarbejder i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter og Naturstyrelsen).  For at sikre bedst mulig styring af projekter og 

aktiviteter under programmet er det væsentligt med mulighed for hurtige løbende 

udtræk af opdateret information fra et fælles system. 

Vi vurderer, at det er klart angivet i programmet at moniteringsdata skal anvendes 

til gennemførelse af afrapporteringer og evalueringerne. Da vi ikke har undersøgt 

dokumentation om dataindsamlingsprocessen kan vi ikke foretage en egentlig vur-

dering af den praktiske anvendelse af moniteringsdata til gennemførelse af evalue-

ringer. 
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Vi vurderer, at det er klart beskrevet, hvilke systemer der vil blive brugt til at regi-

strere, opbevare, styre statistisk information om programmets gennemførelse som 

muliggør rettidig rapportering. Det er ligeledes beskrevet, hvad NaturErhvervsty-

relsen har gennemført for at standardsystemet BTAS kan håndtere de opstillede 

krav til kontrol i Kommissionens forordning (EF) REG HZ. I forhold til systemer-

ne skal der tages højde for, at det fremgår af programmet, at systemerne stadig er 

under udvikling. 

NaturErhvervstyrelsen har ikke introduceret COWI som evaluator i de anvendte 

systemer (BTAS og MVJ-TAS), herunder muligheder og eventuelle begrænsninger 

heri ift. dataindsamling og afrapportering. Vi kan derfor ikke vurdere funktionalite-

ten af de valgte redskaber/systemer til dataindsamling, lagring og behandling, og 

hvilke behov der er for forbedringer. I denne sammenhæng skal det påpeges, at 

netop funktionaliteten af systemet er yderst væsentlig, da systemet skal være red-

skabet til at generere fyldestgørende, aktuelle og brugbare afrapporteringer og eva-

lueringer. 

Samlet set vurdere vi, at evalueringsplanen i kapitel 9 ikke i særligt stort omfang 

giver praktisk vejledning til evalueringsindsatsen under programmet. 

Vi vurderer, at NaturErhvervstyrelsen tydeligt har beskrevet, hvordan de vil sikre 

at vægtningen af indikatorerne matcher forvaltningsmyndighedens informationsbe-

hov. Det fremgår dog ikke, om forvaltningsmyndigheden har informationsbehov 

udover de som tilgodeses af indikatorerne, og hvordan man i så fald vil tilgodese 

disse. 

Det fremgår ikke eksplicit i programmet i hvilket omfang, der er sammenhæng til 

andre CSF evalueringer og monitoreringsrapporter (f.eks. årlige gennemførelses-

rapporter). 

Rapporten indeholder 8 konkrete anbefalinger i relation til måling af programmets 

fremdrift og resultater (afsnit 4.5). 

Kapitel 5 Gennemgang af forslag til programimplementering 

Vi vurderer, at der alt i alt er en ganske omfattende beskrivelse af systemet til sty-

ring og kontrol af programmet, det vil sige, beskrivelse af hvilke myndigheder og 

enheder som er involveret og den overordnede arbejdsdeling mellem disse. Derud-

over er der en detaljeret beskrivelse af kontrolkravene til de forskellige foranstalt-

ninger og typer af støtte.  

Det ville styrke programmet, hvis der var en mere detaljeret beskrivelse af ansvars-

fordeling og organisering af samarbejdet mellem de 3 myndigheder som er invol-

veret i programmets gennemførelse (NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen og Mi-

nisteriet for By, Bolig og Landdistrikter).  

Det vil styrke programgennemførelsen, hvis der på foranstaltningsniveau etableres 

en løbende overvågning af fremdrift, herunder administrative udfordringer, interes-

se for foranstaltningen, kvaliteten af projekter, dødvægt og tempo i gennemførelsen 

af projekter, med henblik på at kunne foretage hurtige justeringer, hvis det er nød-
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vendigt for at sikre de ønskede outputs og resultater. Det kan overvejes at gøre sta-

tus hvert halve år i starten af programperioden for at være sikker på at gennemfø-

relsen holdes på sporet fra starten. 

Det er ikke muligt at give en fyldestgørende vurdering af, om de samlede menne-

skelige og administrative ressourcer er proportionale og af tilstrækkelig kvalitet i 

forhold til behovene for programstyring og levering af data, idet programmet inde-

holder meget begrænset konkret information om dette. 

Vi vurderer, at der generelt er tale om passende planer for at involvere offentlighe-

den. Det ville styrke programmet, hvis der var en tidsplan for initiativerne. Der er 

særligt behov for at afklare og beskrive tidslinjen i forhold til etablering af de loka-

le aktionsgrupper, hvor det kan være vigtig at få startet processen relativt hurtigt, 

idet LEADER-metoden indebærer et vist tidsforløb fra processen starter frem til at 

der kan påbegyndes konkrete aktiviteter. 

Vi vurderer, at de beskrevne aktiviteter i forhold til rådgivning om programmet er 

relevante, men det er ikke muligt at give en fyldestgørende vurdering af, om de vil 

være tilstrækkelige til at dække behovene, idet programmet indeholder meget be-

grænset information om dimensioneringen af indsatsen. 

Rapporten indeholder 6 konkrete anbefalinger i relation til programmets implemen-

tering (afsnit 5.2). 

Kapitel 6 Vurdering af horisontale temaer 

Ligestilling og anti-diskrimination har ikke haft særlig fokus i programforberedel-

sen, herunder SWOT og behovsanalysen, og programstrategien er derfor ikke mål-

rettet specifikke behov i forhold til ligestilling og ikke-diskrimination. 

Programmet har som et væsentligt mål at fremme erhvervsudvikling og skabe nye 

arbejdspladser, hvilket vi vurdere vil fremme lige muligheder for mænd og kvinder 

og social inklusion. 

Programmet indeholder en meget væsentlig indsats i forhold til at forbedre miljø og 

natur og i forhold til at reducere klimapåvirkning (prioritet 4 og 5). 

Rapporten indeholder en konkret anbefaling i relation til de horisontale temaer. 
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Executive summary 

Chapter 1 Introduction 

This report assesses the draft Danish Rural Development Programme (dated Octo-

ber 16, 2013, and March 3, 2014) prepared by the Danish AgriFish Agency/Natur-

Erhvervsstyrelsen. 

Chapter 2 Assessment of context and needs 

The analysis of the food sector and rural areas is, in general, broad and comprehen-

sive. It covers the entire territory and addresses all relevant sub-sectors and issues. 

It clarifies the fact that, apart from the suburban areas around larger cities, Den-

mark is predominately a rural society and that this society faces challenges in rela-

tion to job-creation and maintaining its population etc. However, specific challeng-

es, and resources, can vary from area to area. 

The analysis, in our opinion, provides a solid background on which to assess the 

needs/requirements of the programme, and that these needs/requirements are cate-

gorised according to the priorities stated in the Rural Development Regulation. 

Our overall assessment is that the analysis, in general, is based on a comprehensive 

and relevant set of indicators, and that the values of the individual indicators are 

consistent with available, official data. It is noted, that a justification should be 

added for not using five of the common context indicators. 

In relation to the SWOT it is our assessment that it would be favourable to expand 

the analysis of cross cutting issues and to draw more clear conclusions from the 

analysis. It would be favourable to strengthen the SWOT in relation to consistency 

and systematic approach. It is our assessment that a strengthened SWOT along 

these lines would make the relationship between the SWOT and the assessment of 

needs stronger and thereby clarify the basis for the strategy and targets of the Pro-

gramme. 

Based on the current documentation it is our assessment that coherence, and con-

sistency, between the SWOT and the assessment of needs, in relation to the Part-

nership Agreement, other ESI-programmes and CAP (pillar I), is satisfactory. 
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In relation to SWOT and assessment of needs, the report contains six concrete rec-

ommendations. 

Chapter 3 Relevance and the internal and external coherence of the 

Programme 

In general, the intervention logic used and measures addressed by the Programme, 

are relevant and balanced and adhere to the requirements of the Europe 2020 Strat-

egy, while contributing to national strategies and objectives. One should however 

note that it is not possible to quantify concrete contributions. 

The process of developing the Programme, and describing the framework for its 

implementation, involve numerous partners with specialised expertise. 

In our opinion, the Programme is, in general, consistent with the draft Partnership 

Agreement (July 2013), which contains a relatively broad description on the con-

tent of the Rural Development Programme. We understand that, the draft Partner-

ship Agreement is under revision, so this can only be considered a provisional as-

sessment. 

The country specific recommendations stipulated by the EU-Commission, which 

are applicable to Denmark, have greatly contributed to the Partnership Agreement 

objectives and, in this manner have also contributed towards the preparation of the 

Rural Development Programme. 

The Programme is, to a large extent, targeted towards farmers and agriculture (it is 

expected that farmers will receive approximately 86% of the total support allocat-

ed) making many, or most, activities unique to this specific programme. 

 In relation to the Danish programme within the Regional Development Fund, we 

feel that it could be relevant to select specific areas for coordinated action, focusing 

on issues such as, growth and innovation for food-related companies and, coopera-

tion with scientific and development institutions. 

We assess that, in relation to the Danish Regional Development Fund Programme, 

there is a need to clarify how overlapping measures/activities, in relation to growth 

and innovation of small companies, will be dealt with and possibly excluded. 

Companies in the food and agricultural sector can be found in several regions of 

Denmark. They tend to form a vital part of the business environment in the regions 

where they are located and, due to this, many regions include, food and agriculture 

within their plans. Through LEADER, a general measure under RDP, or through 

the Regional Development Fund Programme (priority axes 1 or 2), there appears to 

be possibilities for small companies to apply for expansion and innovation grants 

within three separate categories. 

Whether or not certain support-rates, available under the Programme, should be 

adjusted in accordance with direct funding received from other grant sources must 

still be addressed, particularly if double compensation is to be eliminated. Univer-

sity of Copenhagen is currently working on an analysis of this issue on the basis of 

the choice of the Managing Authority of the relationship between greening condi-
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tions under PI and support conditions under PII, and on the basis of this it is ex-

pected to have a final clarification on this point and calculation of adjustment in the 

rates at the end of March 2014. 

In general, the hierarchy of Programme objectives have a logical structure and the 

actions and initiatives described contribute towards achieving Programme outputs 

which, in turn, will have an effect both specific and general objectives. 

A number of concrete recommendations (section 4.9) have been made on measures 

to increase the reliability and effectiveness of the result chain. 

There is synergy in relation to the crosscutting themes (innovation, environment, 

nature and climate). However, no precise description of the interrelationship be-

tween measures to be taken and the concrete mechanisms to ensure the desired 

synergy is given. 

In general, we assess that grant support under the Programme will provide an effec-

tive, and relevant, form of support. The grants will help increase incentives to par-

ticipate in projects and activities, which increase costs or reduced income (typically 

area based support to farmers). Project grants can be an important driver and can 

help establish development- and cooperation activities which involve new partners. 

Grants can also be used to finance investments in, for instance, environmentally 

friendly technology within agriculture. 

The programme does not provide a coherent description of how the 25 specific 

Programme objectives have been prioritized. However, on page 77 of the Pro-

gramme there is a description of the overall priorities in relation to the objectives of 

the Programme and the allocation of the budget. On this basis it is our assessment 

that the allocation of the budget is consistent with the overall hierarchy of objec-

tives of the Programme. On the basis of the 25 specific objectives and the quantifi-

cation of some but not all of these in appendix 3 of the Programme it is not possi-

ble to make a detailed analysis and judgement of the relationship between the hier-

archy of objectives and the allocation of the budget. 

The support allocated to farmers/agriculture is, in our assessment, consistent with 

the priority given to the environment, nature, climate and development of the agri-

cultural sector. The manner in which farmers use their land has a crucial effect on 

the environment, nature and climate, and therefore,  development and investment in 

agriculture which creates effective, and at the same time sustainable production are 

the ultimate goal. 

No comparison between the Programme budget and other ESI-programmes has 

been made. 

In relation to LEADER, we feel that the description on the establishment and struc-

ture of the selection committee is good. The tasks of the committee are clearly de-

scribed but there is little information on how it is to function, definition of selection 

criteria and/or other procedures. 
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The process from rural partnership to approval of the LAGs, with an authorised 

development strategy, is clearly described. The selection criteria to be used in the 

two stages of the process are only described in very broad terms.   

There is a clear description of the structure and functions of LAGs, as well as the 

national, rural network where LAGs implement actions locally. The national, rural 

network and the secretariat will have supportive roles. 

In our opinion the Programme structure is well defined as are the tasks of the vari-

ous stakeholders. A more precise description of stakeholder involvement, their 

concrete role and the degree of their involvement needs to be given. 

According to our assessment, the Programme covers the themes: information, ca-

pacity building, exchange of knowledge and experience, data collection and 

spreading information on good practice about the activities of the national rural 

network. However, a more detailed description of the activities and their volume is 

need if one is assess the networks' effectiveness and contribution. We feel that it 

would be more effective to exchange information, directly, between LAGs secre-

tariats rather than channelling all information through a network unit. 

More precise information on how LEADER activities are to be evaluated, in terms 

of method and available data etc., are needed. 

There is no description on how coherence and synergy, in relation to LEADER 

activities under the EMFF-programme, will be ensured. 

The report contains 42 concrete recommendations in relation to Programme rele-

vance and internal and external coherence. 

Chapter 4 Measuring the Programme's progress and results 

The draft Programme does not contain disaggregated data, or analysis, covering 

aspects relating to equal opportunity between men and woman, and/or non-

discrimination, apart from a table describing the difference between the working 

frequency of men and woman. In addition, the Programme does not include data, or 

context indicators, describing specific local or geographical circumstances. A pos-

sible justification for this could be that, Denmark, in the European perspective, is a 

relatively homogeneous country with few local or geographical differences and that 

the LEADER activities have taken these differences into account. 

All in all, it is our assessment that, the Programme, in general, is based on an ex-

tensive and relevant set of indicators. 

In relation to the SMART assessment of the target indicators the following points 

can be mentioned: 

› Specific: In general, the indicators are well defined in unequivocal and specif-

ic measurement units. We question the two indicators on job creation and 

would suggest these be measured, not only at the start and end of the project, 

but also 6 months after project completion. 
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› Measurable: Data availability for the values of the indicators from the data 

systems BTAS and MVJ-TAS is not described in the Programme, this cannot, 

therefore, be assessed. We presume that data will be available through the two 

data systems. We have not had access to internal documentation relating to da-

ta registration on applications/applicants and project reporting. 

› Achievable: The assessment on whether specific target values are realistic and 

achievable was made on the basis of the values presented in Annex 3 of the 

Programme. It is not possible to make a concrete assessment on specific target 

expectations as the information given, on experience from similar measures or 

experience from the current programming period, is general. It is not possible 

to assess whether targets are set too low or whether they are over ambitious. 

We recommend that the results from the mid-term evaluation be analysed in 

relation to fulfilment of objectives. 

› Robustness:  Accessibility and reliability of data sources depends on how data 

is extracted and consolidated in the two data systems. No explanation is given 

in the Programme and cannot be assessed at this point (see paragraph on 

”measurable”) 

› Time limit: Almost all initiatives are to be evaluated at the end of the pro-

gramming period in 2020. However, it is recommended that one calculate the  

number of actual  jobs created jobs six months after closure of each project. 

 

No detailed assessment has been made on the grants pertaining to area-based sup-

port to farmers and forest owners. We are unable to evaluate precision of these cal-

culations. 

The Programme clearly states that monitoring data is to be used for reporting and 

evaluation. It is not possible to provide an actual assessment on the practical use 

this data as the data collection systems have not been evaluated. 

It is clearly stated which systems are to be used for registration, storage and man-

agement of statistical information during programme implementation. There is also 

a description of what the AgriFish Agency has done to ensure that the standard sys-

tem, BTAS, complies with the standards stipulated in Commission Regulation (EF) 

REG HZ.  The fact that adjustments to the Programmes data system are still being 

made needs to be taken into account. 

The AgriFish Agency has not given COWI information on systems currently used 

(BTAS, MVJ-TAS), nor has COWI been given information on their capacity or 

possible limitations in relation to data collection and reporting. We cannot, there-

fore, assess the systems' ability regarding data collection, storage or data pro-

cessing, nor can we assess whether there is a need for improvement. It is, however 

important that the data systems are efficient and the information they produce cor-

rect. 

In our opinion, the monitoring system is not being fully utilised and it is necessary 

to identify actual data needs and incorporate these specifications into the system. 
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Following the recommendations from the mid-term evaluation of the last Pro-

gramme period, and our general experience with EU-programmes, improvement to 

existing data systems is necessary, particularly if easy access to data, structured 

storing of data and smooth and systematic extraction of data in excel for analysis, 

evaluation and reporting (for the annual implementation report etc.), is to be main-

tained. To ensure sound project and activity monitoring throughout the Programme 

it is important that updated information, from a common data system, can be ex-

tracted. 

The description of the evaluation plan in Chapter 9 does not provide practical 

guidelines on the Programmes' evaluation activities. 

The AgriFish Agency has, in our opinion, described how it intends to ensure that 

weighted indicators will support the information needs of the Managing Authority. 

However, it does not state whether the Managing Authority requires any additional 

information and, if so, how these needs can be met. 

The Programme does not clearly define coordination activities, in relation to moni-

toring and evaluation, with n other ESI-programmes (e.g. publication of annual 

implementation reports). 

The report contains eight concrete recommendations in relation to measuring the 

progress and results of the Programme. 

Chapter 5 Planned arrangements for the implementation of the 

Programme 

Our assessment is that there is comprehensive description of the system to monitor 

and control the Programme, i.e. there is a description of the three authorities in-

volved (AgriFish Agency, Nature Agency and Ministry for Rural Areas), their re-

spective roles and tasks, and the units involved in the implementation of the pro-

gramme. Furthermore, there is a detailed description of the requirements need to 

control and monitor the various grants. 

The Programme would be strengthened with a more detailed and precise descrip-

tion on division of responsibility between the authorities. Methods to disseminate 

information between these authorities should also be included. 

Implementation of the Programme would be further strengthened if each activity 

was closely monitored, such as absorption of funds, administrative challenges, 

evaluation requirements, project quality, and management of critical issues needing 

swift adjustment to ensure that outputs and objectives can be reached. A six month 

check might be advisable during the first part of the programme period to ensure 

adherence to Programme goals. 

There is little information on the Programme's administrative resources. It is there-

fore difficult to assess whether or not these resources match Programme needs in 

relation to quality, programme management and data delivery. 
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We assess that, in general, suitable plans have been made for public involvement in 

the implementation of the Programme. It would strengthen the Programme if a 

clear time schedule for the various activities was included. It is necessary to clarify 

the timing of activities in relation to LAGs as, due to specific elements of the 

LEADER-method, it is crucial to start the process early as the phase from process 

start to actual initiation is a lengthy one. 

We assess that the activities pertaining to advice and guidance are relevant but that 

there is limited information on Programme resources and capacity. It is, therefore, 

not possible to give an adequate assessment on whether or not the advisory capaci-

ty envisioned will correspond to Programme needs.  

The report contains six concrete recommendations on Programme implementation. 

Chapter 6 Assessment of horizontal themes 

Not much focus has been given to equal opportunities for men and women, and 

non-discrimination, during the preparation of the Programme, the SWOT or the 

needs assessment. Programme strategy does not specifically address issues relating 

gender and non-discrimination. 

 The objective of the Programme is to enhance the development of the agriculture 

and food sector and create more jobs which, in our opinion, will contribute to equal 

opportunities for men and women and generate social inclusion in the labour mar-

ket/force. 

The Programme strives to improve the environment and natural habitat while re-

ducing adverse effects on climate (priority 4 and 5). 

The report contains one concrete recommendation in relation to horizontal themes. 
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1 Introduktion 

Denne rapport indeholder vores vurdering af NaturErhvervsstyrelsens programud-

kast for landdistriksprogrammet af 21. oktober 2013 og 3. marts 2014. Programud-

kastet indeholder et samlet programforslag med alle de foreslåede foranstaltninger 

og et foreløbigt budget. Udkast til præstationsrammen er medtaget i udkastet af 3. 

marts.  

Rapporten er struktureret jævnfør Europa Kommissions retningslinjer og indehol-

der følgende kapitler:
1
  

› Kapitel 2: Vurdering af kontekst og behov 

› Kapitel 3: Relevans og programmets interne og eksterne sammenhæng 

› Kapitel 4: Måling af programmets fremdrift og resultater 

› Kapitel 5: Gennemgang af forslaget til programimplementering 

› Kapitel 6: Vurdering af horisontale temaer 

1.1 Overordnet mål og formål med ex-ante 

evalueringen 

Gennemførelsen af et nyt landdistriktsprogram kræver EU-kommissionens god-

kendelse, og i den forbindelse stilles der krav om med bistand fra en ekstern evalu-

ator at gennemføre en ex ante evaluering af programmet. 

Evalueringen er således et krav, men dens rolle er også at være med til at sikre, at 

programmet udformes på en måde så det er konsistent med både nationale og EU 

prioriteter, og modsvarer de relevante behov. Ex-ante evalueringen vurderer om 

programmet giver mening, om det er logisk og sammenhængende, og om de plan-

lagte målsætninger og aktiviteter er berettigede. 

                                                      
1
 "Getting the most from your RDP: Guidelines for the Ex Ante evaluation of 2014-2020 

RDPs", Draft August 2012, European Commission. 
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Udover indholdet af programmet vurderer ex ante evalueringen også en række til-

knyttede faktorer, såsom de administrative procedurer og mekanismer, der skal 

understøtte implementering af programmet for at sikre, at disse er tilstrækkelige. 

På det overordnede plan er hensigten med ex ante evalueringen, at den medvirker 

til at forbedre det endelige resultat i forbindelse med implementering af program-

met, f.eks. gennem mere effektiv brug af pengene gennem skarpere målsætninger 

og implementeringsmekanismer eller mere omkostningseffektive procedurer. 

Hovedelementer Ex ante evalueringen indeholder tre hovedelementer, som modsvarer faser i 

programmeringsprocessen. 

1. Vurdering af SWOT analyse og behovsanalyse 

2. Vurdering af udkast til program med fokus på interventionslogik, målsætninger, 

foranstaltninger og finansieringsplan. 

3. Vurdering af færdigt udkast til program. 

Miljøvurderingen af udkast til landdistriktsprogrammet er gennemført som en selv-

stændig proces, hvor målsætninger og initiativer der formuleres i programmerings-

fasen er blevet analyseret og vurderet i forhold til indvirkninger på miljøet.  

1.2 Præsentation af ex-ante 
evalueringsprocessen og interaktionen 
mellem evaluator og NaturErhvervsstyrelsen 

Denne ex ante evaluering er gennemført med udgangspunkt i Kommissions ret-

ningslinjer, som indeholder detaljerede forskrifter for de mål, som programmets 

enkelte dele skal måles op imod (se fodnote 1). 

Processen for rapportudarbejdelse har været, at for hvert af kapitlerne i ex ante rap-

porten har vi udarbejdet tjeklister, som vi har fulgt i vurderingen af de enkelte dele 

af programmet. Nedenfor har vi listet de skriftlige bidrag til programmeringspro-

cessen, som vi i vores egenskab af ex ante evaluator har leveret hen over de sidste 

12 måneder. Vurderingen af tekstændringer fra første programudkast til den efter-

følgende udgave er reflekteret i teksten ved tilføjelser med kursiv.   

Strategisk  

miljøvurdering 
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Ex ante evaluators input til pro-

grammeringsproces 

Dato Grundlag for vurderingen 

Mødereferater fra 11 møder med 

nøgleinteressenter 

November 2012-

januar 2013 

 

Bidrag til SWOT og programme-

ringsproces 

18. januar 2013 Spørgsmål fra NAER 

Ex ante evaluering af første udkast 

til SWOT- og behovsanalyse 

8. februar 2013 SWOT udkast af 21. januar 

2013 

Validering af udkast til SWOT og 

situationsanalyse 

14. juni 2013 SWOT og situationsanalyse, 

udkast af 21. maj 2013 

 

Feedback til Naturerhvervsstyrel-

sen 

26. august 2013 Udkast til LDP af 8. juli 2013 

Foreløbigt udkast til ex ante evalu-

eringsrapport 

22. november 2013 Udkast til LDP af 16. oktober 

2013 

Udkast til ex ante evalueringsrap-

port 

20. december 2013 Udkast til LDP af 16. oktober 

2013 

Endeligt ex ante evalueringsrap-

port 

27. marts 2014 Udkast til LDP af 3. marts 

2013 
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2 Vurderingen af kontekst og behov  

I det følgende vurderes om SWOT analysen er tilstrækkelig fuldstændig og omfat-

tende. De definerede kontekstindikatorer vurderes i forhold til deres anvendelse, og 

det vurderes på hvilket grundlag vurderingen af behov er foretaget, og om der er 

tilstrækkelig sammenhæng mellem begrundelse for valg af behov og SWOT. 

2.1 Fuldstændighed 

Analysen er generelt bred og omfattende, og dækker hele territoriet og alle relevan-

te sektorer. Den viser, at Danmarks landområder består af hele Danmarks areal 

bortset fra områderne omkring de større byer og at landområderne overordnet set 

står overfor ensartede udfordringer i forhold til jobskabelse, fastholdelse af befolk-

ning m.v., men at de specifikke udfordringer og ressourcer kan variere fra område 

til område. Analysen peger på at rammevilkårene for udvikling af de danske land-

områder på nogle parametre er marginalt dårligere end mulighederne i byområder-

ne. Analysen omfatter i begrænset omfang sociale problemstillinger herunder køns-

relaterede potentialer og uligheder. Der er ingen indikation af generelle fattig-

domsproblemer eller væsentlige problemer med social udelukkelse, hverken i byer 

eller landområder. 

Der er en omfattende analyse af de natur- og miljømæssige problemstillinger og 

udfordringer, samt problemstillingerne i forhold til ressourceeffektivitet og en ind-

sats for modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer. Der er en omfattende 

redegørelse for de vigtigste behov inden for disse områder.  

Det danske innovationssystem er beskrevet som kendetegnet ved at være godt or-

ganiseret og med et tæt og effektivt samspil mellem offentlige og private aktører. 

Der er sporadiske tilløb til at definere innovation, men der er ikke redegjort for en 

entydig generel definition, som anvendes konsekvent og konsistent gennem tek-

sten. Der er i væsentligt omfang redegjort for de vigtigste behov for at fremme in-

novation, under den generelle overskrift ”producere mere med mindre”. 

Der er redegjort grundigt for udfordringerne i forhold til landbrugets økonomi, her-

under høj gældsætning og vanskeligheder med at skaffe finansiering, og behovet 

for at skabe øget indtjening gennem øgede investeringer og forbedret afsætning, 

samt mere økologisk landbrug. Der er således identificeret væsentlige behov i for-
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hold til udvikling og omstrukturering af landbruget, mens det i mindre omfang 

fremgår at behovet for generationsskifte er blevet undersøgt. 

I forhold til integration af primærproducenter i fødekæden redegøres der for at or-

ganiseringen i andelsstrukturen gør at landmændene generelt står stærkt i Danmark. 

Samtidig fremhæves behovet for at fastholde den danske styrkeposition i forhold til 

fødevaresikkerhed, kvalitet og sporbarhed. 

Der er en kort omtale af risikostyringen for landbruget, hvor der ikke fremgår kon-

krete programrelevante behov for en indsats. 

Det er den samlede vurdering, at analysen udgør et tilstrækkeligt grundlag til vur-

dering af behov, og det kan konstateres at de identificerede behov kategoriseres i 

forhold til prioriteterne i LDP-forordningen. 

2.2 Indikatorer 

I situationsbeskrivelsen er der reference til 43 ud af 45 kontekstindikatorer. Derud-

over er valgt en række supplerende programspecifikke indikatorer. Der er ikke re-

degjort for baggrunden for ikke at anvende de 2 kontekstindikatorer, som er fra-

valgt. Det er meget forskelligt, hvor meget den enkelte kontekstindikator inddrages 

i analysen, i visse tilfælde er der blot refereret til indikatorens værdi som baseline. 

Generelt vurderer vi, at de valgte programspecifikke indikatorer er relevante, og at 

de valgte programspecifikke indikatorer lever op til SMART kriterierne. For enkel-

te indikatorers vedkommende vurderer vi der dog svagheder i form af manglende 

opdatering (f.eks. på miljøområdet hvor mange tal er fra 2007). 

Det fremgår, at visse kontekstindikatorer er mindre relevante i Danmark og at ana-

lysen på visse områder derfor suppleres med programspecifikke indikatorer. I visse 

tilfælde angives dog to tal for angiveligt samme forhold med forskellige værdier 

uden at dette forklares i teksten, hvilket skaber uklarhed. 

Udregninger er foretaget i enkelte tilfælde og vurderes at være foretaget på solid og 

hensigtsmæssig metode. 

Det er vurderingen at analysen generelt er baseret på et bredt dækkende og relevant 

indikator grundlag. Der er redegjort for baseline år for de enkelte indikatorer, og 

værdien af de enkelte indikatorer svarer til de officielt tilgængelige data. 

2.2.1 Begrundelse for valg af behov 

Analysen inddrager erfaringer fra det hidtidige program, herunder information fra 

midtvejsevalueringen. Der er for hovedindsatserne i det nuværende program gjort 

kvalitativt rede for resultater, samt gode og dårlige erfaringer og hvilken læring 

dette indebærer i forhold til det kommende program. Der er ikke foretaget nogen 

detaljeret analyse og kvantificeret belysning af virkning og effekter af de enkelte 

foranstaltninger i det nuværende program. 
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En bred og diversificeret kreds af aktører har været involveret i forberedelsen af 

såvel partnerskabsaftale som LDP-program og SWOT og vurdering af behov. Ind-

dragelsen er sket gennem workshops, plenummøder, bilaterale møder og regionale 

møder, hvor særlig regionale og lokale interessenter har deltaget. En lang række 

erhvervs  - og interesseorganisationer, forsknings- og videninstitutioner, og statsli-

ge, regionale og lokale myndigheder har været involveret og givet input til forbere-

delsen af programmet. 

Det er vurderingen at indspil fra inddragelsen af partnerskabet har givet et bidrag 

til analysen og påvirket indholdet af de identificerede behov f.eks. i forhold til øget 

målretning af indsatserne og forenkling. 

Der er en begrænset vurdering af samspillet mellem observationer og findings un-

der S, W, O og T og begrænset analyse på tværs af de fire kategorier. Visse steder 

fremstår statements under de fire kategorier uden tilstrækkelig underbygning i form 

af kildehenvisning eller lignende.  

Vi vurderer, at situationsbeskrivelsen dækker alle relevante aspekter, men der kun-

ne være bedre konsistens mellem de forhold som tages op i situationsbeskrivelsen 

og i SWOT, så det tydeliggøres at alle elementer fra SWOT kan genfindes i situati-

onsbeskrivelsen, og at alle emner er placeret i den korrekte kategori. 

I forhold til SWOT er det er vores vurdering, at den opsamlende analyse og analy-

sen af tværgående sammenhænge med fordel kan uddybes, og at kvaliteten af 

SWOT kan forbedres yderligere i forhold til systematik og konsistens. Vi vurderer 

at en sådan opstramning af SWOT vil styrke sammenhængen mellem SWOT og 

vurdering af behov og dermed tydeliggøre grundlaget for programmets strategi og 

mål. 

Vi vurderer, at de overordnede målsætninger for EU Strategi 2020 og CAP 2020 i 

forhold til smart, bæredygtig og inkluderende vækst har haft betydning for vurde-

ringen af behovene. Dette afspejles blandt andet i at innovation, miljø og klima 

optræder som gennemgående temaer med stor vægt. 

2.2.2 Konsistens og sammenhæng 

Det er væsentligt at SWOT og vurdering af behov for LDP-programmet er konsi-

stent med og har god sammenhæng i forhold til: Partnerskabsaftalen, Regional- og 

Socialfondsprogrammerne, Fiskerifondsprogrammet, CAP søjle I, samt andre be-

slægtede EU programmer og initiativer og nationale indsatser. De fleste af disse 

relevante aftaler/programmer/initiativer foreligger endnu ikke i deres endelige 

form, og det er derfor nødvendigt løbende at vurdere og sikre den indbyrdes konsi-

stens.  

Der er gjort et væsentligt arbejde i forhold til at sikre sammenhæng og konsistens 

mellem SWOT og vurdering af behov for LDP-programmet og udkast til partner-

skabsaftale og udkast til de øvrige EU-programmer, samt de forventede fremtidige 

regler for den direkte støtte under søjle I. 



  
Ex-ante evaluering af det danske landdistriksprogram 2014-2020 

C:\Users\stejen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\JQHUCD98\Ex-ante_evaluering_ldp_exante_rapport_3.docx 

7 

Det er vores vurdering, at der ud fra de foreliggende dokumenter er opnået en til-

fredsstillende konsistens og sammenhæng.  

2.2.3 Forventet bidrag til tværgående temaer 

Der er i behovsvurderingen lagt vægt på at fremme innovation i jordbrugs- og fø-

devaresektoren, samt landområder i forhold til at forbedre konkurrenceevne og 

værdiskabelse, og samtidig opnå forbedringer i forhold til natur og miljø samt 

modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer. Det tilstræbes således, at pro-

grammet skal give det bedst mulige bidrag i forhold til de tværgående temaer gen-

nem at tilstræbe at opnå synergi mellem de forskellige indsatser. 

Det må forventes, at det største bidrag fra programmet vil blive opnået inden for 

natur og miljø, mens bidraget til innovation og modvirkning af og tilpasning til 

klimaforandringer bliver noget mindre. 

2.3 Anbefalinger i forhold til SWOT og vurdering 
af behov 

1 Det anbefales at udbygge analysen af problemstillinger i forhold til ligestilling 

mellem mænd og kvinder og anti-diskrimination. 

2 Det anbefales at definere "innovation" i programmet. 

3 Det anbefales at angive en begrundelse for ikke at anvende fem af de fælles 

kontekstindikatorer. 

4 Det anbefales, at teksten korrekturlæses for at sikre konsistens mellem værdier 

for kontekstindikatorer i tekst henholdsvis tabel. Der er fulgt op på denne an-

befaling i programudkastet af 3. marts 2014. 

5 Det anbefales at rette uoverensstemmelser mellem værdier af kontekstindika-

torer og programspecifikke indikatorer for samme forhold. Der er fulgt op på 

denne anbefaling i programudkastet af 3. marts 2014. 

6 Det anbefales at konsolidere SWOT gennem tydeliggørelse af systematik og 

konsistens mellem situationsbeskrivelse og opstilling under de fire kategorier 

samt opsamlende analyse inklusive behandling af tværgående elementer. Der 

fulgt op på denne anbefaling i programudkastet af 3. marts 2014, men vi vur-

derer at yderligere opstramning ville styrke programmet. 
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3 Relevans og programmets interne og 

eksterne sammenhæng 

3.1 Vurdering af bidraget til Europe 2020 
Strategien 

Programmets interventionslogik og målhierarki er beskrevet i afsnit 3.3, og resul-

tatkæder for de enkelte foranstaltninger er gengivet i bilag 3 (resultatkæder).  

Europe 2020 strategien har en overordet vision om at fremme smart, bæredygtig og 

inkluderende vækst, og innovation og at lette presset på miljø og klima. For at 

fremme visionen er der fastsat overordnede mål inden for fem emner; beskæftigel-

se, forskning og udvikling/innovation, klima/energi, uddannelse og fattig-

dom/social inklusion. De overordnede mål afspejles i de 11 tematisk mål i Partner-

skabsaftalen 

Programmet vil bidrage til 6 af de 11 tematiske mål i Partnerskabsaftalen mellem 

ESI-fondene og dermed til målene i Europe 2020 strategien.  

 

Vi vurderer, at der er et stærkt fokus på miljø og klima (tematiske mål 4, 5 og 6), 

og innovation og styrkelse SMVer (tematiske mål 1 og 3) i programmet.  Gennem 

fremme af den økonomiske vækst i landdistrikterne bidrager programmet samtidig 

til at fremme social inklusion (tematisk mål 9). 

 

Vi vurderer at programmet dermed vil bidrage til Partnerskabsaftalen og til opfyl-

delse af målene i Europe 2020 strategien.  

 

Innovation vil blive fremmet gennem en række foranstaltninger primært rettet mod 

det primære jordbrug blandt andet gennem demonstration og udvikling af nye pro-

dukter og teknologier. 

Klima/energi udfordringen bliver tacklet gennem en foranstaltning rettet mod inve-

steringer i øget energieffektivitet, og bæredygtig biomasse, samt omstilling til bio-

økonomi, vådområder og udtagning af lavbundsarealer, skovrejsning og bæredyg-

tig skovdrift og fremme af økologi. 
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Bekæmpelse af fattigdom og social inklusion søges fremmet gennem foranstaltnin-

ger som skal fremme nye arbejdspladser og øget beskæftigelse i landområderne 

gennem opstart af nye virksomheder, og erhvervsudvikling og samarbejdsprojekter. 

Programmet vil samtidig bidrage til at fremme målsætninger i følgende nationale 

strategier og planer: 

› Natur- og Landbrugskommissionen 

› Regeringens vækstteam for vand, bio og miljøløsninger 

› Regeringens vækstteam for fødevarer 

› Regeringens klimastrategi 

› Regeringens innovationsstrategi 

› Økologisk handlingsplan 2020 

Vi vurderer, at det gennem programmets interventionslogik og foranstaltninger er 

sikret, at der bidrages til at opnå målsætningerne i disse strategier og planer i varie-

rende omfang og med forskellig tidshorisont. Der er tale om en kvalitativ vurdering 

og der er ikke grundlag for nærmere at kvantificere bidraget. Vi vurderer at der 

særligt i forhold til Natur- og Landbrugskommissionen og Økologisk handlings-

plan 2020 vil være bidrag fra programmet. 

Vi vurderer, at det bør præciseres hvilke bidrag til de nationale strategier og planers 

målsætninger, som programmet vil give. Afsnittet i programteksten er ikke ensartet 

bygget op for hver strategi eller plan og der anvendes lidt upræcise formuleringer 

som ”det overvejes at fremme disse tiltag i det kommende program”, og ”landdi-

striktsprogrammet forventes at understøtte”. 

Generelt vurderer vi, at programmets foranstaltninger og interventionslogik er rele-

vant og balanceret i forhold til at adressere Europe 2020 målsætninger såvel som 

nationale målsætninger. Der er ikke grundlag for at identificere de konkrete kvanti-

ficerede bidrag. 

En bred kreds af partnere har været involveret i processen med at udforme pro-

grammet og rammerne for gennemførelsen af programmet. Vi har ikke identificeret 

potentielle partnere, som ikke har allerede har været involveret i programudform-

ningen eller vil blive involveret i programgennemførelsen. 

Programmet omfatter fem af forordningens seks prioriteter og 13 fokusområder. 

Der er formuleret syv nationale behov, som delvis går på tværs af prioriteter og 

fokusområder. Samtidig forfølges alle tre overordnede mål fra landdistriktsforord-

ingen.  

Valget af prioriteter, fokusområder og foranstaltninger begrundes i ønsket om at 

fokusere indsatsen på foranstaltninger med størst effekt, et ønske om at reducere 

administrationsomkostninger, et ønske om forenkling/mindske risiko for underken-
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delser og et ønske om et ”overskueligt” antal foranstaltninger med enkle støttebe-

tingelser og ansøgningsprocedurer (s. 76). Der er søgt etableret foranstaltninger 

som fremmer mål under flere forskellige prioriteter samtidig. F.eks. investeringer i 

miljøteknologi som både styrker konkurrenceevnen for landbruget og bidrager til at 

reducere klimapåvirkning.  Der findes en oversigt over sammenhængen mellem 

prioriteter/fokusområder og foranstaltninger på s. 89-93, som vi vurderer giver et 

fint overblik. Dog er navnene på foranstaltningerne i oversigten ikke konsistent 

med de navne som anvendes i programmets kapitel 8, hvilket kan skabe lidt forvir-

ring. 

Vurdering af strukturen til at styre afviklingen af programmet findes i afsnit 4.4. 

Forvaltningsmyndighedens planlagte initiativer i forhold til kommunikation med 

partnere, potentielle støttemodtagere og offentligheden er vurderet i afsnit 3.8. 

3.2 Vurderingen af konsistensen med CSF, 
Partnerskabsaftalen, Kommissionens 
anbefalinger til Danmark, og andre relevante 
instrumenter 

Programmet indeholder en grundig beskrivelse af samspillet mellem foranstaltnin-

gerne med arealstøtte og den direkte støtte under søjle I (s. 107-119 og i forbindel-

se med beskrivelse af de enkelte foranstaltninger). Der redegøres for det klare prin-

cip, at der i programmet udelukkende vil blive kompenseret for støttekrav, som er 

mere vidtgående end de generelle støttekrav under søjle I, herunder særligt grøn-

ningskrav og krav i forbindelse med krydsoverensstemmelse. Det vil sige støttebe-

tingelserne for de arealbaserede støtteordninger er ”designet” til at indeholde kom-

pensation for krav som overstiger kravene for den direkte støtte. På baggrund af de 

endelige EU-regler og gennemførelsesbetingelser på området (som endnu ikke er 

fastlagt) skal der foretages en sidste kontrol af, at der ikke bliver tale om dobbelt-

kompensation. 

Der er således et ”hængeparti” i forhold til om der evt. skal modregnes i visse til-

skudssatser i den arealbaserede støtte i programmet, som følge af samspillet til den 

direkte støtte. Først når dette er konkret håndteret kan der endeligt konkluderes i 

forhold til at udelukke dobbeltkompensation.  

Der er i regelgrundlaget mulighed for at overføre en hvis procentdel af den direkte 

støtte til brug under landdistriktsprogrammet (budgetfleksibilitet) uden national 

medfinansiering. Hvert medlemsland skal i begyndelsen af budgetperioden beslutte 

sig til om muligheden ønskes anvendt. 

Der fremgår ingen overvejelser for/imod at gøre brug af budgetfleksibiliteten i 

Danmark, men det er oplyst at der ikke umiddelbart vil blive tale om at overføre 

støtte fra søjle I til programmet. Der er tale om et meget politisk spørgsmål idet det 

vil indebære en omfordeling fra alle landmænd til de landmænd, som modtager 

støtte via landdistriktsprogrammet. 
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Programmet indeholder en beskrivelse af komplementariteten i forhold til de øvrige 

ESI-fonde (s. 237-240). Der redegøres for, at der er indsatser i andre danske pro-

grammer (Hav- og Fiskerifond, Regionalfond, Socialfond) under de samme temati-

ske mål i den fælles rammeforordning. 

Det angives, at de konkrete indsatser ikke vil overlappe, men på udvalgte områder 

kan der opnås synergi mellem indsatser fra flere fonde samtidig. Følgende områder 

nævnes som mulige synergiområder, hvor samspil mellem fondene kan skabe mer-

værdi: Innovation i små- og mellemstore virksomheder, investeringer i ny teknolo-

gi, oprettelse og udvikling af klynger (især bioøkonomi og fødevarer) og ressour-

ceeffektivitet. 

Det er ikke beskrevet, hvilke mekanismer som vil sikre, at der ikke bliver tale om 

overlap mellem konkrete indsatser og der er heller ingen nærmere beskrivelse af, 

hvordan der sikres etableret samspil mellem indsatserne i de forskellige program-

mer på områder, hvor der er gode muligheder for synergi. 

Vi vurderer, at der særlig i forhold til Regionalfondsprogrammet er oplagte mulig-

heder for udvælgelse af nogle områder med koordinerede indsatser i forhold til 

vækst og innovation for virksomheder inden for fødevareområdet, og herunder 

samspil med videninstitutioner.  

Vi vurderer, at der i forhold til Regionalfondsprogrammet er behov for mere detal-

jeret beskrivelse af hvordan man i forhold til indsatser til fremme af innovation og 

vækst i mindre virksomheder (prioritetsakse 1 og 2 i Regionalfondsprogrammet) 

undgår at foranstaltninger/indsatser under de to programmer kommer til at overlap-

pe i forhold til målgruppe og indhold. Det kan konstateres, at virksomheder som er 

en del af landbrugs- og fødevareerhvervet i flere regioner udgør en væsentlig del af 

erhvervslivet, og at flere regioner derfor arbejder med særlige fødevaresatsninger. 

Der vil således som udgangspunkt kunne opstå situationer i forhold til fremme af 

innovation og vækst for mindre virksomheder, hvor en konkret lille virksomhed 

kan opnå tilskud fra 3 forskellige ”kasser” til et udviklingsprojekt: via en lokal ak-

tionsgruppe (tilskud til oprettelse af mikro og små virksomheder), via landdi-

striktsprogrammets øvrige ordninger (erhvervsudvikling, samarbejdsprojekter), 

eller via Regionalfondsprogrammet (prioritetsakse 1 og 2). 

Der redegøres for at LIFE programmet (som har fokus på naturbeskyttelse og na-

turgenopretning) forventes at gennemføre aktiviteter som understøtter og komple-

menterer programmet (s. 220). Flere af de forventede aktiviteter ligger umiddelbart 

tæt op af aktiviteter, som også kan støttes gennem landdistriktsprogrammet. Der er 

ikke redegjort for, hvordan det sikres, at der ikke støttes overlappende indsatser, 

eller hvordan synergifordele sikres realiseret. 

Vi vurderer at indholdet i programmet i store træk er konsistent i forhold til udkast 

til partnerskabsaftalen dateret juli 2013, som indeholder en relativt generel beskri-

velse af indholdet i landdistriktsprogrammet. Vi har forstået at udkastet til partner-

skabsaftale er ved at blive revideret, så der er her tale om en foreløbig vurdering. 
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Vi vurderer, at EU-kommissionens anbefalinger til Danmark (november 2012) har 

udgjort et væsentligt bidrag til fastsættelse af målene i partnerskabsaftalen og der-

med bidraget til forberedelsen af programmet.  

Hav og fiskerifondsprogrammet indeholder ligesom landdistriktsprogrammet en 

væsentlig indsats gennem lokale aktionsgrupper. Der er ikke redegjort for, hvordan 

der sikres samspil og synergi mellem LEADER-indsatsen i de to programmer. 

Der er ikke identificeret potentielle støttemodtagere, som ikke har mulighed for at 

drage nytte af foranstaltningerne, og dermed ikke noget behov for at tilpasse pro-

gram eller foranstaltninger på dette punkt. 

Det er ud fra beskrivelserne af strategier og programmer vanskeligt helt at udeluk-

ke, at der findes overflødige elementer i form af eksempelvis indsatser i landdi-

striktsprogrammet, som gennemføres med samme indhold og målgruppe under an-

dre EU-programmer eller nationale indsatser. Dette vil kræve adgang til en meget 

detaljeret beskrivelse af de enkelte foranstaltninger og indsatser, som ikke er til-

gængelig på nuværende tidspunkt. Landdistriktsprogrammet er i meget stort om-

fang rettet mod landmænd og tilskud til primær jordbrug. Vi vurderer, at dette sik-

rer at en meget stor del af programindsatsen er unik for dette program. I det omfang 

der er overflødige elementer i programmet vurderer vi derfor, at de logisk set må 

findes i indsatserne rettet mod virksomheder og LEADER-indsatserne. 

I forbindelse med arealstøtte og tilskud til investeringer vil der altid være risiko for 

en vis dødvægt, det vil sige at de støttede aktiviteter ville være gennemført også 

uden støtte. Det kan overvejes at overvåge dette i programgennemførelsen med 

henblik på justeringer af foranstaltningerne for at minimere dødvægt og sikre at 

programaktiviteten er passende. Vi vurderer at en indikator for dødvægt kan være, 

hvor stor interesse der er for at udnytte de forskellige foranstaltninger. Hvis til-

skudssatserne er lave i forhold til kravene til aktiviteterne, kan der opstå for lille 

interesse og dermed for lav programaktivitet (sandsynligvis lav dødvægt). Såfremt 

der opstår en meget stærk interesse for at udnytte en foranstaltning, og der kommer 

langt flere ansøgninger, end der er budgetmæssig mulighed for at imødekomme, 

kan det være udtryk for at tilskudssatsen er for høj i forhold til kravene til aktivite-

terne, hvilket vil give en høj programaktivitet (sandsynligvis høj dødvægt). 

3.3 Vurdering af programmets interventionslogik  

Den overordnede målsætning for programmet er at forene erhvervsudvikling med 

forbedringer af miljø og natur.  

Programmet består af 22 foranstaltninger, hvoraf fem foranstaltninger vedrører 

LEADER, fire foranstaltninger er rettet mod miljø/naturvenlig arealstøtte, fire for-

anstaltninger er rettet mod skovindsatser, fire foranstaltninger vedrører investerin-

ger, tre foranstaltninger handler om udvikling/formidling/kompetenceudvikling, og 

to foranstaltninger er hvilende ordninger i forhold til eventuelle stormskader m.v.  

De 22 foranstaltninger bidrager alle til et eller flere af 31 specifikke mål som pri-

mært er fastsat som outputmål og som har en fastsat målværdi. På næste niveau i 
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forhold til programmets prioriteter og fokusområder er der i programteksten identi-

ficeret 25 specifikke mål i forhold til de ønskede resultater. Disse 25 mål er alle 

formuleret relativt generelt og uden at der er fastsat et kvantificerbart mål for pro-

gramindsatsen (ex. ”optimering af produktionsprocesser”, ”beskytte og genetablere 

natur”. De generelle mål for programmet er sammenfaldende med de tre EU-mål 

for landdistriktsforordningen.    

Overordnet mål: 

› ”Målet er at sikre konkurrenceevne, vækst, eksport og beskæftigelse, et bedre 

miljø og mere natur samt forbedre sundhed og dyrevelfærd inden for land-

brugs- og fødevaresektoren” 

Generelle mål: 

› "Forbedre landbrugets konkurrenceevne" 

› "Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima" 

› "Afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne". 

 

Specifikke mål: 

 

› Optimering af produktionsprocesser (mere for mindre) 

› Flere investeringer 

› Øget eksport 

› Afbøde økonomisk virkning af skærpede miljøkrav 

› Udvikling og ibrugtagning af nye produkter, processer, teknologier og ny 

praksis 

› Øge og udvikle økologisk produktion 

› Skabe arbejdspladser 

› Bidrage til grøn omstilling 

› Bedre dyrevelfærd 

› Øget fødevaresikkerhed 

› Reducere fragmentering af natur 

› Forbedre biodiversitet 

› Mindske udledning af næringsstoffer 

› Reducere udledning af pesticider 

› Beskytte og genetablere natur 

› Modvirke klimaforandringer 

› Reduktion af udledning af drivhusgasser 

› Omstilling til vedvarende energi 

› Udvikling af bioøkonomi 

› Rentabel og bæredygtig produktion af biomasse 

› Øge kulstofindhold i jorden 

› Fremme af vækst og beskæftigelse i landdistrikterne 

› Udvikling af mikro- og små virksomheder i landdistrikterne 

› Kompetenceudvikling i landdistrikterne 

› Fremme entreprenørskab og opbygning af lokale ressourcer 
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I alt 31 outputmål. 

Såvel de generelle mål som de specifikke mål er generelt formulerede og der er 

ikke nogen klar indbyrdes prioritering af målene. De 25 specifikke mål er kun i 

begrænset omfang indbyrdes modstridende, men afspejler en meget bred portefølje 

af mål og da de samtidig savner kvantificering angiver de mest af alt en ønsket ret-

ning på en række områder.  

Der er intet afsnit i programteksten, hvor der gives en samlet beskrivelse af priori-

teringen af målene i programmet og/eller indikation af ambitionsniveauet for hvert 

enkelt mål.  

Det fremgår dog indirekte af sprogbrug og detaljeringsgrad flere steder at miljø, 

natur og klima har en høj prioritet. Forskellige steder i teksten fremhæves også vig-

tigheden af enkelte andre mål/målsætninger. F.eks. nævnes på s. 87 at ”målsætnin-

gen om innovation tildeles en central placering i udmøntningen af programmet”. På 

side 72-74 omtales vigtigheden af vækst og konkurrenceevne og at programmet 

”bør” understøtte dette i fødevaresektoren i sammenhæng med grøn omstilling, 

samt at det er ”afgørende” at der udvikles nye produkter og teknologier. 

Generelt vurderes programmets målhierarki at have en logisk sammenhæng således 

at det er sandsynliggjort at de angivne aktiviteter vil bidrage til at opnå de opstille-

de outputs og at disse vil påvirke de specifikke mål i den ønskede retning, hvilket 

vil indebære en virkning på de generelle mål. I bilag 3 (resultatkæder) er denne 

resultatkæde gennemgået for hver enkelt af de 22 foranstaltninger. 

I programteksten (s.87-89) omtales de tværgående temaer: innovation, miljø og 

klima. Her angives det at innovation forfølges under alle indsatserne i programmet, 

og der nævnes at særligt 8 foranstaltninger spiller sammen og er multifunktionelle i 

forhold til at fremme innovation og udvikling. Det fremhæves også, at alle indsat-

ser under programmet skal bidrage til at fremme miljø, natur og klima. Det frem-

hæves, at sigtet er at tilrettelægge miljø- og naturindsatsen således, at der opnås 

synergi i forhold til klimaindsatsen. 

Endelig angives det, at alle indsatser under programmet så vidt muligt også skal 

tage højde for klimamålsætningerne. Her fremhæves, skovrejsning, økologi, og 

vådområder, og udtagning af lavbundsjord som særligt virkningsfulde i forhold til 

klima. 

Vi vurderer således at der er en beskrivelse af sammenhænge og mulige synergier i 

forhold til de tværgående temaer. Der er tale om en relativt generel beskrivelse, 

som ikke angiver det detaljerede samspil mellem foranstaltningerne og hvilke kon-

krete mekanismer, som sikrer at synergien udnyttes.  

Vi vurderer, at det i beskrivelsen af hver enkelt foranstaltning ikke konsekvent er 

dokumenteret og forklaret, hvordan foranstaltningen konkret bidrager til innovati-

on, miljø-, natur- og klimahensyn. 
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Det nævnes flere gange, at udviklings- og innovationsindsatsen i programmet skal 

gøre det muligt at producere ”mere med mindre” og dermed undgå modstrid mel-

lem mål om bedre miljø og natur og øget konkurrenceevne i produktionen, flere 

arbejdspladser og større eksport.  

Vi vurderer, at det på det konkrete plan ikke kan undgås, at der opstår konflikt mel-

lem forskellige konkurrerende mål, hvor det er nødvendigt at afveje og prioritere 

specifikke mål overfor hinanden. I det omfang skovarealer gøres til urørt skov og 

dermed øger biodiversiteten, kan de samme skovarealer ikke bidrage til at produce-

re bærdygtig biomasse og vedvarende energi. I det omfang landbrugsarealer tages 

ud af produktion og bidrager til mindre udledning af næringsstoffer mv. kan de 

samme arealer ikke bidrage til flere arbejdspladser og øget eksport. 

3.4 Vurdering af programmets foreslåede 
foranstaltninger/typer af støtte 

Programmets foranstaltninger omfatter alle tilskud, enten i form af projekttilskud 

eller årlige arealtilskud i afgrænsede perioder. Disse tilskudsformer er der stor erfa-

ring med i forhold til administrative rutiner og styring af monitering af program-

mets gennemførelse, idet de har været grundstenen i tidligere landdistriktspro-

grammer. Det fremgår ikke af programteksten, eller anden information vi har mod-

taget, i hvilket omfang der har været overvejelser om at introducere alternative ty-

per af støtte som rentesubsidier, garantier, priser/konkurrencer eller nye finansielle 

instrumenter. 

Sammenhængen mellem tilskud og den enkelte foranstaltnings aktiviteter og speci-

fikke mål, herunder vurdering af om støtten vil være effektiv i forhold til målene 

kan findes i bilag 3 (resultatkæder). 

Generelt vurderer vi, at tilskud er en effektiv og relevant støtteform i forhold til de 

valgte foranstaltninger. Tilskuddet må antages at øge incitamentet til at gå ind i 

projekter og aktiviteter som er forbundet med ekstra omkostninger eller mindsket 

indtægt (typisk arealstøtte til landmænd). Projekttilskud kan være en vigtig driver 

for at etablere udviklings- og samarbejdsaktiviteter mellem nye aktører. 

Dog er der to generelle kritiske faktorer, som bør fremhæves, og som der skal tages 

hensyn til i programgennemførelsen: 

› Alle arealstøtteordninger (bortset fra kompensation for de obligatoriske rand-

zoner) er baseret på frivillighed. Samtidig gøres flere steder opmærksom på at 

tilskudssatsen ”ikke fuldt ud kompenserer for ekstraomkostninger mv.” Da der 

er tale om gennemsnitsberegninger kan det for individuelle landmænd betyde 

både over- og underkompensation i forhold til faktiske omkostninger. Der kan 

være risiko for ikke at opnå de opstillede mål, såfremt tilskudssatsen ikke gi-

ver tilstrækkelig mange landmænd tilskyndelse til at gå ind i ordningen. 

› Projektstøtteordningernes målopfyldelse er afhængig af at det er muligt for 

aktørerne at finansiere den del af projektet, som der ikke er tilskud til. Erfarin-

gen fra de seneste år viser, at dette er blevet mere vanskeligt som følge af kre-
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ditstramningen i kølvandet på finanskrisen, hvilket har reduceret hastigheden i 

den gennemsnitlige projektgennemførelse. 

Det er ikke ud fra beskrivelserne af de enkelte foranstaltninger muligt at vurdere i 

hvilket omfang muligheden for at anvende forenklede omkostninger (simplified 

cost) vil blive anvendt. 

3.5 Vurdering af foranstaltningernes forventede 
bidrag til at opnå de opstillede mål 

Der er gennemført en analyse af interventionslogikken for hver af de 22 foranstalt-

ninger i form af gennemgang og vurdering af forudsætningerne for sammenhængen 

i resultatkæden fra aktiviteter til mål/resultat. Gennemgangen findes i bilag 3 (re-

sultatkæder). 

Generelt vurderer vi, at der i foranstaltningerne er en relativt stor sikkerhed for at 

foranstaltningerne bidrager til de opstillede outputs med de beskrevne aktiviteter. 

Da der næsten udelukkende er tale om frivillige ordninger, som det er op til aktø-

rerne at udnytte vil der naturligt være en vis usikkerhed omkring præcis hvor stor 

interessen vil være og dermed præcis hvor stort et bidrag til outputmålene, som vil 

blive realiseret. Da der i vidt omfang er tale om videreførelse af foranstaltninger 

som har eksisteret i den nuværende programperiode med større eller mindre juste-

ringer vurderer vi, at der findes et erfaringsgrundlag i forhold til, hvordan de detal-

jerede bestemmelser skal udformes for at sikre interessen for at udnytte foranstalt-

ningerne. 

Generelt er sammenhængen mellem outputs og de specifikke mål/resultater for-

bundet med større usikkerhed. For mange foranstaltninger er der opstillet en bred 

palet af specifikke mål og det vil afhænge meget af den præcise gennemførelse af 

foranstaltningen, i hvilket omfang der vil blive bidraget til målene. For mange for-

anstaltninger er det desuden vanskeligt at kvantificere bidrag til målene. F.eks. kan 

det med relativ stor sikkerhed siges af miljø- og klimavenlig skovdrift med etable-

ring af urørt skov vil bidrage til at forbedre biodiversiteten, men det er meget van-

skeligt at kvantificere præcis på hvilken måde og i hvilket omfang. Det følger af 

dette, at det dermed er vanskeligt at vurdere hvilke foranstaltninger og indsatser, 

som vil være mest omkostningseffektive i forhold til at opnå mål og resultater. 

Der er en række eksterne betingelser, som kan have stor betydning for effektive 

foranstaltningerne vil være til at opnå de opstillede mål. Den generelle økonomiske 

udvikling og udviklingen i rentabiliteten i forskellige driftsgrene i landbruget er 

vigtige eksempler. Alt andet lige vil positiv økonomisk udvikling betyde bedre mu-

ligheder for at realisere målene fordi, der vil kunne skaffes finansiering og mulig-

hederne for at skabe arbejdspladser, øgede investeringer og eksport vil forøges. 

Øget rentabilitet i landbruget kan mindske tilskyndelsen til at lade arealer gå over 

til mere ekstensiv drift eller etablering af skov. På den anden side kan landmænd, 

som har en god økonomi i større omfang være villige til at gøre en indsats for natur 

og miljø uden fuld kompensation. 
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Vi vil blandt andet fremhæve følgende elementer, som er relevante for flere foran-

staltninger i forhold til at øge pålidelighed og effektivitet i forhold til at bidrage til 

de opstillede mål: 

› I forhold til de foranstaltninger som skal fremme investeringer i primærjord-

bruget kan det overvejes at målrette indsatsen mod teknologier, hvor der er 

dokumentation for at de virker i forhold til både at forbedre miljø og bidrage 

positivt til bedriftens økonomi. (Miljøteknologi og økologisk investeringsstøt-

te m.fl.) 

› I forhold til de foranstaltninger som vedrører videnoverførsel, kompetenceud-

vikling mm. kan det overvejes at sikre udvælgelse af de projekter, som har 

størst sandsynlighed for at blive fulgt op med konkrete handlinger (investerin-

ger mv.). (Erhvervsudvikling, omstilling til økologi i offentlige køkkener). 

› I forhold til LEADER- foranstaltningerne kan det overvejes at styrke og præ-

cisere generelle retningslinjer og vejledning af de lokale aktionsgrupper, for at 

sikre mulighed for kvalificeret vurdering af forretningsplaner, redskaber til 

udvælgelse af bedste projekter, fremme af tværgående samarbejde og erfa-

ringsopsamling. Samtidig vurderes det vigtigt at sikre, at der gennem de gene-

relle rammer for etableringen af lokale udviklingsstrategier og lokale aktions-

grupper bliver en åben proces, hvor nye aktører kan komme på banen, samti-

dig med den viden og erfaring, som er opnået i denne programperiode inddra-

ges. 

› I forhold til alle foranstaltninger som har arealstøtte skal det sikres, at der ikke 

er overlap i forhold til de endelige grønningsregler (når disse er fastlagt). Des-

uden kan det overvejes at gøre en yderligere indsats for at klargøre samspillet 

mellem de forskellige foranstaltninger som har arealstøtte indbyrdes og i for-

hold til den direkte støtte under søjle I. Det vurderes at der er behov for at til-

stræbe så stor klarhed og forståelighed som muligt på dette punkt for at sikre 

at foranstaltningerne er indbyrdes konsistente og for at give den enkelte land-

mand sikkerhed i forhold til hvilke bestemmelser, som skal overholdes for at 

leve op til alle støttebetingelser. 

› I forhold til foranstaltningerne til fremme af natur og miljø, herunder særligt 

foranstaltningerne i forhold til skov kan det overvejes at styrke samspil-

let/redskaberne til at prioritere og udvælge de indsatser, som vil give det mest 

omkostningseffektive resultat og dermed muliggøre et større bidrag til de op-

stillede mål. 

› I forhold til foranstaltningerne som skal forøge den økologiske produktion kan 

det overvejes om den samlede tilskyndelse til at omlægge til økologisk jord-

brug er tilstrækkelig til at opnå en fordobling af arealet. 

3.6 Vurdering af budgetallokering og mål 

Der mangler i programmet en samlet beskrivelse af prioriteringen af de 25 speci-

fikke mål (se afsnit 3.3), og målene er ikke kvantificerede. Dermed er der ikke no-
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get solidt konkret grundlag for at vurdere om fordelingen af budgettet er konsistent 

med målhierarkiet for programmet. Budgettets fordeling i forhold til forordningens 

prioriteter afspejler en høj prioritering af miljø/natur og klima (ca. 73% af budget) 

og innovation/konkurrenceevne (ca. 23%) af budgettet, mens LEADER-indsatsen 

holdes på mindstegrænsen (5%) (Evaluators egne beregninger ud fra budgetforde-

ling på foranstaltninger i bilag 3 til programmet). 

Vi vurderer på baggrund af programteksten, at målene for outputindikatorerne er 

fastsat på baggrund af enhedsomkostninger mv. for de enkelte foranstaltninger ud 

fra erfaringerne i denne programperiode, idet: ”Målene er fastsat på grundlag af 

fordelingen af støtterammen til foranstaltningerne og antagelser om effekten af 

støtten pr. støtteenhed baseret på praktiske erfaringer med tilsvarende ordninger” 

(s. 100). Desuden henvises til beregninger og estimater over kvantitative effekter af 

visse typer støtte foretaget af Københavns Universitet, Fødevareøkonomisk institut. 

Det bemærkes dog, at beregningerne som fremgår af bilag til programmet er fore-

taget i 2008, og der mangler beregningsgrundlag vedrørende satserne for økologisk 

arealstøtte. 

Der er ikke foretaget nogen detaljeret vurdering af beregningsgrundlaget for støtte-

satserne i foranstaltninger med arealbaseret støtte til landmænd og skovejere, og 

dermed er der ikke grundlag for at vurdere kvaliteten af disse. 

Der er inddraget erfaring og læring fra tidligere programperioder, herunder anbefa-

lingerne fra midtvejsevalueringen af det nuværende program (s. 70-72). På denne 

baggrund søges foranstaltningerne gjort mere målrettede, fokuserede og enkle at 

anvende for brugerne. 

Der er ingen talmæssig belysning af budgettets forventede fordeling på forskellige 

typer støttemodtagere (landmænd, virksomheder, mænd/kvinder mv.) og/eller regi-

onale/lokale områder. Vi vurderer, at dette afspejler at de danske landområder er 

relativt homogene og Danmarks areal af begrænset størrelse, hvilket er baggrunden 

for at der udover for LEADER-indsatsen ikke tages udgangspunkt i de specifikke 

forhold i hvert enkelt område. Vi vurderer, at dette er i overensstemmelse med si-

tuationsbeskrivelsen for programmet.  

Indirekte fremgår det af budgettet, at landmænd må forventes at blive den domine-

rende type støttemodtager, idet foranstaltninger med arealstøtte i forhold til na-

tur/miljø og klima og foranstaltningerne i forhold til investeringer i det primære 

jordbrug, er tildelt en markant del af budgettet. Det kan således beregnes ud fra 

budgettets fordeling på foranstaltninger (totale offentlige udgifter uden hale, bilag 

3), at ca. 86% af støtten forventeligt vil gå til landmænd. 

Den meget høje støtte til landmænd, vurderer vi, er i harmoni med den høje priori-

tering af miljø/natur og klima, og udvikling af landbrugserhvervet. Den måde 

landmændene udnytter deres arealer på, er således afgørende for effekterne på mil-

jø/natur og klima, og det er samtidig et mål at gennem udvikling og investering i 

det primære jordbrug at skabe forudsætninger for en effektiv og samtidig bæredyg-

tig produktion.  
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Budgettet for landdistriktsprogrammet er ikke sammenholdt med budgetallokerin-

gen af for de andre EU-programmer (Socialfond, Regionalfond og Fiskerifond).  

Budgetallokeringen er konsistent i forhold til den direkte støtte under søjle I, vur-

deret ud fra den foreliggende programtekst. Det er grundigt beskrevet, at der ikke 

vil blive tale om dobbeltkompensation i forhold til foranstaltninger med arealstøtte, 

idet støtten kun vil blive givet til forpligtelser og krav, som overstiger baseline for 

at modtage den direkte støtte. Der er dog behov for endeligt at afklare snitfladen, 

når de endelige regler for grønning er kendt. 

Vi vurderer, at foranstaltningen om omstilling til bioøkonomi (art. 36a) er forbun-

det med forhøjet budgetrisiko, idet den ikke er tilstrækkeligt præcist beskrevet i 

forhold til indhold og mål.  

Der er i afsnit 3.5 påpeget nogle usikkerheder i forhold til hvor stor interesse der vil 

være for at udnytte de forskellige foranstaltninger blandt andet som følge af ekster-

ne faktorer som den generelle økonomiske udvikling og udviklingen i rentabiliteten 

i forskellig driftsgrene i jordbruget. Det bør overvejes at følge gennemførelsen af 

de enkelte foranstaltninger tæt med henblik på justeringer i budget og/eller krav til 

foranstaltninger, såfremt aktivitetsniveauet ikke er som forventet. 

3.7 Vurdering af LEADER 

LEADER metodens specifikke kendetegn giver særlige udfordringer i forhold til 

vurdering/ex ante evaluering af indsatsen, da konkrete mål og aktiviteter i vidt om-

fang udvælges og prioriteres lokalt i forhold til de lokale udviklingsstrategier. Fo-

kus er derfor på programmets beskrivelse af de strukturer og processer, som er for-

udset i forhold til rammerne for gennemførelsen af indsatsen.  

Det er særligt vigtigt med en klar og entydig beskrivelse af de centrale mekanis-

mer, som bestemmer forholdet mellem LAGer og forvaltningsmyndighed. 

3.7.1 Forbindelse til prioriteterne i landdistriktsudvikling 

I programmet er der angivet 6 prioriteter for udvikling af landdistrikterne. 

LEADER/CLLD-tilgangen er forbundet med prioritet 6 'Fremme af social integra-

tion, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne' med fokus-

område 6B)'Fremme af lokaludvikling i landdistrikterne'.  

I programmet er der angivet et fokusområde A og C med tilhørende behov. Det 

beskrives, at disse forventes forfulgt gennem andre nationale indsatser, og derfor 

ikke omfattes af aktiviteter i programmet. Vi vurderer, at det står klart angivet i 

programmet, hvilke prioriteter i landdistriktsudviklingen som LEADER er forbun-

det med. 

3.7.2 Match med SWOT og territorial-analysen 

De lokale aktionsgrupper har jf. programmet til opgave på basis af hver deres ud-

viklingsstrategi at medvirke til at aktivere og realisere det lokale udviklingspotenti-
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ale i tæt samarbejde med andre regionale og kommunale aktører og udviklingspla-

ner. Fokus er på at fremme en lokal vækst og skabe nye arbejdspladser.  

Vi vurderer, at den forudsete rolle for de lokale aktionsgrupper, netværksenheden 

under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og det Nationale Landdistrikts-

netværk (LEADER/CLLD) svarer til behovene beskrevet i behovsanalysen. Hvor-

vidt udviklingsstrategierne vil være dækkende for de samlede behov, som identifi-

ceres, kan vi ikke fastlægge, eftersom udviklingsstrategierne udvikles lokalt. Men 

tanken om og formålet med de lokale aktionsgrupper skaber rammer for aktiviteter, 

som matcher behovsbeskrivelsen.   

Såfremt NAER ønsker at aktiviteterne, der vil blive gennemført under udviklings-

strategierne for de lokale aktionsgrupper, skal dække de samlede behov identifice-

ret i behovsanalysen, vurderer vi det væsentligt, at disse behov medtages som basis 

for udvælgelse af lokale aktionsgrupper samt udarbejdelse og godkendelse af ud-

viklingsstrategier. Det fremgår ikke af programmet, om dette er hensigten.  

Til trods for at den forudsete rolle for LEADER/CLLD svarer til behovene står det 

ikke klart, hvorfor NAER har valgt denne tilgang, eller om man ved hjælp af andre 

tilgange/strukturer kunne opfylde behovene på samme eller bedre vis.  

3.7.3 Etablering af udvælgelseskomite 

Det fremgår klart af programmet (kapitel 15.3), at udvælgelsesudvalget etableres af 

ministeriet, består af nationale regionale og lokale myndigheder, fiskeri- og landdi-

strikt-aktører og eksperter og har til opgave at godkende de landdistriktspartner-

skaber, som de vurderer bedst egnet til at tage medansvar for at fremme en lokal 

udvikling med fokus på vækst og nye partnerskaber, samt godkende udviklingsstra-

tegierne efter de er udarbejdet. 

Vi vurderer, at det er tilstrækkeligt beskrevet, hvordan den fælles udvælgelsesko-

mite er etableret og struktureret. Det fremgår klart, hvilken opgave komiteen har, 

men ikke hvordan opgaven forventes udført, herunder mangler f.eks. udvælgelses-

kriterier og en uddybning af anvendte procedurer. 

3.7.4 Områdeafgrænsning 

I programmet fremgår på s. 86, at LEADER-metoden anvendes for hele indsatsen 

under prioritet 6 med henblik på at sikre den nære tilknytning til lokalområderne 

samt bedre rådgivning og service til projektansøgere gennem brugen af LAG-

koordinatorer. Til forskel fra de øvrige prioriteter, består 'Begrundelse for valg af 

foranstaltninger' for prioritet 6 under afsnittet om 'Valg af støtteforanstaltninger' af 

en oplistning i syv elementer, som støtteforanstaltningerne skal bidrage til, frem for 

en begrundelse i form af en sammenhængende tekst.  Fire ud af de syv de oplistede 

elementer matcher behov oplistet under fokusområde 6B, mens tre afviger herfra. 

Der fremgår ikke en nærmere begrundelse for dette valg.  

Ser man i beskrivelsen af de enkelte foranstaltninger tilknyttet prioritet 6, er der 

angivet en beskrivelse af 'Rationale for indsatsen' (Artikel 20 oprettelse og udvik-
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ling af virksomheder, Artikel 21 basale serviceydelser og byfornyelse, Artikel 36 

samarbejdsprojekter, Artikel 43 Forberedelse af lokale udviklingsstrategier og Ar-

tikel 45 Drift og udvikling af lokale aktionsgrupper). Denne rationalebeskrivelse er 

betydelig mere omfattende end rationalebeskrivelsen for valg af foranstaltninger. 

Samtidig er der ikke overensstemmelse mellem beskrivelsen af rationalet for foran-

staltningerne og situationsbeskrivelsen i programmet. Der er særligt afvigelser i 

forhold til rationalet for tilskud til oprettelse af mikro og små virksomheder (art. 

20).  

3.7.5 Afspejling af målsætninger for LDP i budget for 

LAG'er 

Programmet beskriver, at prioritet 6 udgør: 

› 4 % af det forventede offentlige nationale og EU støttebudget m. og u. hale, 

svarende til hhv. 270 mio. kr. og 197 mio. kr. eksklusiv eventuel teknisk bi-

stand. 

› 5 % af fordelingen af EU budget fra ELFUL med hale svarende til 216 mio. 

kr. og 4% af EU budget for ELFUL uden hale svarende til 158 mio. kr. eks-

klusiv teknisk bistand.  

NAER har således lagt sig på niveau med minimumskravet på 5 % og under ni-

veauet for den forudgående programperiode. 

Det er ikke muligt at vurdere i hvilket omfang budgettet afspejler LAG målsætnin-

gerne for landdistriktsprogrammet, da der ikke findes et afsnit, hvor den samlede 

prioritering af alle specifikke mål i programmet fremgår. 

3.7.6 LAG struktur, beslutningsprocesser og LEADER 

Under artikel 43 beskrives muligheden for støtte til forberedelse af lokale udvik-

lingsstrategier, herunder bl.a. viden-, kompetence- og netværksopbygning samt 

aktiviteter til forberedelse og udarbejdelse af strategien. 

I programmet indgår et generelt afsnit om 'Fastlæggelse af udvælgelseskriterier 

(prioriteringskriterier)'. Her angives, at der 'fastsættes prioriteringskriterier for 

hver foranstaltning i landdistriktsprogrammet', og at 'Den nationale forvaltnings-

myndighed udarbejder kriterierne' og '…har ansvaret for at brugen af priorite-

ringskriterierne bliver gennemført korrekt'. 

I programmet fremgår også, at udvælgelseskomiteen skal 'godkende de landdi-

striktspartnerskaber, som vurderes bedst egnet til at tage medansvar for at fremme 

en lokal udvikling med fokus på vækst og nye arbejdspladser', og at udviklingsstra-

tegien skal godkendes af udvælgelseskomiteen. 

Vi vurderer på denne baggrund, at der mangler en specifikation af udvælgelseskri-

terierne for LAG'er og godkendelseskriterier for udviklingsstrategierne i program-
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met. Da kriterierne ikke er specificeret, kan vi ikke vurdere, om de afspejler de 

særlige kendetegn ved LEADER metoden (herunder innovation).  

3.7.7 Institutionelle rammer 

I programmet er det beskrevet, at hver LAG dækker et sammenhængende geogra-

fisk område, og hvilke regler der gælder, hvis der i området ligger større byer.  Det 

fremgår, at de lokale interessenter definerer deres LAG-område via interessetilken-

degivelser, og at et udvælgelsesudvalg nedsat under Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter udvælger de lokale partnerskaber, som er bedst egnet til at etablere 

lokale aktionsgrupper. Disse partnerskaber kan herefter opnå tilskud til at forberede 

en lokal udviklingsstrategi. Senere skal både LAG og den lokale udviklingsstrategi 

godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og udvælgelsesudvalget.  

Processen fra etableringen af landdistriktspartnerskaber til at en LAG kan godken-

des og få sin udviklingsstrategi godkendt, er ikke tilstrækkelig klart beskrevet. Der 

mangler eksempelvis en beskrivelse af de kriterier, som vil blive anvendt i de to 

trin i udvælgelsesprocessen. 

3.7.8 Det nationale landdistriktsnetværk og lokale 

partnerskaber 

De lokale aktionsgrupper vil komme til at arbejde ud fra hver deres udviklingsstra-

tegi, som de endnu ikke har udviklet.  Af programmet fremgår ikke særlige krav til 

udviklingsstrategiernes indhold eller en nærmere beskrivelse af LAG'ernes aktivi-

teter. Vi kan derfor ikke kommentere på disse aktiviteter særskilt, men blot på den 

overordnede struktur i samarbejdet, som beskrevet i programmet. 

Af programmet fremgår, at det nationale landdistriktsnetværks aktiviteter bl.a. kan 

komme til at rumme kompetenceudvikling og netværksaktiviteter for LAG'er. 

Sekretariatsfunktionen for det nationale landdistriktsnetværk ligger i en national 

netværksenhed, som har ansvaret for at koordinere landdistriktsudviklingsaktivite-

ter og politikformulering. Under denne netværksenhed er der oprettet et koordina-

tionsudvalg for LAG-formænd. 

Vi vurderer, på baggrund af ovenstående, at der i programmet fremgår en klar 

struktur for rollefordeling mellem det nationale landdistriktsnetværk og LAG'erne, 

hvor LAG'erne står for udførelsen af aktiviteter lokalt, mens det nationale landdi-

striktsnetværk og sekretariatet har en støttefunktion. Vi kan ikke kommentere på 

sammenhængen i aktiviteter, da aktiviteter under LAG'erne endnu ikke er define-

ret. 

Vi vurderer, at der mangler en beskrivelse af, hvordan NAER tænker at sammen-

holde overvågning og evaluering af de programspecifikke indikatorer med de fra 

andre CSF fonde, herunder Hav- og Fiskerifonden. 
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3.8 Vurdering af støtten til det nationale 
landdistriktsnetværk 

Det nationale landdistriktsnetværk har en kompleks opgave, og det er vigtigt at 

vurdere netværkets potentielle bidrag til gennemførelsen af LDP og til bedre 

governance i landområderne. Strukturen af netværket og placeringen af netværks-

enheden er væsentlige i vurderingen. 

Vurderingen tager afsæt i handlingsplanen for det Nationale Landdistriktsnetværk, 

som indgår i programmet. 

Generelt gør det sig gældende, at programteksten dækker en lang række punkter og 

temaer i overskriftform, men at der på flere områder mangler en uddybning af, 

hvilke konkrete aktiviteter, der vil blive udført, og hvilke roller diverse stakehol-

ders vil få. 

3.8.1 Netværksstruktur og stakeholder inddragelse 

NAER klarlægger i programmet, at Danmark vil videreføre det nationale landdi-

striktsnetværk, der er oprettet og udbygget gennem programperioden 2010-2014, 

og at der skal udarbejdes en handlingsplan for Det Nationale Landdistriktsnetværk 

for programperioden.  

Overordnet beskriver programmet, at strukturen i den tidligere programperiode vil 

blive videreført med mindre variationer, herunder en opdeling af en eksisterende 

national netværksenhed i 2 dele, hvoraf den ene vil ligge hos 'Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter [og] fokusere på indsatsen i forhold til udvikling af landdi-

strikterne (programmets prioritet 6), herunder LAG-ordningen, mens den anden 

enhed under NaturErhvervsstyrelsen vil fokusere på de øvrige dele af landdi-

striktsprogrammet'. Netværksenheden i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

skal fungere som sekretariat for netværket, hvad angår LAG-ordningen, og inklu-

derer et koordinationsudvalg for LAG-formænd, der bl.a. skal afholde informati-

onsmøder og generalforsamlinger.   

Det er beskrevet, at stakeholders involveres ved at være en del af landdistriktsnet-

værket. Det er beskrevet i programmet, at det Nationale Landdistriktsnetværk vil 

omfatte repræsentanter fra bl.a. ministerier, regioner, kommuner og en række for-

skellige organisationer, men der udestår en beskrivelse af netværkets deltageres 

roller. Organisationerne i netværket er ikke navngivet, men blot kategoriseret. Or-

ganisationskategorierne kan således inkludere organisationer inden for fødevare-

sektoren (fokusområde 1A-B og 4A-C), men denne sektor er ikke særligt fremhæ-

vet. Det angives endvidere, at de nationale netværksenheder har 'Kontakt med bre-

dere landdistriktsnetværk, forskningsinstitutter, konsulenttjenester, politiske part-

nere m.fl..' og det kan formodes, at organisationernes medlemmer, bestyrelser m.v. 

inkluderer grupper som forskere, rådgivere og virksomheder inden for bl.a. fødeva-

resektoren, men det er ikke specificeret i hvilket omfang disse forventes at blive en 

del af netværkets repræsentanter.  
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Vi vurderer, at det i tilstrækkelig grad er beskrevet, hvor forskellige stakeholders er 

involveret i netværksstrukturen, men at der mangler en beskrivelse af, hvordan 

stakeholders indgår i strukturen, dvs. deres konkrete rolle og involveringsomfang.  

Der fremgår ikke nogen beskrivelse i programmet af, i hvilket omfang netværket 

involverer relevante grupper i fødevaresektoren. Vi vurderer, at der mangler en klar 

beskrivelse af, i hvilket omfang netværket involverer relevante grupper i fødevare-

sektoren.  

3.8.2 Involvering af offentligheden 

Af programmet fremgår det, at landdistriktsnetværket bl.a. har til formål, at infor-

mere offentligheden og potentielle tilskudsmodtagere om landdistriktsprogrammet. 

Af mere konkrete aktiviteter nævnes bl.a. at handlingsplanen for landdistriktsnet-

værket, som vil blive udarbejdet, kan inkludere en kommunikationsplan, der inklu-

derer information af offentligheden. Herudover er det beskrevet, at NAER forven-

ter, at netværksenheden i løbet af 2014 udfører offentlige dialogmøder, offentligt 

seminar og formidling af nyheder til offentligheden vedr. landdistriktsprogrammet.  

Vi vurderer, at NAER i tilstrækkelig grad har beskrevet på hvilken måde de forud-

ser offentligheden involveret.  

3.8.3 Evaluering og monitorering 

I programmet er der opstillet en overordnet evalueringsplan, som er behandlet un-

der afsnittet '5.4 - Vurdering af det foreslåede monitorerings- og evalueringssystem 

og evalueringsplanen'. Herunder indgår et afsnit om 'Evaluering på LAG niveau' og 

et afsnit om 'merværdien af LEADER'. Programmet viser, at NAER har gjort sig 

tanker om strukturen for evaluerings set-up'et (herunder hvem der refererer til 

hvem (LAG – Netværksenhed – Overvågningsudvalg og Kommissionen), og at 

evaluering på LAG- niveau bidrager til evalueringen på programniveau. 

Vi er på grund af uklare formuleringer ikke i stand til fuldt at skelne mellem, hvor-

når der i afsnittet 'Evaluering på LAG niveau' og afsnittet 'merværdien af 

LEADER' fokuseres på hhv. projekt-, LAG- eller netværksniveau.  Endvidere er 

beskrivelsen om monitorering og evaluering ikke tilstrækkelig detaljeret. 

Konkret stiller vi en række uddybende spørgsmål til den eksisterende tekst i afsnit-

tet "Evaluering på LAG niveau":  

› Hvad forestiller NAER sig, at LAG'ernes årlige indberetninger til landdi-

striktsnetværkets nationale netværksenhed skal indeholde? 

› Hvilke krav stilles der til LEADER-gruppernes udviklingsstrategier (herunder 

resultat og effektmål), som gør det muligt for dem at fungere som et effektivt 

styringsværktøj og samtidig sikre at resultatmål og effektmål opfyldes? Der 

mangler som tidligere nævnt en beskrivelse af kriterier for udviklingsstrategi-

erne. 
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› Hvad indeholder det 'selv-evalueringsværktøj', som vil blive udviklet, og hvil-

ke nedslagspunkter er der i selvevalueringen? Er det obligatorisk, at anvende 

værktøjet? 

› Hvordan indgår erfaringer fra vurdering af de enkelte ansøgninger som vi-

densgrundlag for LAG’ernes selvevaluering og som information til 

LAG’ernes medlemmer? 

Ligeledes i afsnittet "Merværdien af LEADER" melder følgende spørgsmål sig: 

› I dette afsnit er det generelt uklart, hvornår der tænkes i projekt-, LAG- eller 

netværksniveau? 

› Der står i programmet at 'Selv-evalueringen skal både omfatte resultaterne af 

de støttede projekter, men også proces og organisering, der kan dokumentere 

merværdien af LEADER……'. Vi er i tvivl om, hvad der menes?  

› Det angives at 'Målopfyldelse og resultaterne af de enkelte projekter opsamles 

og evalueres løbende gennem generering af rapporter i det nationale sagsbe-

handlersystem. Det forudsættes, at der kan genereres rapporter på LAG-niveau 

og nationalt niveau, der bygger på data på projektniveau fra ansøgningsskema 

og slutrapport, det vil sige når projektet er færdigt og tilskuddet er udbetalt.'  

Det er uklart hvilke data, der opsamles løbende og hvilke data, som først er 

tilgængelig i en slutrapport. Dette bør uddybes eftersom det angives, at 'Disse 

data vil således blive distribueret til de enkelte LAG’er og indgå i LAG’ernes 

løbende selv-evaluering.' 

Det er ikke angivet i foranstaltningerne, at muligheden for at oprette operationelle 

grupper i forbindelse med EIP vil blive anvendt.  

3.8.4 Bidrag til information, kapacitetsopbygning m.v. 

Ud fra programteksten fremgår det, at information, kapacitetsopbygning, udveks-

ling af viden/erfaring, dataindsamling og spredning af god praksis vil ske gennem 

bl.a. a) værktøjer f.eks. 'uddannelsesværktøjer til nye lokale aktionsgrupper' stillet 

til rådighed af den nationale netværksenhed og b) aktiviteter, som kan indgå i net-

værkets handlingsplan, f.eks. 'samling af projekteksempler, der viser "best prac-

tice" fra de forskellige tilskudsordninger'. Endvidere er det beskrevet, at der skal 

oprettes et koordinatorforum for landdistriktssekretariaterne, der blandt andet skal 

sikre informationsudveksling. 

Vi vurderer på denne basis, at programmet omfatter temaerne: information, kapaci-

tetsopbygning, udveksling af viden/erfaring, dataindsamling og spredning af god 

praksis i netværkets aktiviteter, men at der mangler en nærmere beskrivelse af akti-

viteterne og deres omfang, før vi kan vurdere effektiviteten af netværkets bidrag på 

området. Vi vurderer dog, at en platform for informationsudveksling direkte mel-

lem landdistriktssekretariaterne burde være mere effektivt, end hvis dette skete via 

f.eks. en netværksenhed. 
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3.8.5 Forskningsaktiviteter 

Af programteksten om 'Handlingsplan for det Nationale Landdistriktsnetværk' 

fremgår ikke konkrete procedurer til at identificere relevante forskningsaktiviteter 

og – resultater.  

Vi vurderer, at der mangler en klar beskrivelse af konkrete procedurer til at identi-

ficere relevante forskningsaktiviteter og – resultater. 

3.8.6 Teknisk bistand 

I 'Beskrivelsen af brugen af teknisk bistand' er det angivet, at 'en del af midlerne til 

teknisk bistand vil blive brugt til oprettelse og drift af det nationale netværk for 

landdistrikterne, herunder til strukturer, der er nødvendige for at bruge netværket, 

og en aktionsplan, der mindst omfatter aktiviteter som: Identifikation og analyse af 

god overførbar praksis og oplysninger herom, netværksforvaltning, tilrettelæggelse 

af udveksling af erfaring og knowhow, udarbejdelse af uddannelsesprogrammer for 

lokale aktionsgrupper under etablering og teknisk bistand til samarbejde mellem 

flere områder og tværnationalt samarbejde'. 

Vi vurderer, at der er god overensstemmelse mellem denne beskrivelse og de for-

ventede opgaver for det nationale landdistriktsnetværk. 

3.8.7 Vurdering af anvendelse af teknisk assistance 

Programteksten indeholder en generel beskrivelse af den forventede anvendelse af 

teknisk bistand på nogle hovedområder. 

Vi vurderer, at de nævnte aktiviteter er relevante, men kan ikke på det foreliggende 

grundlag vurdere om størrelsen af budgettet er passende. 

3.9 Anbefalinger relateret til programmets 
relevans og sammenhæng 

Vi anbefaler at strategien i programmet tilføjes et nyt afsnit, hvor der gives en sam-

let beskrivelse af prioriteringen af målene i programmet og så vidt muligt indikati-

on af ambitionsniveauet for hvert enkelt mål. Fordelingen af budgettet bør være 

tydeligt forbundet med indholdet i dette afsnit. 

3.9.1 Ekstern sammenhæng 

Vi anbefaler, at der udarbejdes en mere detaljeret beskrivelse af hvordan man und-

går overlap med indsatser til fremme af innovation og vækst i mindre virksomheder 

(prioritetsakse 1 og 2 i Regionalfondsprogrammet). 

Vi anbefaler, at mulighederne for at udvælge særlige områder, hvor der vil blive 

koordineret med Regionalfondsprogrammet, beskrives yderligere. Både i forhold til 

vækst og innovation for virksomheder inden for fødevareområdet, og i forhold til 

samspillet med videninstitutioner. 
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Vi anbefaler, at der redegøres for hvordan det sikres, at der ikke støttes overlap-

pende indsatser, og hvordan synergifordele sikres realiseret i forhold til LIFE-

programmet. 

Vi anbefaler, at det præciseres hvilke bidrag programmet vil give til opfyldelsen af 

målsætningerne i den nationale strategi og de nationale planer. Afsnittet i program-

teksten (s. 240-243) er ikke ensartet bygget op for hver strategi eller plan, og der 

anvendes lidt upræcise formuleringer som ”det overvejes at fremme disse tiltag i 

det kommende program”, og ”landdistriktsprogrammet forventes at understøtte. 

3.9.2 Generelt om foranstaltninger 

Vi anbefaler, at det for hver foranstaltning konsekvent dokumenteres og forklares, 

hvordan foranstaltningen konkret bidrager til innovation, miljø-, natur- og klima-

hensyn. 

Vi anbefaler, at der skabes konsistens i navnene på programmets foranstaltninger, 

så de er ensartede i henholdsvis oversigten over sammenhængen mellem priorite-

ter/fokusområder og foranstaltninger på s. 89-93, og i programmets kapitel 8.  

Vi anbefaler i forhold til målsætningen om øget økologisk produktion gennem et 

større økologisk areal, at det vurderes, om det samlede program giver tilstrækkelig 

stærk tilskyndelse til at omlægge til økologisk jordbrug. 

Vi anbefaler, at der gennemføres et systematisk tjek i forhold til alle foranstaltnin-

ger, som har arealstøtte, for at sikre at der ikke er overlap i forhold til de endelige 

grønningsregler (når disse er fastlagt). Desuden kan det overvejes at gøre en yder-

ligere indsats for at klargøre samspillet mellem de forskellige foranstaltninger, som 

har arealstøtte indbyrdes og i forhold til den direkte støtte under søjle I.  

3.9.3 LEADER 

Vi anbefaler, at der tilføjes overvejelser i programmet om, hvorvidt det er hensig-

ten at aktiviteter under LEADER skal dække alle behov identificeret i behovsana-

lysen. Og hvis 'Ja' angive, hvilke tiltag der vil blive brugt for at sikre dette samtidig 

med at 'bottum-up' tilgangen bevares. Der er fulgt op på denne anbefaling i pro-

gramudkast af 3. marts 2014 blandt andet gennem mere udførlig beskrivelse af de 

kriterier som vil blive brugt i forbindelse med udvælgelse af lokale partnerskaber 

og godkendelse af lokale udviklingsstrategier. 

Vi anbefaler, at processen fra lokale partnerskaber til godkendt lokal aktionsgruppe 

og lokal udviklingsstrategi beskrives præcist. Herunder hvilke rammer der etable-

res for processen for at sikre, at der er åbenhed for nye aktører og at der bygges på 

tidligere erfaringer. Der er fulgt op på denne anbefaling i programudkast af 3. 

marts 2014 gennem tilføjelse af et nyt afsnit, som beskriver processen mere præ-

cist. Det er dog ikke beskrevet, hvordan det vil blive sikret, at der bygges på tidli-

gere erfaringer og samtidig opnås åbenhed overfor nye aktører. 
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Vi anbefaler, at rationalet for hver af foranstaltningerne for LEADER-indsatserne 

forkortes og at der skabes overensstemmelse mellem beskrivelse af rationaler og 

situationsbeskrivelsen. Der er fulgt op på denne anbefaling i programudkast af 3. 

marts 2014 ved at skrive kortere og mere ensartede rationaler for hver foranstalt-

ning. 

Vi anbefaler at styrke og præcisere generelle retningslinjer og vejledning af de lo-

kale aktionsgrupper, for at sikre mulighed for kvalificeret vurdering af forretnings-

planer, redskaber til udvælgelse af bedste projekter, fremme af tværgående samar-

bejde og erfaringsopsamling. Der er fulgt op på denne anbefaling i programudka-

stet af 3. marts 2014 gennem generelle beskrivelser af, hvordan kompetenceklynger 

m.v. vil understøtte de enkelte lokale aktionsgruppers kompetenceopbygning. Det 

anbefales dog fortsat at fokusere på konkrete redskaber til udvælgelse af projekter 

og vurdering af forretningsplaner. 

Vi anbefaler, at der tilføjes en beskrivelse af hvordan overvågning og evaluering af 

de programspecifikke indikatorer vedrørende LEADER vil blive sammenholdt med 

de andre CSF fonde, herunder Hav- og Fiskerifonden (NAER vil tage dette til 

overvejelse. I programmet beskrives alene de generelle sammenhænge mellem ind-

satserne). 

Vi anbefaler, at der redegøres for, hvordan der sikres samspil og synergi mellem 

LEADER-indsatsen i de to programmer (Hav- og fiskerifondsprogrammet og land-

distriktsprogrammet). Der er fulgt op på denne anbefaling i programudkastet af 3. 

marts 2014 gennem yderligere beskrivelse af samspillet mellem LAG og FLAG, 

såfremt der etableres LEADER indsats under begge programmer. 

3.9.4 Det nationale landdistriktsnetværk 

Vi anbefaler, at der foretages en uddybende gennemskrivning af afsnittene 'Evalue-

ring på LAG niveau' og 'merværdien af LEADER', således at det tydeligt fremgår 

'Hvordan outputs, resultater og virkning af LEADER indsatsen vil blive overvåget 

og evalueret?', 'Hvad der er gjort for at kunne støtte netværkets evaluerin-

ger/selvevalueringer?', 'Hvordan information og data til monitorering bliver ind-

samlet, og hvem der er involveret?' og 'Hvilke tiltag der forudses for at udvikle 

evalueringsmetoder og redskaber til at evaluere landdistriktsnetværk?'. I beskri-

velsen bør der være en tydelig opdeling mellem evaluering og monitorering på hhv. 

projekt-, LAG- eller netværksniveau. Der er fulgt op på denne anbefaling i pro-

gramudkastet af 3. marts 2014 gennem en generel beskrivelse af rolle og opgave-

fordeling mellem det lokale, tværgående og centrale niveau i forhold til LEADER-

indsatsen. 

Vi anbefaler, at det uddybes, hvordan stakeholders, herunder relevante grupper i 

fødevaresektoren indgår i det nationale landdistriktsnetværk, dvs. deres konkrete 

rolle og involveringsomfang. 

Vi anbefaler, at der udarbejdes en uddybende beskrivelse i programmet af, hvordan 

det nationale landdistriktsnetværk vil bidrage til information, kapacitetsopbygning, 

udveksling af viden/erfaring, dataindsamling og spredning af god praksis i netvær-
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kets aktiviteter (NAER tager dette til efterretning, og MBBL oplyser, at dette vil 

fremgå af handlingsplanen, ikke af programmet). 

Vi anbefaler, at der udarbejdes en beskrivelse af, hvordan det sikres at relevante 

forskningsaktiviteter og – resultater identificeres inden for rammerne af det natio-

nale landdistriktsnetværk. Denne anbefaling er fulgt op i programudkast af 3. 

marts 2014 gennem tilføjelse af en formulering om formidling af forskningsresulta-

ter. 

3.9.5 Specifikke foranstaltninger 

Foranstaltning 1: Erhvervsudvikling (art. 14) 

Vi anbefaler at der defineres specifikke krav for at sikre at kompetenceudvikling og 

formidling af ny viden får en høj kvalitet, og for at maksimere sandsynligheden for 

at projekterne fører til handlinger og aktiviteter med direkte sammenhæng til de 

opstillede mål. Der er fulgt op på denne anbefaling i programudkastet af 3. marts 

2014 gennem angivelse af generelle prioriteringskriterier, som vil blive suppleret 

med mere specifikke kriterier, når ansøgningsrunder meldes ud i løbet af program-

perioden. 

Foranstaltning 2: Omstilling til økologi i de offentlige køkkener (art. 14) 

Vi anbefaler at beskrivelsen af sammenhængen mellem at opkvalificere viden om 

økologi, og øget efterspørgsel og udvikling i den økologiske sektor uddybes og 

forbedres. 

Foranstaltning 3: Miljøteknologi (art. 17) 

Vi anbefaler at målrette indsatsen til udvalgte områder, hvor der er veldokumente-

rede nye teknologier, som både er effektive i forhold til at give væsentlig positiv 

miljøeffekt og samtidig effektive i forhold til at forbedre rentabiliteten for den en-

kelte landmand. Der er fulgt op på denne anbefaling i programudkastet af 3. marts 

2014 gennem fremhævelse af nogle særlige typer investeringer, som ønskes frem-

met.  

Foranstaltning 4: Økologisk investeringsstøtte (art. 17) 

Vi anbefaler at målrette indsatsen til udvalgte områder, hvor der findes veldoku-

menterede nye teknologier som er forenelige med økologisk produktion. Og som 

både er effektive i forhold til at give væsentlig positiv effekt i forhold til klima, 

dyrevelfærd mm., og samtidig er effektive i forhold til at forbedre rentabiliteten for 

den enkelte landmand (Der er ikke indsat yderligere kriterier i udkast af 3. marts 

2014). 

Foranstaltning 5: Investeringer til fremme af bioøkonomi (art. 

18)(hvilende) 

Vi anbefaler, at målrette indsatsen til udvalgte områder, hvor der er veldokumente-

rede nye teknologier, som både er effektive i forhold til at give væsentligt positiv 

miljøeffekt og samtidig effektive i forhold til at forbedre rentabiliteten for den en-

kelte landmand. 
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Foranstaltning 6: Ikke produktionsfremmende investeringer for natur og 

miljø (art. 18) 

Vi anbefaler at præcisere indholdet af indsatsen på de udvalgte områder, og sikre 

faglig dokumentation for virkningen af aktiviteterne på natur, miljø og klima. Vi 

vurderer, at det vil være relevant at målrette indsatsen mod de tiltag, som giver de 

mest omkostningseffektive resultater i forhold til natur, miljø og klima. 

Foranstaltning 7: Tilskud til investeringer inden for fødevaresektoren 

(art.17, LEADER) 

Vi anbefaler at der som hjælp til de lokale aktionsgrupper udformes generelle red-

skaber til vurdering af virksomheders levedygtighed f.eks. gennem vurdering af 

strategi og forretningsplaner. 

Foranstaltning 8: Genopretning af landbrugets produktionspotentiale 

(art. 18) (hvilende) 

Vi anbefaler at forberede et beredskab bestående af detaljerede støttemuligheder, 

og bestemmelser og krav, som kan aktiveres inden for kort tid, hvis det bliver aktu-

elt. Vi vurderer det afgørende at foranstaltningen kan aktiveres målrettet, hurtigt og 

administrativt enkelt, såfremt den skal leve op til sit formål. 

Foranstaltning 9: Tilskud til oprettelse af mikro og små virksomheder 

(art. 19, LEADER) 

Vi anbefaler at udarbejde fælles retningslinjer til de lokale aktionsgrupper for ind-

hold og vurdering af forretningsplanerne. Det vurderes at kvaliteten af forretnings-

planerne for de støttede projekter er afgørende for foranstaltningens succes, og det 

kan ikke forventes at de lokale aktionsgrupper altid vil have stærke kompetencer til 

at vurdere forretningsplanerne. Der er fulgt op på denne anbefaling i programud-

kastet af 3. marts 2014. Fælles retningslinjer vil blive fastlagt i bekendtgørel-

se/vejledning, og der vil blive igangsat tiltag for generelt at styrke LAG-

sekretariaterne fagligt. 

Foranstaltning 10: Tilskud til basale serviceydelser og landsbyfornyelse 

(art. 20, LEADER) 

Vi anbefaler at afstemme og præcisere resultatkæden fra aktiviteter til mål/resultat, 

og eventuelt revidere det specifikke mål/resultat for foranstaltningen. Vi vurderer, 

at det vil være hensigtsmæssigt at fastlægge et mere realistisk mål end vækst og 

beskæftigelse for foranstaltningen. Der er fulgt op på anbefalingen i programudka-

stet af 3. marts 2014 ved at understrege, at foranstaltningen er rettet mod generel 

landdistriktsudvikling. Foranstaltningen skal dog fortsat bidrage til programmålet 

om jobskabelse. 

Foranstaltning 11: Etablering af skov (art. 22) 

Vi anbefaler en mere klar prioritering og målretning af indsatsen mod udvalgte ty-

per skov, som er særlig omkostningseffektiv i forhold til at opnå de ønskede resul-

tater på natur, miljø og klima. 
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Foranstaltning 12: Støtte til genopretning af skader på private og 

offentlige skove (art. 24)(hvilende) 

Vi anbefaler en mere klar prioritering i forhold til de øvrige skovforanstaltninger 

for at sikre, at den samlede skovindsats er omkostningseffektiv i forhold til at opnå 

de ønskede resultater på natur, miljø og klima. 

Foranstaltning 13: Investeringer som forbedrer skovens tilpasningsevne 

og miljømæssige værdi (art. 25) 

Vi anbefaler en mere klar prioritering og målretning af indsatsen mod udvalgte ty-

per investeringer i skov, som er særlig omkostningseffektiv i forhold til at opnå de 

ønskede resultater på natur, miljø og klima. 

Foranstaltning 14: Fastholdelse af vådområde-, Natura 2000- og 

lavbundsprojekter (art. 28) 

Vi anbefaler at præcisere samspillet til foranstaltningen ikke produktionsfremmen-

de investeringer, herunder hvordan der sikres tilstrækkelig fremdrift og samspil 

mellem de forskellig projektfaser. Vi vurderer at det vil være relevant at målrette 

indsatsen mod de områder, hvor der kan opnås de mest omkostningseffektive resul-

tater i forhold til natur, miljø og klima. 

Foranstaltning 15: Pleje af natur og græsarealer (art. 28) 

Vi anbefaler at præcisere samspillet til øvrig arealbaseret støtte.  

Foranstaltning 16: Økologisk arealtilskud (art. 39) 

Vi anbefaler at præcisere samspillet til øvrig arealbaseret støtte. Specifikt i forhold 

til målsætningen om en væsentlig forøgelse af det økologiske areal vurderer vi, at 

det kan være nødvendigt at se nærmere på samspillet mellem alle foranstaltninger 

som har relation til økologi for at øge pålideligheden og effekten af denne foran-

staltning. Med udgangspunkt i den nuværende beskrivelse af program og foran-

staltninger vurderer vi, at det er meget usikkert om der vil ske en fordobling af det 

økologiske areal i løbet af programperioden.  

Foranstaltning 17: Betalinger for krav om obligatoriske randzoner (art. 

31) 

Vi anbefaler at der iværksættes analyser mv. for at opnå bedre viden om de præcise 

effekter af randzonerne på biodiversitet og udledninger. 

Foranstaltning 18: Områder med særlige begrænsninger for landbruget 

(art. 32)(hvilende) 

Ingen anbefalinger. 

Foranstaltning 19: Tilskud til miljø- og klimavenligt skovbrug og 

skovbevarelse (art. 34) 

Vi anbefaler at præcisere beskrivelsen af samspillet til øvrige foranstaltninger, som 

påvirker vilkårene for skovdrift og afvejningen mellem skoves udnyttelse som pro-

duktiv ressource og bevaring af natur og biodiversitet.  
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Foranstaltning 20: Omstilling til bioøkonomi/Samarbejde mellem aktører 

i forsyningskæden om bæredygtig produktion af biomasse til brug i 

fødevarer, energiproduktion og industriprocesser (art. 35)(hvilende) 

Vi anbefaler generel opstramning og præcisering af indholdet og mål for foran-

staltningen. Det bør overvejes konsekvent at målrette indsatsen til udvalgte områ-

der (geografisk og emnemæssigt), hvor der er særlige perspektiver i at etablere nye 

samarbejder som kan transformeres til konkrete resultater. Det kan overvejes at slå 

foranstaltningen sammen med samarbejdsprojekter for erhvervsudvikling. 

Foranstaltning 21: Samarbejdsprojekter for erhvervsudvikling (art. 35) 

Vi anbefaler at opstille kriterier for udvælgelsen af projekter, som sikrer udvælgel-

se af de projekter, som med størst sandsynlighed vil bidrage til de opstillede mål. 

Det kan overvejes at slå foranstaltningen sammen med foranstaltningen omstilling 

til bioøkonomi. 

Foranstaltning 22: Samarbejdsprojekter (art. 35, LEADER) 

Vi anbefaler at udarbejde fælles retningslinjer til de lokale aktionsgrupper for ind-

hold og vurdering af forretningsplanerne. Det vurderes at kvaliteten af forretnings-

planerne for de støttede projekter er afgørende for foranstaltningens succes, og det 

kan ikke forventes, at de lokale aktionsgrupper altid vil have stærke kompetencer 

til at vurdere forretningsplanerne. Der er fulgt op på denne anbefaling i program-

udkastet af 3. marts 2014. Fælles retningslinjer vil blive fastsat i bekendtgørel-

se/vejledning, og der vil blive igangsat tiltag for generelt at styrke LAG-

sekretariaterne fagligt.  

Det kan også overvejes, om der med fordel kan etableres synergi/samspil med for-

anstaltningen samarbejdsprojekter for erhvervsudvikling.  

Foranstaltning 23: Forberedelse af lokale udviklingsstrategier, drift og 

udvikling af lokale aktionsgrupper (art. 35 REG ESI) 

Vi anbefaler gennem de regionale kompetenceklynger at sikre en åben proces i for-

bindelse med forberedelsen af udviklingsstrategierne, og ved at gøre information 

tilgængelig på tværs om de hidtidige erfaringer for de lokale aktionsgrupper natio-

nalt og internationalt. Det vurderes som væsentligt at processen på samme tid er 

åben for nye aktører, og bygger på etableret viden og erfaring om de lokale akti-

onsgrupper. Der er fulgt op på denne anbefaling i programudkastet af 3. marts 

2014. Den åbne proces er beskrevet i nyt afsnit (15.2). 

Vi anbefaler at styrke de overordnede rammer for de lokale aktionsgruppers arbej-

de med henblik på at sikre kvalitetsløft i de projekter der udvælges og understøtte 

bedre tværgående samarbejde. Der er fulgt op på denne anbefaling i programudka-

stet af 3. marts 2014. Der er i et nyt afsnit i programteksten redegjort for, hvordan 

de overordnede rammer vil blive styrket gennem udvælgelseskomiteens arbejde og 

dialog med LAGerne, samt krav om at hver enkelt LAG fastlægger udvælgelseskri-

terier, som sikrer at de bedste projekter indstilles til støtte. 
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4 Måling af programmets fremdrift og 

resultater 

I dette kapitel vurderer vi programmets foreslåede indikatorer, datakvalitet og til-

gængelighed i forbindelse med monitorering og evaluering. Indikatorernes måle-

værdier vurderes i relation til programmets interventionslogik og resultatrammen.  

4.1 Vurdering af programspecifikke indikatorer 

4.1.1 Indikatorernes relevans og klarhed 

I programmet sondres mellem: 

› Kontekstindikatorer (situationsbeskrivelsen) 

› Målindikatorer (fælles og supplerende) 

Kontekstindikatorer anvendes til at beskrive den programspecifikke situation i 

Danmark inden for en række relevante karakteristika, som bl.a. omfatter 45 forud-

definerede kontekstindikatorer.    

Resultaterne af programmet vil blive målt i forhold til en række målindikatorer, 

som anvendes til at vurdere fremdriften inden for de seks fokusområder.  Vurde-

ringen af de forslåede indikatorer tager som forslået i Guiden udgangspunkt i 

SMART kriterierne (se bilag 1). 

Kontekstindikatorer 

Evalueringen skal vurdere, hvorvidt alle relevante kontekstindikatorer er medtaget i 

situationsanalysen set i relation til interventionslogikken, prioriteterne, fokusområ-

derne og foranstaltningerne. 

Som tidligere beskrevet er der reference til 43 ud af de 45 foreslåede kontekstindi-

katorer i situationsanalysen. Derudover er der anvendt en række andre supplerende 

kontekstindikatorer både som supplement til eksisterende indikatorer og på områ-

der udover de 45 definerede indikatorer. Vores bemærkninger til de anvendte kon-

tekstindikatorer er præsenteret nedenfor.  
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Tabel 4-1 Afvigelser i anvendelsen af kontekstindikatorer i programudkast (baseret på 

programudkast af 3. marts 2014) 

Kontekstindikator Bemærkning 

9 Er ikke anvendt 

31 Er ikke anvendt direkte. Forklaring i fodnote 12, s. 27 

33 Er ikke anvendt 

38 Er ikke anvendt direkte. Forklaring i fodnote 19, s. 30 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der et par uoverensstemmelser mellem 

bilag 1 (kontekstindikatorer) og programteksten.  

Det fremgår af programudkastet, at visse kontekstindikatorer er mindre relevante i 

Danmark, og at analysen på flere områder derfor suppleres med programspecifikke 

indikatorer. Generelt vurderer vi, at de valgte supplerende kontekstindikatorer sær-

ligt er valgt indenfor natur- og miljøområdet. Her forekommer de relevante, idet de 

særligt bidrager til at underbygge programmets natur og miljøfokusering. I et par 

tilfælde er der refereret til den officielle kontekstindikator i en fodnote, mens der i 

brødteksten er anvendt en supplerende indikator, som der er tradition for at anven-

de. Supplerende kontekstindikatorer er angivet i bilag 1A. 

Vi har foretaget tjek af udregninger i enkelte tilfælde. Vi vurderer at udregningerne 

er foretaget på solid og hensigtsmæssig måde. Der er redegjort for baseline år for 

de enkelte indikatorer, og værdien af de enkelte indikatorer svarer til de officielt 

tilgængelige data.  

Programudkastet indeholder ikke disaggregerede data eller analyser, som afdækker 

særlige ligestillingsaspekter, hvis der ses bort fra den anførte forskel på mænds og 

kvinders beskæftigelsesfrekvens (s. 8). Ligeledes indeholder programmet ikke data 

om kontekstindikatorer, som afspejler særlige lokale eller geografiske forhold. Be-

grundelsen for dette valg kunne være, at Danmark i europæisk målestok er et rela-

tivt homogent land uden store lokale/geografiske forskelle, og at LEADER aktivi-

teterne er planlagt således, at de tager højde for lokale/geografiske behov og for-

skelle.   

Samlet set er det vores vurdering, at analysen generelt er baseret på et bredt dæk-

kende og relevant indikatorgrundlag.  

Målindikatorer 

Landdistriktsprogrammet opererer med 17 fastdefinerede målindikatorer, som an-

vendes på tværs af landene. Dertil kommer 14 supplerende målindikatorer, som er 

særligt udvalgt til det danske LDP, og som vil blive anvendt som supplement til at 

måle programmets fremdrift. De fast definerede og supplerende indikatorer er præ-

senteret i programmets bilag 2 og bilag 3. De fastdefinerede indikatorer er defineret 

i forhold prioritet 1-6, mens de supplerende indikatorer struktureret efter de anførte 

behov i programstrategien.  

 Samlet set forekommer de udvalgte indikatorer klare, entydige og relevante for 

programmet dog med forbehold for de forhold, som ikke er klart beskrevet i pro-
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grammet jf. nedenfor. De opstillede mål for indikatorerne er vurderet i bilag 1. Det 

er værd at bemærke, at sammenhængen mellem outputs og de specifikke mål for 

indikatorer er forbundet med stor usikkerhed og vil være afhængig af den konkrete 

gennemførelse af ordningerne, som ikke fremgår af programudkastet.  

Med udgangspunkt i SMART vurderingen af indikatorerne i bilag 1, kan følgende 

opsummeres vedrørende de anvendte SMART kriterier: 

› Specifik: Indikatorerne er generelt klart definerede i utvetydige og specifikke 

måleenheder. Vi sætter dog spørgsmålstegn ved de to indikatorer, som drejer 

sig om skabte jobs, hvor det er hensigtsmæssigt at foretage målingen ikke blot 

ved projektopstart og afslutning men også 6 måneder efter projektafslutning.  

› Målbare: Datatilgængelighed for indikatorværdierne i BTAS og MJV-TAS 

fremgår ikke af programudkastet, hvorfor det ikke er muligt at vurdere. Vi har 

derfor forudsat, at data sandsynligvis vil være tilgængelig gennem BTAS og 

MJV-TAS. Vi har ikke haft adgang til intern dokumentation vedrørende gen-

nemførelse af registrering af ansøgnings- og afslutningsdata for projekter.  

› Opnåelige: Vurderingen af om indikatormålet er realistisk og opnåelig er fore-

taget med udgangspunkt i de værdier, som præsenteres i bilag 3 i programud-

kastet. Generelt er det dog ikke muligt at gennemføre en konkret vurdering af 

forventningerne til målene, idet disse ikke er forklaret eller begrundet i pro-

gramudkastet. Der henvises kun i generelle vendinger til erfaringer med tilsva-

rende ordninger og erfaringer fra den nuværende programperiode. Det er såle-

des ikke muligt at vurdere om målene er for lavt sat eller om de er for ambitiø-

se. Det anbefales at inddrage resultaterne fra midtvejsevalueringen i forhold til 

målopfyldelse.       

› Robusthed: Datakildernes tilgængelighed og troværdighed afhænger af hvor-

dan de indsamles og konsolideres i BTAS og MJV-TAS. Dette er ikke forkla-

ret i programudkastet og kan således ikke vurderes på nuværende tidspunkt (se 

ovenfor vedrørende "målbar").    

› Tidsafgrænset: Næsten alle indikatorer er afgrænset ved programafslutning i 

2020. Det anbefales dog at antal skabte jobs ikke blot måles ved projektop-

start-og afslutning men også 6 måneder efter projektafslutning.  

De foreslåede målindikatorer belyser ikke budgettets forventede fordeling på for-

skellige typer støttemodtagere (landmænd, virksomheder, mænd/kvinder mv.) 

og/eller regionale/lokale områder. Vi vurderer, at dette afspejler at de danske land-

områder er relativt homogene og Danmarks areal af begrænset størrelse, hvilket er 

baggrunden for, at der udover LEADER-indsatsen ikke tages udgangspunkt i de 

specifikke forhold i hvert enkelt område. Vi vurderer at dette er i overensstemmel-

se med situationsbeskrivelsen for programmet.  



   
36 Ex-ante evaluering af det danske landdistriksprogram 2014-2020 

C:\Users\stejen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\JQHUCD98\Ex-ante_evaluering_ldp_exante_rapport_3.docx 

4.2 Vurdering af de kvantificerede indikatormål 

Som det fremgår af kap. 4.6 er målene for outputindikatorerne fastsat på baggrund 

af enhedsomkostninger for de enkelte foranstaltninger ud fra erfaringerne i denne 

programperiode: ”Målene er fastsat på grundlag af fordelingen af støtterammen til 

foranstaltningerne og antagelser om effekten af støtten pr. støtteenhed baseret på 

praktiske erfaringer med tilsvarende ordninger” (s. 100). Derudover henvises til 

beregninger og estimater over kvantitative effekter af visse typer støtte foretaget af 

Københavns Universitet, Fødevareøkonomisk institut. Der er ikke foretaget nogen 

detaljeret vurdering af beregningsgrundlaget for støttesatserne i foranstaltninger 

med arealbaseret støtte til landmænd og skovejere, og dermed er der ikke grundlag 

for at vurdere kvaliteten af disse. 

4.3 Vurdering af milepælenes egnethed for 
styringen af programmet 

Der er i programmet angivet et udkast til en resultatramme, men det anføres at en-

delig fastlæggelse og kvantificering af resultatrammen vil finde sted, når forord-

ningsgrundlag og gennemførelsesbestemmelser er endeligt vedtaget. 

Der er afsat en resultatreserve på 6% af EU-midlerne til programmet, som er for-

delt på de 5 EU-prioriteter, som bliver aktiveret i programmet. Der er i henhold til 

de seneste udkast til retningslinjer herfor fra Kommissionen opstillet i alt 10 præde-

finerede milepæle med værdier i 2018 og 2023 fordelt mellem de aktive prioriteter 

og udvalgt fra de fælles outputindikatorer. Det er valgt at fokusere på den realise-

rede totale offentlige støtte (EU og national) for hver prioritet, suppleret med 6 mi-

lepæle i forhold til outputs på konkrete områder (f.eks. antal hektar landbrugsareal 

som bidrager til biodiversitet). 

Der er således ingen milepæle for prioriteter, som ikke er omfattet af programmet, 

og alle aktive prioriteter er omfattet af milepæle. I overensstemmelse med Kom-

missionens retningslinjer er der ingen selvstændig milepæl for prioritet 1, idet vi-

dens overførsel og innovation er en tværgående prioritet og dermed indirekte ind-

går i milepælene for de øvrige prioriteter 

Formålet med resultatrammen er, at Kommissionen og NaturErhvervstyrelsen i 

2019 i samarbejde skal gennemgå resultaterne af programmet i forhold til rammen. 

Herefter frigives resultatreserven for de prioriteter, som har nået milepælene for 

2018. For prioriteter hvor milepælen for 2018 ikke er nået, skal resultatreserven 

omfordeles til prioriteter, som har nået milepælen for 2018. 

Formålet med resultatramme og resultatreserve er, at bidrage til at programmet op-

når de opstillede mål.  

På baggrund af den foreløbige karakter af de konkrete værdier for milepælene i 

programmet er der ikke foretaget en vurdering af disse, herunder i hvilket omfang 

de kan bidrage til at programmet opnår de opstillede mål. 
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Vi vurderer, at der bør gennemføres en ekstra kontrol af de angivne værdier for alle 

milepæle efter de endelige retningslinjer herfor. 

4.4 Vurdering af det foreslåede monitorerings- og 
evalueringssystem og evalueringsplanen 

Det er centralt at vurdere, om der er etableret tilstrækkelige procedurer og systemer 

til løbende at opsamle de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere program-

mets gennemførelse. 

Generelt fremgår det i programmet, at resultaterne vil blive målt ud fra 'dels indika-

torer udvalgt fra Europa Kommissionens forslag til fælles målindikatorer, dels af 

supplerende nationale målindikatorer, udvalgt fra de af Europa Kommissionen fo-

reslåede fælles outputindikatorer for hver foranstaltning.'  Indikatorerne er behand-

let andet steds. 

Moniteringssystemet og evalueringsplanen er beskrevet i kapitel 9 i programmet, 

mens 'Overvågnings og evalueringssystemet' er beskrevet i kapitel 15, hvilket med-

fører at f.eks. de årlige statusrapporter til kommissionen beskrives delvist på side 

255 i kapitel 15 og delvist på s. 225 i kapitel 9. Dette overlap er uhensigtsmæssigt.  

Endvidere er der forbedringspotentiale i strukturen og rækkefølgen af indholdet i 

de enkelte kapitler/afsnit.  

4.4.1 Databehov  

I programmet fremgår det ikke, om moniteringssystemet skulle være baseret på en 

egentlig analyse af databehovene.  

I vores gennemgang af afsnittet 'Evalueringsplanen' viser det sig, at moniteringssy-

stemet bør være baseret på en egentlig analyse af databehovene. Det nævnes blandt 

andet, at der iværksættes arbejde om identifikation af datakilder for outputindikato-

rer, og at der endnu ikke er udarbejdet en grundig analyse af krav til MVJ-TAS-

systemets håndtering af data. 

Vi vurderer, at moniteringssystemet ikke er baseret på en grundig analyse. Derfor 

bør der igangsættes identifikation af databehov og krav til systemet. 

Indretningen af moniteringssystemet 

I forlængelse af anbefalinger i midtvejsevalueringen af programmet for sidste pro-

gramperiode og vores generelle erfaringer på EU-niveau – er der behov for forbed-

ringer af det eksisterende datasystem, så der sikres nem dataindsamling, strukture-

ret dataopbevaring og lettilgængelig og systematisk dataudtræk til Excel i forbin-

delse med f.eks. dataanalyse, evalueringer og afrapporteringer (bl.a. den årlige sta-

tusrapport som NAER udarbejder i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter og Naturstyrelsen).  For at sikre bedst mulig styring af projekter og 

aktiviteter under programmet er det væsentligt med mulighed for hurtige løbende 

udtræk af opdateret information fra et fælles system. 
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I programmet er der oplistet principper for dataindsamling i afsnittet 'Tidslinje'.  

Principperne for outputindikatorer er: 

› Alle oplysninger til outputindikatorerne indsamles i forbindelse med ansøg-

ninger om støtte. 

› Ansøgningsskemaer udformes således, at ansøger skal opgive de relevante 

oplysninger for netop den foranstaltning, der søges under.  

› Oplysningerne tastes ind i systemet, hvor der vil kunne genereres rapporter, 

der opsummerer oplysningerne fra samtlige ansøgere. Det bemærkes, at det 

først er ved udbetalingen af sagen, output komme til at indgå i afrapporterin-

gen. Det er for at forhindre, at sager der annulleres i forløbet tæller med.' 

I programmet står endvidere at 'Der er iværksat et arbejde, der ud fra de forelig-

gende indikatorer undersøger, om der er vanskeligheder med at afrapporterer på 

samtlige indikatorer og i benægtende fald hvilke tiltag, der skal til for at tilveje-

bringe data. Dette vil ske i god tid til at lave ændringer i ansøgningsmaterialet.' 

Heraf fremgår, at NAER er bevidst om væsentligheden og potentielle udfordringer 

ved identifikation af anvendelige datakilder og arbejder på at identificere brugbare 

datakilder.  

For resultatindikatorer gælder: 

› 'Oplysninger til brug for resultatindikatorerne indsamles som hovedregel ved 

afrapporteringer af projekterne. Først her kendes resultaterne af det enkelte 

projekt. Oplysningerne indtastes ligeledes i sagsbehandlingssystemet, hvorfra 

rapporter vil kunne genereres.' 

For effekt måling gælder: 

› 'Data for effektmåling ved brug af de overordnede effektindikatorer indsamles 

af den uafhængige evaluator. Oplysninger vedrørende baseline-indikatorerne 

indsamles hvert andet år i forbindelse med udarbejdelse af den strategiske sta-

tusrapport. Der afrapporteres på indikatorerne i forbindelse med de udvidede 

statusrapporter i 2017 og 2019 samt ex post evaluering.' Det er angivet i pro-

grammet at 'Kommissionen stiller adgang til data for effektindikatorerne til 

rådighed'. 

Vi vurderer, at programmet beskrivelse af datakilder dækker alle tre indikatortyper, 

og at beskrivelsen for outputindikatorerne er tilstrækkelig detaljeret - set i lyset af 

de nærmere undersøgelser NAER planlægger at iværksætte. Vi vurderer, at det er 

positivt, at NAER er bevidst om vigtigheden af dækkende datakilder for outputin-

dikatorerne og på denne baggrund har iværksat et arbejde til identifikation af rele-

vante datakilder tilknyttet de foreliggende indikatorer. En endelig vurdering heraf 

vil først kunne foretages, når dette arbejde er tilendebragt.  

For resultat- og effektindikatorerne fremgår det i afsnittet om 'Tidslinje' i pro-

grammet, hvornår og i et vist omfang af hvem data indsamles, men ikke hvilke da-
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ta, det omhandler, og hvilke datakilder, der anvendes. På tværs af disse to indika-

tortyper gælder at de enkelte datakilder og nøgleinformationer ikke er beskrevet i 

dybden i afsnittet 'Tidslinje'.  

Det beskrives klart i programmet, at data for output- og resultatindikatorer skal fø-

de ind i de a) årlige gennemførelsesrapporter, b) de udvidede årsrapporter i 2017 og 

2019 og c) ex post evalueringsrapporten, mens effektindikatorerne afrapporteres i 

b) og c). 

Vi vurderer, at det er klart angivet i programmet at moniteringsdata skal anvendes 

til gennemførelse af afrapporteringer og evalueringerne. Da vi ikke har undersøgt 

dokumentation om dataindsamlingsprocessen kan vi ikke foretage en egentlig vur-

dering af den praktiske anvendelse af moniteringsdata til gennemførelse af evalue-

ringer. 

4.4.2 Kvalitet af moniteringssystem 

Det fremgår ikke eksplicit i programmet hvilken læring fra tidligere evalueringer, 

der er inddraget i forhold til at identificere og ikke mindst afhjælpe tidligere fla-

skehalse.  

NAER har klart beskrevet, at to IT-systemer vil blive anvendt til administration af 

ordningerne under landdistriktsprogrammet: 

› BTAS (Basis Tilskuds Administrations System, projektstøtteordninger) 

› MVJ-TAS (Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Tilskuds Administrations 

System, arealbaserede støtteordninger) 

For BTAS gør det sig gældende, at der er information i programmet om, at syste-

met er udformet til at: 

› Rumme output- og resultatindikatorskemaer for hver enkelt artikel 

› Håndtere de opstillede krav til kontrol i Kommissionens forordning (EF) REG 

HZ gennem udvikling af diverse moduler 

For MVJ-TAS gør det sig gældende: 

› At NAER anvender systemet til tilskudsadministration af arealbaserede land-

brugsmiljøordninger i programmet. Der er behov for at efterse de nye krav 

grundigt og tjekke om hvert enkelt krav til afrapportering under arealordnin-

gerne kan opfyldes af det eksisterende system eller, om der er behov for ud-

vikling af systemet. 

› At der er samarbejde om dataudveksling med Naturstyrelsen, der leverer data 

fra deres IT-systemer, bl.a. til de årlige statusrapporter og i forbindelse med 

evalueringer. 
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› At alle de arealbaserede ordninger, på nær de to skovordninger i programmet, 

indgår sammen med basisbetalingsordningen i medfør af REG DP i et fælles 

ansøgningsskema med et fælles elektronisk arealidentifikationssystem. 

Til trods for at det er besluttet at bruge disse to systemer, er det anført i program-

met, at 'Center for IT vil endvidere skulle bidrage til dataindsamling og databe-

handling i et endnu ikke kendt omfang afhængigt af fremtidig datastruktur og data-

systemer'. Det mener vi viser, at den endelige datastruktur og datasystemer endnu 

ikke er på plads. 

Vi vurderer, at det er klart beskrevet, hvilke systemer der vil blive brugt til at regi-

strere, opbevare, styre statistisk information om programmets gennemførelse som 

muliggør rettidig rapportering. Det er ligeledes beskrevet, hvad NAER har gen-

nemført for at standardsystemet BTAS kan håndtere de opstillede krav til kontrol i 

Kommissionens forordning (EF) REG HZ. I forhold til systemerne skal der tages 

højde for, at det fremgår af programmet, at systemerne stadig er under udvikling. 

NAER har ikke introduceret COWI som evaluator i de anvendte systemer (BTAS 

og MVJ-TAS), herunder muligheder og eventuelle begrænsninger heri ift. dataind-

samling og afrapportering. Vi kan derfor ikke vurdere funktionaliteten af de valgte 

redskaber/systemet til dataindsamling, lagring og behandling, og hvilke behov der 

er for forbedringer. I denne sammenhæng skal det påpeges, at netop funktionalite-

ten af systemet er væsentlig, da systemet skal være redskabet der skal generere fyl-

destgørende, aktuelle og brugbare afrapporteringer og evalueringer. 

Brugbarhed af den indsamlede “nøgle information” 

Der henvises til afsnittet om 'Tilstrækkelig beskrivelse af “nøgleinformation” og 

identifikation af datakilder'.  

Som tidligere nævnt fremstår det i relation til outputindikatorerne klart beskrevet, 

at 'Ansøgningsskemaer udformes således, at ansøger skal opgive de relevante op-

lysninger for netop den foranstaltning, der søges under.' og at 'Oplysningerne tastes 

ind i systemet, hvor der vil kunne genereres rapporter, der opsummerer oplysnin-

gerne fra samtlige ansøgere…'. Vi vurderer, at det er entydigt og klart beskrevet, 

hvordan ansøgningsskemaer og projektrapporter vil blive brugt til at opsamle data 

fra det operationelle niveau. 

Det fremgår ikke af programmet: 

› om - og i så fald hvordan - myndigheder, udbetalingsorganet og LAGer har 

været involveret i etableringen af systemet 

› om – og i så fald hvordan - der er foretaget en udvikling af disse og andre støt-

temodtageres kapacitet med henblik på at kunne gøre brug af moniteringssy-

stemet. 
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4.4.3 Evalueringsplan 

Evalueringsplanen er beskrevet i kapitel 9 i programmet og vil blive vurderet i for-

hold til tilstrækkelighed, fuldstændighed, brugbarhed og integration i forhold andre 

databehandlingsaktiviteter. 

Fuldstændigheden er vurderet ud fra minimumskravene som NAER har anvendt 

som struktur i kapitel 9. På et fokusgruppemøde afholdt af NAER d. 19. november 

2013, hvortil bl.a. Udvalget for et Levende Land – Landdistriktsudvalget var invi-

teret til at deltage, er NAER blevet præsenteret for en række kommentarer til eva-

lueringsplanen. Evaluator forventer, at NAER vil tage stilling til disse kommenta-

rer og følge forslagene, hvor det er relevant.  

Nedenfor fremgår vores vurdering af opfyldelse af de syv minimumskrav. 

› Mål og formål: NAER har foretaget en dækkende beskrivelse heraf ud fra kra-

vene til indhold. 

› Ledelse og koordination: Organiseringen og de primære involverede enheder 

og deres ansvarsområder er søgt identificeret. Det er dog en vurderingssag, 

hvilke enheder, som bør inkluderes under 'primære'. Koordineringen af evalu-

eringsaktiviteterne med implementeringen af landdistriktspolitikken kan med 

fordel beskrives klarere for at være sikker på at kravene til indhold vurderes 

opfyldt.  

› Evalueringsemner og aktiviteter: Evalueringsemnerne udgøres i beskrivelsen 

udelukkende af en henvisning til indikatorerne. Der anføres ikke mulighed el-

ler ønske om supplerende evalueringsaktiviteter f.eks. fokus på tværgående 

emner relateret til organisering, temaer eller læring på tværs af foranstaltnin-

gerne. Afsnittet indeholder ingen beskrivelse af evalueringsaktiviteter (som 

dog står spredt i kapitel 9 og 15) eller en beskrivelse af støtten til evalueringer 

på LAG-niveau (som står nævnt under elementet 'Tidslinje').   

› Data og information: Det er beskrevet hvilke systemer NAER vil anvende, 

mens data er delvist beskrevet.  Der er ikke foretaget en identifikation at data-

huller, flaskehalse eller institutionelle udfordringer relateret til dataindhent-

ning – og løsninger herfor, dog er det under afsnittet om 'Tidslinje' beskrevet, 

at der er igangsat arbejde på området. Flere steder angives, at det forberedende 

arbejde relateret til system og data stadig er i gang. 

› Tidslinje: Tidslinjen for afrapporteringer i form af statusrapporter og forbere-

delsestid hertil er beskrevet. Endvidere er deadline for ex post evalueringsrap-

port angivet, mens tidsplan for forberedelse heraf mangler. NAER kan med 

fordel indarbejde en beskrivelse af, hvordan det sikres at data til udarbejdelse 

af statusrapporterne er tilgængeligt til rette tid. Det kan overvejes, at udspeci-

ficere milepæle i udarbejdelsen af de enkelte rapporter. 

› Kommunikation: Beskrivelsen af kommunikation vurderes som mangelfuld. 

Der mangler information om informationsbehov hos forskellige målgrupper. 

Den væsentligste mangel er, at der ikke er en beskrivelse af mekanismer til 
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opfølgning på evalueringens resultater. Denne bør indarbejdes for at sikre læ-

ring og handling baseret på resultaterne – gerne på tværs af grupper. Der er 

fulgt op på disse bemærkninger i programudkast af 3. marts 2014 gennem et 

generelt nyt afsnit om kommunikation om programmet, hvor der er redegjort 

for forskellige målgruppers behov. 

› Ressourcer: Det fremgår, at ansvaret ligger hos NAER, og at der er afsat res-

sourcer samt midler til teknisk bistand hertil. Der mangler dog information om 

behovet for kapacitetsopbyggende aktiviteter. 

Samlet set vurderer vi, at evalueringsplanen i kapitel 9 ikke i særligt stort omfang 

giver praktisk vejledning til evalueringsindsatsen under LDP. 

I kapitel 15 beskrives vejledende om den årlige statusrapport om programmets 

gennemførelse, forhåndsevalueringen på programniveau og den efterfølgende eva-

luering på programniveau.  Om den årlige statusrapport beskrives deadlines, over-

ordnet krav til indhold af effektmålinger, roller for NAER og Overvågningsudval-

get og uafhængige eksperter. Ligeledes er der nogen information om forhåndseva-

lueringen og slutevalueringen.  

Match mellem de prioriterede emner og aktiviteter og 

forvaltningsmyndighedens specifikke informationsbehov  

Af programmet fremgår under overskriften 'Evalueringsemner- og aktiviteter' at 

virkningerne af landbrugspolitikken vurderes ud fra resultat-, output- og effektindi-

katorer, hvor effektindikatorerne er fastlagt af Kommissionen. Det fremgår endvi-

dere, at 'det kan blive aktuelt at undersøge og prioritere nogle områder højere end 

andre såfremt foranstaltningsmyndigheden, evt. ud fra en diskussion med Over-

vågningsudvalget, ønsker større viden og erfaring med bestemte områder'. Over-

vågningsudvalgets formandskab og sekretariatsfunktion varetages af Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (i praksis NaturErhvervsstyrelsen). Herved er det 

intensionen at sikre, at de prioriterede emner matcher forvaltningsmyndighedens 

informationsbehov relateret til de forskellige områder.  

Vi vurderer, at NAER tydeligt har beskrevet, hvordan de vil sikre at vægtningen af 

indikatorerne matcher forvaltningsmyndighedens informationsbehov. Det fremgår 

dog ikke om, forvaltningsmyndigheden har informationsbehov udover de som til-

godeses af indikatorerne, og hvordan man i så fald vil tilgodese disse. 

Det fremgår ikke eksplicit i programmet i hvilket omfang, der er sammenhæng til 

andre CSF evalueringer og monitoreringsrapporter (f.eks. årlige gennemførelses-

rapporter). 

4.5 Anbefalinger til måling af fremdrift og 
programmets resultater 

› Når man sammenligner programmets samlede specifikke mål med de 31 an-

vendte indikatorer anbefaler vi, at NAER overveje at opstille indikatorer og 

mål for følgende vigtige mål, som i det nuværende programudkast ikke indgår 
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blandt indikatorerne: "bedre dyrevelfærd", "øget fødevaresikkerhed", "frag-

mentering af natur" og "naturkvalitet". 

› Vi anbefaler, at såfremt NAER har foretaget en analyse af databehovene, så 

bør dette fremgår af programmet, da det kan være med til at styrke begrundel-

se for valg af systemer, procedurer, dataindhentningsmekanismer, afrapporte-

ringsmetoder m.v. samt vise, at disse valg matcher behov for- og tilgængelig-

hed af data. Hvis en sådanne analyse ikke er gennemført anbefales det, at ana-

lysen gennemføres, således at risikoen for udfordringer i programperioden re-

lateret til dataindsamling mindskes og det samtidig sikres, at moniteringssy-

stemet på bedst mulig vis opsamler relevant data til måling af resultatopnåelse 

samt til læring for fremtidige projekter og programmer. 

› I forlængelse af anbefalinger i midtvejsevalueringen af programmet for sidste 

programperiode er der behov for forbedringer af det eksisterende datasystem, 

så der sikres nem dataindsamling, struktureret dataopbevaring og lettilgænge-

lig og systematisk dataudtræk til Excel i forbindelse med f.eks. dataanalyse, 

evalueringer og afrapporteringer (bl.a. den årlige statusrapport som NAER ud-

arbejder i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Na-

turstyrelsen).  For at sikre bedst mulig styring af projekter og aktiviteter under 

programmet er det væsentligt med mulighed for hurtige løbende udtræk af op-

dateret information fra et fælles system. 

› Vi anbefaler, at NAER i afsnittet om 'Data og Information' og 'Tidslinje' tyde-

liggør relevant information og datakilder og i de tilfælde, hvor disse er be-

skrevet andet steds i programmet, laver en tydelig henvisning hertil. Herigen-

nem sikres overskuelighed samt en tydeliggørelse af, at NAER har overblik 

over databehov og –kilder, og er opmærksom på væsentligheden heraf.  

› Vi anbefaler, at det uddybes, hvordan, i hvilken form, hvor ofte og af hvem, 

der kan genereres rapporter, der opsummerer oplysningerne fra samtlige ansø-

gere, for at tydeliggøre brugbarheden af disse oplysninger under og efter pro-

gramperioden.  

› Vi anbefaler, at der trækkes data fra ansøgningerne så tidligt i programperio-

den som muligt, således disse data kan understøtte en tidlig overvågningsind-

sats af programgennemførelsen. 

› Vi anbefaler, at NAER beskriver hvordan myndigheder, udbetalingsorganet og 

LAGer har været involveret i etableringen af systemet, og om – og i så fald 

hvordan - der er foretaget en udvikling af disse og andre støttemodtageres ka-

pacitet med henblik på at kunne gøre brug af moniteringssystemet. Samtidig 

vil vi gerne påpege vigtigheden af, at NAER sikrer, at alle aktører, som for-

ventes, at enten skulle registrere data i systemet eller levere data til registre-

ring får en tilstrækkelig indføring i systemet og tilhørende databehov. Formå-

let er at sikre at fejlregistreringer minimeres så vidt muligt og at krav til data-

indregistrering matcher aktørernes muligheder for dataindsamling. 

› Vi anbefaler, at evalueringsplanen konsolideres og udbygges, herunder ind-

drager input fra fokusgruppemødet d. 19. november 2013. 
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5 Gennemgang af forslaget til 

programimplementering 

5.1 Vurdering af tilstrækkeligheden af ledelses og 
administrativ kapacitet 

5.1.1 Beskrivelse af system til styring og kontrol 

I kapitel 15 er der redegjort for de involverede myndigheder og hvordan opgaverne 

i forhold til gennemførelsen af programmet er organiseret hos hver myndighed. 

Det fremgår, at NAER er den primære forvaltningsmyndighed med ansvar for det 

danske landdistriktsprogram. 

Det fremgår at Naturstyrelsen ”er involveret” i forvaltningen i forhold til naturplan-

lægning, naturprojekter og skovforanstaltninger gennem opgaver i forhold til ad-

ministration og kontrol. 

Det fremgår at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er ressortansvarlig for 

tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud via de lokale aktions-

grupper. 

Der er ingen beskrivelse af hvordan de tre involverede myndigheders samarbejde 

konkret er organiseret på de forskellige områder. Det anføres dog, at NAER ”re-

gelmæssigt overvåger” opgaver, som er uddelegeret til Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter (s. 230) blandt andet gennem et årligt tilsyn. 

Beskrivelsen af organisering og opgavefordeling i NaturErhvervstyrelsen er relativt 

generel, og der er ikke detaljeret redegjort for de konkrete opgaver, som løses i de 

forskellige enheder, ligesom der ikke er redegjort for hvordan samarbejdet mellem 

de involverede enheder sikres. Der sondres mellem arealtilskud og projekttilskud, 

men derudover er der ikke specifikke initiativer for at sikre styring og kontrol af de 

forskellige typer støtte eller foranstaltninger.  
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I kapitel 18 og bilag 10 er der redegjort for kontrollerbarhed af de enkelte foran-

staltninger (der er dog tre foranstaltninger som ikke er omfattet af bilaget) og deres 

tilskudsbetingelser og den forudsete kontrol. Særligt i bilaget er der detaljeret og 

konkret redegjort for en række problemstillinger og udfordringer i forhold til kon-

trol af de enkelte foranstaltninger og det er omtalt om fejlrisikoen bedømmes som 

lav, mellem eller høj. For de fleste forhold vurderes risikoen som lav, og enkelte 

steder som mellem, og kun et sted er et forhold identificeret med en høj risiko (støt-

te til obligatoriske randzoner/gødning). For en hel del forhold er der dog ikke angi-

vet nogen vurdering af risikoen. Det fremgår ikke hvilke initiativer som vil blive 

taget for at reducere risikoen. 

Der er primært fokus på en teknisk korrekt gennemførelse af programmet. Eksem-

pelvis gennem kontrol af at der er fremsendt en ”korrekt” forretningsplan for virk-

somheden under foranstaltningen tilskud til oprettelse af mikro- og små virksom-

heder (art. 20, LEADER). Vi vurderer, at det er afgørende for resultat og målopfyl-

delse for denne foranstaltning, at der sker en kompetent vurdering af kvaliteten af 

forretningsplanen og at de støttede virksomheder udvælges på dette grundlag, idet 

dette er afgørende for at øge sandsynligheden for at virksomheden overlever og 

dermed bidrager til at skabe jobs i landområderne. 

Kapitel 15 indeholder også en generel beskrivelse af overvågningsudvalgets opga-

ver og etableringen af overvågnings- og evalueringssystemet, herunder fastlæggel-

se af udvælgelseskriterier. Der er tale om relativt brede beskrivelser af hvilke over-

ordnede retningslinjer, som vil blive fulgt i forbindelse med gennemførelsen af 

programmet. Det fremgår at den første årlige statusrapport, hvor der gøres status i 

forhold til fremdriften af programmet, vil blive sendt til Kommissionen senest den 

31. maj 2016 (s. 258), og at den udarbejdes i samarbejde mellem de tre involverede 

myndigheder. 

Vi vurderer, at der alt i alt er en ganske omfattende beskrivelse af systemet til sty-

ring og kontrol af programmet, en detaljeret beskrivelse af kontrolkravene til de 

forskellige foranstaltninger og typer af støtte. Det ville styrke programmet, hvis der 

var en mere detaljeret beskrivelse af ansvarsfordeling og organisering af samarbej-

det mellem de 3 myndigheder. Det vil endvidere styrke programgennemførelsen, 

hvis der på foranstaltningsniveau etableres en løbende overvågning af fremdrift, 

herunder, administrative udfordringer, interesse for foranstaltningen, kvaliteten af 

projekter og tempo i gennemførelsen af projekter, med henblik på at kunne foreta-

ge hurtige justeringer, hvis det er nødvendigt for at sikre de ønskede outputs og 

resultater. Det bør overvejes at gøre status hvert halve år i starten af programperio-

den for at være sikker på at gennemførelsen holdes på sporet fra starten. 

5.1.2 Menneskelige og administrative ressourcer 

Der er kun generelt og overordnet redegjort for hvilke menneskelige og administra-

tive ressourcer, som vil være til rådighed for gennemførelsen af programmet. ”Na-

turErhvervsstyrelsen sikrer at der er passende evalueringskapacitet” (s. 258), ”Na-

turErhvervsstyrelsen har den bemandings- og uddannelsesmæssige styrke til at sik-

re korrekt implementering af landdistriktsprogrammet” (s. 248). Der er i alt afsat 

355 mio. kr. til teknisk bistand som forventes anvendt til forvaltningsopgaver i for-
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bindelse med programmet (s. 237), og det forventes at der vil være ekstra behov for 

at trække på disse midler i starten af programperioden for at sikre et velfungerende 

system til alle dele af programgennemførelsen. Budget for den præcise anvendelse 

af teknisk bistand vil blive udarbejdet senere. 

I forhold til de nationale netværksenheder angives det at disse besidder ”de nød-

vendige menneskelige, intellektuelle og tekniske ressourcer” ledsaget af en kort 

generel beskrivelse af hvad dette indebærer (s. 275).  

Det er på dette grundlag vanskeligt at vurdere om de samlede menneskelige og 

administrative ressourcer er proportionale og af tilstrækkelig kvalitet i forhold til 

behovene for programstyring og levering af data. 

5.1.3 Kapacitetsudvikling 

Der nævnes at NAER på baggrund af tidligere erfaringer har udarbejdet en hand-

lingsplan som skal reducere de administrative byrder for støttemodtagerne, som 

omfatter digital indberetning for arealstøtteordninger, regelforenkling, større ensar-

tethed og bedre ansøgnings- og vejledningsmateriale. Den konkrete tidsplan for 

gennemførelsen af handlingsplanen fremgår ikke. 

Vi vurderer, at der er tale om gode og relevante initiativer som vil kunne resultere i 

øget kapacitet og forbedringer for både administration og støttemodtagere. 

5.1.4 Kommunikation til offentligheden 

De planlagte initiativer i forhold til kommunikation med offentligheden fremgår 

primært af kapitel 17 om det nationale landdistriktsnetværk, hvor der i overskrifts-

form redegøres for en række planlagte aktiviteter fra de nationale netværksenheder 

(s. 272). Det beskrives også at evalueringsresultater vil blive gjort tilgængelige via 

nyhedsbreve og hjemmeside (s. 229). 

Vi vurderer, at der generelt er tale om passende planer for at involvere offentlighe-

den. Tidsplanen for hvert enkelt initiativ fremgår ikke. 

5.1.5 Rådgivningskapacitet 

Der beskrives forskellige rådgivningsinitiativer, herunder nationale og regionale 

konferencer/seminarer med information og dialog samt erfaringsudveksling, og 

etablering af en telefonisk hotline, hvor der kan gives individuel information og 

rådgivning i forhold til programmet. Det fremgår ikke præcist hvor mange konfe-

rencer m.v. som vil blive afholdt, eller hvilken type hotline med hvilken beman-

ding, der bliver tale om. 

Vi vurderer at de beskrevne aktiviteter er relevante, men der er vanskeligt at vurde-

re, om de vil dække behovene for rådgivning. 
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5.2 Anbefalinger relateret til gennemførelse af 
landdistriktsprogrammet 

› Vi anbefaler, at der redegøres mere detaljeret for hver af de tre myndigheders 

konkrete opgaver, samt ansvarsfordeling og organisering af samarbejdet og in-

formationsudveksling mellem de tre myndigheder.  

› Vi anbefaler, at der på foranstaltningsniveau etableres en løbende overvågning 

af fremdriften, herunder, administrative udfordringer, interesse for foranstalt-

ningen, kvaliteten af projekter og tempo i gennemførelsen af projekter, med 

henblik på at kunne foretage hurtige justeringer, hvis det er nødvendigt for at 

sikre de ønskede outputs og resultater. Det bør overvejes at gøre status hvert 

halve år i starten af programperioden for at være sikker på at gennemførelsen 

holdes på sporet. 

› Vi anbefaler, at der udarbejdes et indikativ budget for anvendelsen af teknisk 

bistand, samt opgørelse af den forventede dimensionering af de menneskelige 

og administrative ressourcer, som vil blive anvendt i programgennemførelsen. 

Budget og opgørelse kan opstilles på hovedindsatsområder som f.eks. sagsbe-

handling, kontrol, kommunikation, rådgivning og netværksaktiviteter. Budget 

og dimensionering bør sammenholdes med en vurdering af de forventede be-

hov. 

› Vi anbefaler, at der redegøres for tidsplanen for gennemførelsen af handlings-

planen med henblik på at reducere administrative byrder. 
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6 Vurdering af horisontale temaer 

6.1 Vurdering af fremme af lige muligheder og 
forhindring af diskrimination  

Ligestilling og anti-diskrimination har ikke haft særlig fokus i programforberedel-

sen, herunder SWOT og behovsanalysen, og programstrategien er ikke målrettet 

specifikke behov i forhold til ligestilling og ikke-diskrimination. 

Alle relevante stakeholders og interesseorganisationer som er relevante for landdi-

striktsprogrammet i Danmark arbejder eksplicit eller implicit ud fra principperne 

om ligestilling mellem kønnene og ikke-diskrimination. 

Programmet har som et væsentligt mål at fremme erhvervsudvikling og skabe nye 

arbejdspladser, hvilket i bedste fald også kan fremme lige muligheder for både 

mænd og kvinder. Enhver form for erhvervsudvikling og jobs skabt i landdistrik-

terne handler i princippet om social inklusion og skabelse af sammenhængskraft i 

landet som helhed – og inklusion af områder og mennesker, som ellers kunne blive 

mere marginaliseret.  

6.2 Vurdering af fremme af bæredygtig udvikling  

Programmet indeholder en meget væsentlig indsats i forhold til at forbedre miljø og 

natur og i forhold til at reducere klimapåvirkning (prioritet 4 og 5). 

Indsatsen fremmes gennem såvel foranstaltninger der er baseret på arealstøtte (i 

forhold til f.eks. skov og vådområder) som foranstaltninger med investeringsstøtte 

(f.eks. miljøteknologi og bioøkonomi). Vi vurderer, at denne indsats er i god over-

ensstemmelse med programmets interventionslogik. 

Som det fremgår af den gennemførte SMV er forventningen at programmet gene-

relt set vil fremme bæredygtig udvikling på en række områder. 
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6.3 Vurdering af relevant rådgivende kapacitet 

Se kapitel 5. 

6.4 Anbefalinger relevante for de horisontale 
temaer 

Vi anbefaler at tydeliggøre baggrunden for, at der ikke er behov for en særlig ind-

sats i forhold til ligestilling og ikke-diskrimination i det danske landdistriktspro-

gram. 

Vi anbefaler at tydeliggøre baggrunden for at der ikke er behov for en særlig ind-

sats i forhold til ligestilling og ikke-diskrimination i det danske landdistriktspro-

gram. 
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Bilag 1. SMART gennemgang af målindikatorer
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 Fælles målindikatorer Specifik – Klar, utvety-

dig og specifik 

Målbar – måles ved en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces 

Achievable – indikatoren 

skal være realistisk og 

opnåelig 

Robustness – datakilden 

skal være tilgængelig og 

troværdig (f.eks. register 

statistik) 

Timebound - Der er 

angivet en tidsramme 

eller dato, hvor målet 

skal være nået (Bilag 3). 

P
ri

o
ri

te
t 

1
 

P1A: Andel af udgifter (i pro-

cent) anvendt til: ’videnover-

førsel og informationsaktivite-

ter’, ’rådgivning’ og ’samarbej-

de’ i forhold til det samlede 

budget for LDP 

Indikatoren er klar og 

specifik.  

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventninger til indika-

tormålet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet (6,6%).  

Afhænger af en ensartet 

klassifikation af aktivitets-

typerne i ansøgningsske-

maet og BTAS. Såfremt 

data er tilgængelig vurde-

res indikatoren som ro-

bust. 

OK. 

P1B: Totalt antal samarbejdsak-

tiviteter planlagt under samar-

bejdsforanstaltningerne (grup-

per, netværk/klynger, pilotpro-

jekter) 

Indikatoren er klar og 

specifik. 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventninger til indika-

tormålet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet (1290 projekter).  

Afhænger af en ensartet 

klassifikation af aktivitets-

typerne i BTAS. Såfremt 

data er tilgængelig vurde-

res indikatoren som ro-

bust. 

Ok. 

P1C: Totalt antal deltagere, der 

har modtaget træning eller 

undervisning 

Indikatoren er klar og 

specifik. 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventninger til indika-

tormålet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet (11160 perso-

ner). 

Afhænger af en ensartet 

klassifikation af aktivitets-

typerne i BTAS. Såfremt 

data er tilgængelig vurde-

res indikatoren som ro-

bust. 

 

Ok. 
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P
ri

o
ri

te
t 

2
 

P2A: Andel (i procent) samlet 

antal landbrugsbedrifter, der 

får LDP-støtte til investering i 

omstrukturering 

Indikatoren er klar og 

specifik. 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventninger til indika-

tormålet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet (.  

Vurderes at være robust. Ok. 

P
ri

o
ri

te
t 

4
 

P4A: Andel (i procent) skovare-

al eller andre skovbevoksede 

områder under tilskudsaftale, 

der har til hensigt at understøt-

te biodiversitet 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem MVJ-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces. 

Forventninger til indika-

tormålet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Målets opnåelse 

kan være begrænset af 

andre mål herunder øget 

rentabilitet i skovdrift som 

leverandør til vedvarende 

energi og bæredygtig 

biomasse. 

Afhænger af en ensartet 

klassifikation af aktivitets-

typerne i BTAS. Såfremt 

data er tilgængelig vurde-

res indikatoren som ro-

bust. 

OK. 

P4A: Andel (i procent) land-

brugsjord under tilskudsaftale, 

der har til hensigt at understøt-

te biodiversitet og/eller land-

skaber 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem MVJ-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces. 

Forventninger til indika-

tormålet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Den primære 

bidragsyder til målopfyl-

delsen er omlægning til 

Vurderes at være robust. OK. 
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økologisk jordbrugspro-

duktion, som dog kan 

være forbundet med en 

del usikkerhed jf. analysen 

af denne foranstaltning.  

P4B: Andel (i procent) skov 

eller skovbevoksede områder 

under tilskudsaftale, der har til 

hensigt at forbedre vandfor-

valtning 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem MVJ-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces. 

Forventninger til indika-

tormålet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Målets opnåelse 

kan være begrænset af 

andre mål herunder øget 

rentabilitet i skovdrift som 

leverandør til vedvarende 

energi og bæredygtig 

biomasse. 

Vurderes at være robust. Ok. 

P4B: Andel (i procent) af land-

brugsjord under tilskudsaftale, 

der har til hensigt at forbedre 

vandforvaltning 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem MVJ-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Den primære 

bidragsyder til målopfyl-

delsen er omlægning til 

økologisk jordbrugspro-

duktion. Målene herfor 

Vurderes at være robust. Ok. 
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kan dog være forbundet 

med en del usikkerhed jf. 

analysen af denne foran-

staltning. 

P4C: Andel (i procent) af skov 

eller skovbevoksede områder 

under tilskudsaftale, der har til 

hensigt at forbedre jordforvalt-

ning 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem MVJ-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces 

Forventninger til indika-

tormålet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Målets opnåelse 

kan være begrænset af 

andre mål herunder øget 

rentabilitet i skovdrift som 

leverandør til vedvarende 

energi og bæredygtig 

biomasse. 

Vurderes at være robust. Ok. 

P4C: Andel (i procent) af land-

brugsjord under tilskudsaftale, 

der har til hensigt at forbedre 

jordforvaltning 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem MVJ-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Den primære 

bidragsyder til målopfyl-

delsen er omlægning til 

økologisk jordbrugspro-

duktion. Målene herfor 

kan dog være forbundet 

Vurderes at være robust. Ok. 
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med en del usikkerhed jf. 

analysen af denne foran-

staltning. 

P
ri

o
ri

te
t 

5
 

5B: Totale investeringer i ener-

gibesparelse og -effektivitet (€) 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem MVJ-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet. En række forud-

sætninger skal være op-

fyldt for at nå målet jf. 

analysen af art. 18 (Miljø-

teknologi), herunder til-

strækkelige egenfinansie-

ring til projekter, positiv 

konkurrence situation, og 

gerne øget målretning af 

art. 18 (miljøteknologi). 

Vurderes at være robust. Ok. 

5C: Totale investeringer i ved-

varende energiproduktion (€) 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet. En række forud-

sætninger skal være op-

fyldt for at nå målet, her-

under tilstrækkelige egen-

Vurderes at være robust. Ok. 
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finansiering til projekter, 

attraktiv afregningspris, 

og gerne øget målretning 

af art. 18 (omstilling til 

bioøkonomi). 

5D: Antal kreaturer berørt af 

investeringer i besætningsfor-

valtning, som har til hensigt at 

reducere N2O- og metan-

emissioner 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem ansøgningsskema og 

BTAS er det en enkel og billig 

dataindsamlingsproces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet. En række forud-

sætninger skal være op-

fyldt for at nå målet jf. 

analysen af art 18, herun-

der tilstrækkelige egenfi-

nansiering til projekter, 

positiv konkurrence situa-

tion, og gerne øget mål-

retning af art. 18. 

Vurderes at være robust. Ok. 

5D: Andel (i procent) af land-

brugsjord under forvaltnings-

kontrakt, der har til hensigt at 

reducere udledning af GHG 

og/eller ammoniak 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem MV-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Opnåelse af 

målet kræver klar målpri-

oritering på udvalgte 

Vurderes at være robust. Ok. 
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skovtyper (Art. 29). Desu-

den vil det være sværere 

at opnå målet ved en god 

rentabilitet i landbruget 

pga. et sandsynligt mindre 

træk på ordningen. 

5E: Andel (i procent) af land-

brugsjord og skovområder 

under tilskudsaftale, der har til 

hensigt at bidrage til karbonbe-

slaglæggelse 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem MVJ-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva bidraget fra 

de enkelte foranstaltnin-

ger og det samlede mål 

for indikatorens værdi er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Det vil være et 

problem for målopnåel-

sen, hvis arealstøtten ikke 

kompenserer for de be-

regnede ekstraomkost-

ninger eller hvis regelsæt-

tet ikke er meget klart og 

gennemsigtigt. 

Vurderes at være robust. Ok. 

P
ri

o
ri

te
t 

6
 

6B: Andel (i procent) af befolk-

ningen i landområder, der er 

dækket af lokale udviklingsstra-

tegier 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventningen til indika-

toren om andel af befolk-

ningen dækket af lokale 

udviklingsstrategier er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Det vurderes at 

være et lavt estimat at 

kun 27% af landbefolknin-

gen forventes at dækket 

Vurderes at være robust. Ok. 
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af en lokal udviklingsstra-

tegi.  

6B: Antal jobs skabt gennem 

støttede projekter 

Indikatoren er klar og 

specifik. Det bør dog 

overvejes at indsamle 

data 6 måneder efter 

projektafslutning (som i 

Socialfonden), idet præ-

cisionen af målopnåel-

sen derved øges væ-

sentligt 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces.  

 

Det bør overvejes at anven-

de registerdata f.eks. 

CPR/CVR data fra Danmarks 

Statistik. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal jobs 

skabt fra de enkelte for-

anstaltninger og det sam-

lede mål for indikatorens 

værdi er ikke forklaret i 

programudkastet. Opnå-

else af målet om skabte 

jobs er usikkert jf. vores 

bemærkninger til de en-

kelte foranstaltningers 

output og mål. 

Det bør præciseres, at det 

handler om jobs skabt 

som følge af projekterne 

Derfor foreslår vi, at data 

også indsamles 6 måne-

der efter projektafslut-

ning. 

Ok. Bør suppleres med 

data 6 måneder efter 

projektafslutning. 
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Supplerende målindikatorer      

A
lle

 

Antal jobs skabt ved grøn om-

stilling (eksklusiv. Leader) 

Indikatoren er klar og 

specifik. Det bør dog 

overvejes at indsamle 

data 6 måneder efter 

projektafslutning (som i 

Socialfonden), idet præ-

cisionen af målopnåel-

sen derved øges væ-

sentligt 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces.  

 

Det bør overvejes at anven-

de registerdata f.eks. 

CPR/CVR data fra Danmarks 

Statistik. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal grøn-

ne jobs skabt fra de enkel-

te foranstaltninger og det 

samlede mål for indikato-

rens værdi er ikke forkla-

ret i programudkastet. Op 

nåelse af målet om skabte 

grønne jobs er usikkert jf. 

vores bemærkninger til de 

enkelte foranstaltningers 

output og mål, herunder 

særligt Art. 18 Miljøtekno-

logi, hvor vi vurderer det 

som usikkert, at der ska-

bes nye arbejdspladser. 

Det bør præciseres, at det 

handler om jobs skabt 

som følge af projekterne 

og som ikke kun ved gen-

nemførelse af projekter-

ne. Derfor foreslår vi, at 

data også indsamles 6 

måneder efter projekt-

afslutning. 

Ok. Bør suppleres med 

data 6 måneder efter 

projektafslutning. 
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Antal støttemodtagne bedrifter 

 

 

 

 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal støt-

temodtagne bedrifter er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Målets opnåelse 

afhænger af succesen 

med Art. 18 Invest. i øko-

logi og Omstilling til bio-

økonomi. 

Vurderes at være robust. Ok. 

Antal samarbejdsprojekter Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal sam-

arbejdsprojekter er ikke 

Vurderes at være robust. Ok. 
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ces. forklaret i programudka-

stet.  

B
e
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Antal modtagere uddannet 

eller rådgivet 

Indikatoren er klar og 

specifik, idet det ude-

lukkende drejer sig om 

Art. 15 Økologisk omstil-

ling af køkkener 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal mod-

tagere uddannet eller 

rådgivet er ikke forklaret i 

programudkastet.  

Vurderes at være robust. Ok. 

Antal støttemodtagende be-

drifter 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal støt-

temodtagne bedrifter er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Målets opnåelse 

afhænger af succesen 

med Art. 18 Invest. i øko-

logi og Art. 30 Omlægning 

til økologisk jordbrugs-

produktion. 

Vurderes at være robust. Ok. 

Antal ha under tilsagn  Såfremt data er tilgængelig 

gennem MVJ-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal ha 

under tilsagn er ikke for-

klaret i programudkastet.  

Vurderes at være robust. Ok. 

B
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e
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d
sk
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n
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m
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Antal støttemodtagende be-

drifter for naturmål 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal støt-

temodtagne bedrifter er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Målets opnåelse 

afhænger i høj grad af 

succesen med Art. 29 

Pleje ved afgræsning eller 

Vurderes at være robust. Ok. 
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slæt af græs- og naturare-

aler, hvor der kan være et 

problem med støttesatsen 

og samspillet med den 

øvrige regulering på om-

rådet. 

Antal støttemodtagende be-

drifter for vandmål 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal støt-

temodtagne bedrifter er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Målets opnåelse 

afhænger i høj grad af 

succesen med Art. 31 

Dyrkningsfrie randzoner, 

hvor der er brug for klar 

besked om samspillet 

med den øvrige regulering 

på området og i øvrigt 

effekten af ordningen på 

biodiversitet og udlednin-

ger. 

Vurderes at være robust. Ok. 

Antal støttemodtagende be-

drifter med bidrag til Klimamål 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal støt-

temodtagne bedrifter er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Målets opnåelse 

afhænger i høj grad af 

succesen med Art 18 Mil-

jøteknologi, som kunne 

Vurderes at være robust. Ok. 



   
62 Ex-ante evaluering af det danske landdistriksprogram 2014-2020 

C:\Users\stejen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\JQHUCD98\Ex-ante_evaluering_ldp_exante_rapport_3.docx 

gøres klarere ved øget 

målretning af ordningens 

målsætning. 

Antal ha under tilsagn naturmål Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem MVJ-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal støt-

temodtagne bedrifter er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Målets opnåelse 

afhænger i høj grad af 

succesen med Art. 29 

Pleje ved afgræsning eller 

slæt af græs- og naturare-

aler, hvor der kan være et 

problem med støttesatsen 

og samspillet med den 

øvrige regulering på om-

rådet. 

Vurderes at være robust. Ok. 

Antal ha under tilsagn vandmål Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem MVJ-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal støt-

temodtagne bedrifter er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Målets opnåelse 

afhænger i høj grad af 

succesen med Art. 29 

Fastholdelse af vådområ-

der og Natura 2000 gen-

etablering af hydrologi, 

hvor der kan være et pro-

blem med støttesatsen og 

Vurderes at være robust. Ok. 
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samspillet med den øvrige 

regulering på området. 

Antal ha under tilsagn med 

bidrag til klimamål 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem MVJ-TAS er det en 

enkel og billig dataindsam-

lingsproces. 

Forventninger til indika-

tor-målet fsva antal støt-

temodtagne bedrifter er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Målets opnåelse 

afhænger i høj grad af 

succesen med Art. 29 

Fastholdelse af vådområ-

der og Natura 2000 gen-

etablering af hydrologi, 

hvor der kan være et pro-

blem med kompensati-

onsgraden og samspillet 

med den øvrige regulering 

på området. 

Vurderes at være robust. Ok. 
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Antal støttemodtagende be-

drifter 

 

 

 

Indikatoren er klar og 

specifik 

Såfremt data er tilgængelig 

gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

Forventninger til indika-

tormålet fsva antal støt-

temodtagne bedrifter er 

ikke forklaret i program-

udkastet. Målets opnåelse 

afhænger i høj grad af 

succesen med Art 18 Mil-

jøteknologi, som kunne 

gøres klarere ved øget 

målretning af ordningens 

målsætning.  

Vurderes at være robust. Ok. 

Antal samarbejdsprojekter Indikatoren er klar og Såfremt data er tilgængelig Forventninger til indika- Vurderes at være robust. Ok. 
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specifik gennem BTAS er det en enkel 

og billig dataindsamlingspro-

ces. 

tormålet fsva antal sam-

arbejdsprojekter er ikke 

forklaret i programudka-

stet. Målets opnåelse 

afhænger af Art. 36b 

Samarbejdsprojekter og 

kriterierne for deres ud-

vælgelse.  
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Bilag 2. Interventionslogik for hver 
foranstaltning 

 

Foranstaltning 1: Erhvervsudvikling (art. 15) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Kurser, workshops og 

coaching.  

Demonstrations- og 

informationsaktiviteter. 

Andel af 

budgettet 

anvendt 

 

Antal delta-

gere i aktivi-

teterne 

Optimering af pro-

duktionsprocesser 

 

Reduktion af udled-

ning af drivhusgasser 

 

Bedre dyrevelfærd 

 

Øget fødevaresikker-

hed 

 

Mindske udledning 

af næringsstoffer 

 

Fremme af vækst og 

beskæftigelse i land-

distrikterne 

Forbedre land-

brugets konkur-

renceevne 

 

Bæredygtig for-

valtning af natur-

ressourcer og 

klima 

 

Afbalanceret ter-

ritorial udvikling 

af landdistrikter-

ne. 

 

Foranstaltning 2: Omstilling til økologi i de offentlige køkkener (art. 15) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Uddannelseskurser, 

workshops, coaching, 

demonstrationsaktiviteter, 

e-learning, studiebesøg 

rettet mod personer inden 

for fødevaresektoren  

 

(f.eks. landmænd, medar-

bejdere i fødevarevirk-

somheder, og grossistled 

samt køkkenmedarbejde-

re. 

Andel af bud-

gettet anvendt 

 

Antal deltage-

re i aktivite-

terne 

Øge og udvikle 

økologisk pro-

duktion 

Reduktion af 

udledning af 

drivhusgasser 

 

Øge kulstofind-

hold i jorden 

 

Afbøde økono-

misk virkning af 

skærpede miljø-

Forbedre landbru-

gets konkurrence-

evne 

 

Bæredygtig for-

valtning af natur-

ressourcer og kli-

ma  
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 krav 

 

Foranstaltning 3: Miljøteknologi (art. 18) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Opførelse og 

forbedring af 

fast ejendom, 

køb af maskiner 

og udstyr som 

reducerer ud-

ledning af næ-

ringsstoffer, 

pesticider, lugt, 

og mindsker 

brug af  f.eks. 

energi og vand.  

 

Antal bedrifter som 

modtager støtte 

 

Andel af land-

brugsbedrifter som 

får LDP-støtte 

 

Totale investerin-

ger i energibespa-

relse og – effektivi-

tet 

 

Antal kreaturer 

berørt af klimain-

vesteringer  

 

Andel af land-

brugsareal med 

tilskud der frem-

mer klimahensyn  

 

Antal jobs skabt 

ved grøn omstilling 

 

Antal bedrifter der 

modtager støtte 

med bidrag til kli-

mamål 

Optimering af pro-

duktionsprocesser 

(mere for mindre) 

 

Flere investeringer 

 

Skabe arbejdspladser 

 

Bidrage til grøn om-

stilling 

 

Reduktion af udled-

ning af drivhusgasser 

 

 

Forbedre land-

brugets konkur-

renceevne 

 

Bæredygtig for-

valtning af natur-

ressourcer og 

klima 

 

 

Foranstaltning 4: Økologisk investeringsstøtte (art. 18) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Opførelse og 

forbedring af fast 

ejendom, køb af 

maskiner og ty-

Antal jobs 

skabt ved grøn 

omstilling 

 

Øge og udvikle øko-

logisk produktion 

 

Optimering af produk-

Forbedre landbru-

gets konkurrence-

evne 
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per af udstyr som 

er særlig relevan-

te for udvikling 

af økologisk 

jordbrug, og som 

kan føre til et 

større økologisk 

areal. Der gives 

prioritet til større 

bedrifter med 

mange dyreen-

heder. 

 

Antal bedrifter 

der modtager 

støtte 

 

Antal bedrifter 

der modtager 

støtte med bi-

drag til kli-

mamål 

 

tionsprocesser (mere 

for mindre) 

 

Flere investeringer 

Skabe arbejdspladser 

 

Bidrage til grøn om-

stilling 

 

Reduktion af udled-

ning af drivhusgasser 

 

Øget eksport 

 

Bedre dyrevelfærd 

 

 

 

Bæredygtig forvalt-

ning af naturres-

sourcer og klima 

 

 

Foranstaltning 5: Investeringer til fremme af bioøkonomi (art. 18) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Opførelse og forbed-

ring af fast ejendom, 

og køb af maskiner og 

udstyr som kan frem-

me produktion, be-

handling og opbeva-

ring af biomasse. Her-

under etablering af 

passende infrastruktur, 

idet der lægges vægt 

på omkostningseffek-

tivitet og lavt energi-

forbrug og bidrag til at 

reducere udledning af 

drivhusgasser. 

Antal bedrifter 

som får støtte 

 

Andel af land-

brugsbedrifter 

som får LDP-

støtte 

 

Totale investerin-

ger i vedvarende 

energiproduktion 

 

Antal jobs skabt 

ved grøn omstil-

ling 

 

Antal bedrifter 

der får støtte med 

bidrag til kli-

mamål. 

 

Flere investerin-

ger 

 

Modvirke klima-

forandringer 

 

Udvikling af bio-

økonomi 

 

Rentabel og bæ-

redygtig produk-

tion af biomasse 

 

Reduktion af ud-

ledning af driv-

husgasser 

 

Omstilling til 

vedvarende ener-

gi 

 

Forbedre land-

brugets konkur-

renceevne 

 

Bæredygtig for-

valtning af na-

turressourcer og 

klima 
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Foranstaltning 6: Ikke produktionsfremmende investeringer for natur og mil-

jø (art. 18) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Forundersøgelser og 

etablering af vådom-

råde- og lavbunds-

projekter, rydning af 

tilgroede arealer, 

forundersøgelser og 

etablering af naturli-

ge vandstandsfor-

hold, vedligeholdel-

se af plantninger. 

Antal bedrifter 

som modtager 

støtte og bi-

drager til na-

turmål 

 

Antal bedrifter 

som modtager 

støtte og bi-

drager til 

vandmål 

 

Antal bedrifter 

som modtager 

støtte og bi-

drager til kli-

mamål 

 

Reducere fragmen-

tering af natur 

 

Forbedre biodiversi-

tet 

 

Mindske udledning 

af næringsstoffer 

 

Reducere udledning 

af pesticider 

 

Beskytte og gen-

etablere natur 

 

Modvirke klimafor-

andringer 

 

Reduktion af udled-

ning af drivhusgas-

ser 

 

Øge kulstofindhold i 

jord 

 

Bæredygtig for-

valtning af natur-

ressourcer og kli-

ma  

 

Foranstaltning 7: Genopretning af landbrugets produktionspotentiale (art. 19) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Genopretning af 

landbrugsjord 

og jordkvalitet, 

genetablering af 

diger, leje- eller 

investering i 

Andel af land-

brugsbedrifter som 

modtager LDP-

støtte  

Flere investeringer 

 

Modvirke klima-

forandringer 

 

Forbedre landbru-

gets konkurrence-

evne 
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materiel. 

 

Foranstaltning 8: Tilskud til oprettelse af mikro og små virksomheder (art. 20, 

LEADER) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virknin

g 

 

Kompetenceop-

bygning, udvikling 

og markedsføring, 

samt investeringer 

som er nødvendige 

i forbindelse med 

start af virksomhed 

med under 10 an-

satte. 

Antal jobs skabt gennem 

støttede projekter 

 

Antal virksomheder som 

modtager etable-

rings/investeringstilskud 

(Denne indikator frem-

går i beskrivelsen af for-

anstaltningen, men ikke 

i tabellen i afsnit 5.4) 

 

Fremme af vækst 

og beskæftigelse i 

landdistrikterne 

 

Udvikling af 

mikro- og små 

virksomheder i 

landdistrikterne 

 

Kompetenceud-

vikling i landdi-

strikterne 

 

Fremme entre-

prenørskab og 

opbygning af lo-

kale ressourcer 

 

Afbalanceret 

territorial 

udvikling af 

landdistrik-

terne. 

 

 

Foranstaltning 9: Tilskud til basale serviceydelser og landsbyfornyelse (art. 

21, LEADER) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Udvikling og 

analyser, investe-

ringer. 

Antal jobs skabt 

gennem støttede 

projekter 

 

Antal projekter in-

den for hvert del-

område (Denne 

indikator fremgår i 

beskrivelsen af for-

anstaltningen, men 

Fremme af vækst 

og beskæftigelse i 

landdistrikterne 

 

Afbalanceret terri-

torial udvikling af 

landdistrikterne. 
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ikke i tabellen i 

afsnit 5.4) 

 

Andel af befolk-

ning som har nytte 

af projekter (Denne 

indikator fremgår i 

beskrivelsen af for-

anstaltningen, men 

ikke i tabellen i 

afsnit 5.4) 

 

Totale omkostnin-

ger (Denne indika-

tor fremgår i be-

skrivelsen af foran-

staltningen, men 

ikke i tabellen i 

afsnit 5.4) 

 

 

Foranstaltning 10: Etablering af skov (art. 23) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Plantning, så-

ning af træer, 

eller etablering 

af ekstensive 

kulturer, og 

hegning. 

Andel af skovareal 

som understøtter 

biodiversitet 

 

Andel af skovareal 

som understøtter 

bedre vandforvalt-

ning 

 

Andel af skovareal 

som understøtter 

bedre jordforvalt-

ning. 

 

Andel bedrifter 

som modtager støt-

te der bidrager til 

naturmål 

 

Samlet areal som 

bidrager til natur-

mål 

 

Reducere fragmen-

tering af natur 

 

Forbedre biodiversi-

tet 

 

Mindske udledning 

af næringsstoffer 

 

Reducere udledning 

af pesticider 

 

Beskytte og gen-

etablere natur 

 

Modvirke klimafor-

andringer 

 

Reduktion af udled-

ning af drivhusgas-

ser 

 

Omstilling til vedva-

Bæredygtig for-

valtning af natur-

ressourcer og kli-

ma 
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Samlet areal som 

bidrager til kli-

mamål 

 

rende energi 

 

Udvikling af bio-

økonomi 

 

Rentabel og bære-

dygtig produktion af 

biomasse 

 

Øge kulstofindhold i 

jorden 

 

 

Foranstaltning 11: Støtte til genopretning af skader på private og offentlige 

skove (art. 25) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Oprydning og 

tilplantning af 

ny skov. 

Andel af skovareal 

som understøtter 

biodiversitet 

 

Andel af skovareal 

som understøtter 

bedre vandforvalt-

ning 

 

Andel af skovareal 

som understøtter 

bedre jordforvalt-

ning. 

 

Andel bedrifter 

som modtager støt-

te der bidrager til 

naturmål 

 

Samlet areal som 

bidrager til natur-

mål 

 

Samlet areal som 

bidrager til kli-

mamål 

 

Reducere fragmen-

tering af natur 

 

Forbedre biodiversi-

tet 

 

Mindske udledning 

af næringsstoffer 

 

Reducere udledning 

af pesticider 

 

Beskytte og gen-

etablere natur 

 

Modvirke klimafor-

andringer 

 

Reduktion af udled-

ning af drivhusgas-

ser 

 

Omstilling til vedva-

rende energi 

 

Udvikling af bio-

økonomi 

 

Rentabel og bære-

Bæredygtig for-

valtning af natur-

ressourcer og kli-

ma 
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dygtig produktion af 

biomasse 

 

Øge kulstofindhold i 

jorden 

 

 

Foranstaltning 12: Investeringer som forbedrer skovens tilpasningsevne og  

miljømæssige værdi (art. 26) 

Aktiviteter Outputs Specifikt mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Udarbejdelse af 

grønne driftsplaner, 

såning af hjemme-

hørende træarter, 

etablering af stisy-

stemer og andre 

publikumsfacilite-

ter, diverse investe-

ringer som fremmer 

skovens biodiversi-

tet (bekæmpelse af 

invasive arter, etab-

lering af naturlig 

vandstand, etable-

ring af skovgræs-

ning, forbedring af 

levevilkår for has-

selmus og flager-

mus) 

Andel af skov-

areal som un-

derstøtter bio-

diversitet 

 

Andel af skov-

areal som un-

derstøtter bedre 

vandforvalt-

ning 

 

Andel af skov-

areal som un-

derstøtter bedre 

jordforvalt-

ning. 

 

Andel bedrifter 

som modtager 

støtte der bi-

drager til na-

turmål 

 

Samlet areal 

som bidrager 

til naturmål 

 

Samlet areal 

som bidrager 

til klimamål 

 

 

Reducere fragmentering 

af natur 

 

Forbedre biodiversitet 

 

Mindske udledning af 

næringsstoffer 

 

Reducere udledning af 

pesticider 

 

Beskytte og genetablere 

natur 

 

Modvirke klimaforan-

dringer 

 

Reduktion af udledning 

af drivhusgasser 

 

Omstilling til vedvaren-

de energi 

 

Udvikling af bioøkono-

mi 

 

Rentabel og bæredygtig 

produktion af biomasse 

 

Øge kulstofindhold i 

jorden 

 

(Herlighedsvær-

di/bynære skove???) 

 

Bæredygtig 

forvaltning af 

naturressour-

cer og klima  
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Foranstaltning 13: Fastholdelse af vådområde-, Natura 2000- og lavbundspro-

jekter (art. 29) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Der sikres varig æn-

dring af anvendelsen 

af arealer inden for 

særligt udpegede 

områder ved at op-

retholde vådområder 

eller naturlige 

vandstandsforhold.  

 

Andel af land-

brugsjord som 

modtager tilskud 

som bidrager til 

biodiversitet 

 

Andel af land-

brugsjord som 

modtager tilskud 

som bidrager til 

bedre vandfor-

valtning 

 

Antal bedrifter 

som modtager 

støtte som bidra-

ger til vandmål 

 

Antal bedrifter 

som modtager 

støtte som bidra-

ger til klimamål 

 

Samlet areal som 

bidrager til vand-

mål 

 

Samlet areal som 

bidrager til kli-

mamål 

 

Reducere frag-

mentering af na-

tur 

 

Forbedre biodi-

versitet 

 

Mindske udled-

ning af nærings-

stoffer 

 

Reducere udled-

ning af pesticider 

 

Beskytte og gen-

etablere natur 

 

Reduktion af ud-

ledning af driv-

husgasser 

 

Øge kulstofind-

hold i jorden 

 

Bæredygtig for-

valtning af natur-

ressourcer og 

klima 

 

Foranstaltning 14: Pleje af natur og græsarealer (art. 29) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 
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Årlig afgræsning 

og/eller slet på 

særligt udpegede 

Natura 2000 eller 

HNV arealer 

 

Andel af landbrugs-

jord som modtager 

tilskud som bidra-

ger til biodiversitet 

 

Andel af landbrugs-

jord som modtager 

tilskud som bidra-

ger til bedre vand-

forvaltning (FEJL?) 

 

Antal bedrifter som 

modtager støtte 

som bidrager til 

naturmål 

 

Samlet areal som 

bidrager til natur-

mål 

 

Reducere frag-

mentering af natur 

 

Forbedre biodiver-

sitet 

 

Beskytte og gen-

etablere natur 

 

Bæredygtig for-

valtning af natur-

ressourcer og klima 

 

 

Foranstaltning 15: Økologisk arealtilskud (art. 30) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Opretholdelse af 

økologisk drift, om-

lægning til økologisk 

drift, dyrkning af 

økologisk frugt/bær, 

økologisk dyrkning 

med ekstra lav kvæl-

stofanvendelse. 

 

Andel af land-

brugsareal som 

bidrager til biodi-

versitet 

 

Andel af land-

brugsareal som 

bidrager til bedre 

vandforvaltning 

 

Andel af land-

brugsareal som 

bidrager til bedre 

jordforvaltning 

 

Antal bedrifter 

som modtager 

tilskud 

 

Antal hektar som 

modtager økolo-

gisk arealtilskud 

 

Forbedre biodi-

versitet 

 

Mindske udled-

ning af nærings-

stoffer 

 

Reducere udled-

ning af pesticider 

 

Øge og udvikle 

økologisk pro-

duktion 

 

Bæredygtig for-

valtning af natur-

ressourcer og 

klima 
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Antal bedrifter 

som modtager 

støtte som bidra-

ger til vandmål 

 

Samlet areal som 

bidrager til na-

turmål 

 

Samlet areal som 

bidrager til vand-

mål 

 

 

Foranstaltning 16: Betalinger for krav om obligatoriske randzoner (art. 31) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Etablering og 

fastholdelse af 

udyrket areal eller 

græsareal langs 

vandløb og søer. 

 

Antal bedrifter 

som modtager 

støtte som 

fremmer vand-

mål 

 

Antal hektar som 

bidrager til 

vandmål 

 

Forbedre biodiver-

sitet 

 

Mindske udledning 

af næringsstoffer 

 

Reducere udled-

ning af pesticider 

 

Bæredygtig forvalt-

ning af naturres-

sourcer og klima 

 

 

Foranstaltning 17: Tilskud til miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarel-

se (art. 35) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Beskytte og fremme 

naturmæssigt værdi-

fulde skovområder 

gennem skovnatur-

bevarende drift, be-

varing af døde og 

henfaldne træer,  be-

varing af naturlige 

vandstandsforhold, 

bevaring af urørt 

Andel af skovareal 

som bidrager til 

biodiversitet 

 

Andel af skovareal 

som bidrager til 

bedre vandfor-

valtning 

 

Andel af skovareal 

Forbedre biodi-

versitet 

 

Beskytte og gen-

etablere natur 

 

Bæredygtig for-

valtning af natur-

ressourcer og 

klima 
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skov og pleje af små 

lysåbne arealer. 

 

som bidrager til 

bedre jordforvalt-

ning 

 

Samlet areal som 

bidrager til natur-

mål 

 

 

Foranstaltning 18: Omstilling til bioøkonomi/Samarbejde mellem aktører i 

forsyningskæden om bæredygtig produktion af biomasse til brug i fødevarer, 

energiproduktion og industriprocesser (art. 36a) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Gennemførlighedsundersø-

gelser, gennemførelse af 

forretningsplaner og strate-

gier, udviklings- og demon-

strationsprojekter som ska-

ber eller bevarer arbejds-

pladser, øger anvendelsen af 

vedvarende energi og redu-

cerer belastningen af miljø 

og energiforbrug. 

 

Andel af land-

brugsbedrifter 

som modtager 

LDP-støtte 

 

Totale investe-

ringer i vedva-

rende energipro-

duktion 

 

Antal jobs skabt 

ved grøn omstil-

ling 

 

Antal samar-

bejdsprojekter 

 

Udvikling af 

bioøkonomi 

 

Udvikling og 

ibrugtagning af 

nye produkter, 

processer, tek-

nologier og ny 

praksis 

 

Fremme af 

vækst og be-

skæftigelse i 

landdistrikter-

ne 

 

Modvirke kli-

maforandringer 

 

Reduktion af 

udledning af 

drivhusgasser 

 

Omstilling til 

vedvarende 

energi 

 

Rentabel og 

bæredygtig 

produktion af 

biomasse 

 

Forbedre 

landbrugets 

konkurrence-

evne 

 

Bæredygtig 

forvaltning af 

naturressour-

cer og klima 

 

Afbalanceret 

territorial ud-

vikling af 

landdistrikter-

ne 
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Foranstaltning 19: Samarbejdsprojekter for erhvervsudvikling (art. 36b) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Udviklingsprojek-

ter, pilotprojekter, 

og demonstration 

af ny teknologi 

som afslutning på 

udviklingsprojekt i 

forhold til både 

primærproduktion 

og forarbejdning. 

Indsatsområder kan 

være miljøeffektive 

teknologier, kvali-

tetsfødevarer, her-

under økologiske 

produkter, spor-

barhed, dyrevel-

færd, arbejdsmiljø 

mm. 

 

Andel af LDP-

budget anvendt til 

viden overførsel 

mm. 

 

Antal samarbejds-

aktiviteter 

 

Andel af bedrifter 

som modtager 

LDP-støtte til inve-

stering 

 

Antal jobs skabt 

ved grøn omstilling 

 

Optimering af pro-

duktionsprocesser 

(mere for mindre) 

 

Flere investeringer 

 

Øget eksport 

 

Afbøde økonomisk 

virkning af skærpe-

de miljøkrav 

 

Udvikling og ibrug-

tagning af nye pro-

dukter, processer, 

teknologier og ny 

praksis 

 

Øge og udvikle 

økologisk produkti-

on 

 

Skabe arbejdsplad-

ser 

 

Bidrage til grøn 

omstilling 

 

Bedre dyrevelfærd 

 

Kvalitetsfødeva-

rer?? 

 

Arbejdsmiljø?? 

 

Forbedre land-

brugets konkur-

renceevne 

 

 

Foranstaltning 20: Samarbejdsprojekter (art. 36c, LEADER) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

Generelt 

mål/virkning 
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Pilotprojekter, 

udvikling af nye 

produkter, proces-

ser og teknologier, 

arbejdsfællesska-

ber mellem små 

aktører med de-

ling af ressourcer 

og fælles mar-

kedsføring, sam-

arbejde om frem-

me af grøn omstil-

ling. 

 

Total antal samar-

bejdsaktiviteter 

 

Antal skabte jobs 

 

Fremme af vækst og 

beskæftigelse i 

landdistrikterne 

 

Udvikling af mikro- 

og små virksomhe-

der i landdistrikterne 

 

Kompetenceudvik-

ling i landdistrikter-

ne 

 

Fremme entrepre-

nørskab og opbyg-

ning af lokale res-

sourcer 

 

Forbedre land-

brugets konkur-

renceevne 

 

Afbalanceret 

territorial ud-

vikling af land-

distrikterne. 

 

 

Foranstaltning 21: Forberedelse af lokale udviklingsstrategier (art. 43) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Opbygning af 

viden, kompe-

tencer og net-

værk hos lokale 

aktører. Analy-

ser, udarbejdel-

se af strategi, 

kommunikation 

mv. 

 

Andel af befolknin-

gen i landområder 

som er dækket af 

lokale udviklings-

strategier. 

 

Befolkningstal i ud-

pegede LAG-

områder(Denne in-

dikator fremgår ikke 

af tabellen på s. 89-

100) 

 

Udgifter til kapaci-

tetsopbygning, ud-

dannelse og udvik-

ling (Denne indika-

tor fremgår ikke af 

tabellen på s. 89-

100) 

 

Driftsudgifter og 

information(Denne 

Kompetenceudvikling 

i landdistrikterne 

 

Fremme entreprenør-

skab og opbygning af 

lokale ressourcer 

 

Afbalanceret 

territorial ud-

vikling af land-

distrikterne. 
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indikator fremgår 

ikke af tabellen på s. 

89-100) 

 

 

Foranstaltning 22: Drift og udvikling af lokale aktionsgrupper (art. 45) 

Aktiviteter Outputs Specifikt 

mål/Resultat 

 

Generelt 

mål/virkning 

 

Drift og administra-

tion, kapacitetsop-

bygning for ansatte 

og bestyrelsesmed-

lemmer, kommunika-

tion, netværksmøder, 

evaluering og revi-

son. 

 

Andel af befolk-

ningen i landom-

råder som er dæk-

ket af lokale ud-

viklingsstrategier. 

 

Kompetenceudvik-

ling i landdistrikter-

ne 

 

Fremme entrepre-

nørskab og opbyg-

ning af lokale res-

sourcer 

 

Afbalanceret 

territorial ud-

vikling af 

landdistrikter-

ne. 
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Bilag 3. Resultatkæder for foranstaltninger 

 

Foranstaltning 1: Erhvervsudvikling (art. 14) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til kompetenceudvikling, information og demonstration i forhold til anven-

delse af ny praksis og nye processer og teknologier i fødevaresektoren 

 

Aktiviteter 

 

Kurser, workshops, og coaching, samt demonstrations- og informationsaktiviteter. 

Formidling rettet mod beskæftigede i fødevaresektoren, eller mindre virksomheder 

i landdistrikterne. 

 

Outputs 

 

Andel af budgettet anvendt til foranstaltning 

Antal deltagere i aktiviteterne 

 

Specifikt mål/Resultat 

 

Optimering af produktionsprocesser 

Reduktion af udledning af drivhusgasser 

Bedre dyrevelfærd 

Øget fødevaresikkerhed 

Mindske udledning af næringsstoffer 

Fremme af vækst og beskæftigelse i landdistrikterne 

 

Generelt mål/virkning 

 

Forbedre landbrugets konkurrenceevne 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

Afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne. 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Der er fornuftig sammenhæng mellem at give tilskud til kompetenceudvikling gen-

nem de beskrevne aktiviteter og de angivne outputs, mål og resultater. Vi vurderer 

at støtteformen vil være effektiv i forhold til at flere personer bliver omfattet af 

kompetenceudvikling. Det er omkostningstungt for landmænd og mindre virksom-

heder at deltage i denne type aktiviteter, hvilket kan begrænse omfanget af delta-

gelsen til trods for at det kan være meget relevant og åbne for nye udviklingsmu-

ligheder at deltage. 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Det er en forudsætning for at opnå det ønskede output at der findes tilstrækkelig 

mange kvalificerede udbydere af de aktiviteter som beskrives og at der er tilstræk-

kelig interesse blandt relevante personer i fødevaresektoren til at deltage i disse 
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aktiviteter. Vi vurderer at denne forudsætning er opfyldt, idet der er en relativt vel 

udbygget struktur på området, og der er en række potentielle kvalificerede udbyde-

re (Rådgivningscentre, konsulentfirmaer, erhvervsorganisationer, universiteter 

mm). Samtidig mener vi at der er en potentielt stor interesse i fødevaresektoren i 

forhold til at kompetenceudvikle og søge nye udviklingsmuligheder for produktio-

nen. 

 

Forudsætningen for at outputtet giver det ønskede resultat er dels at indholdet i 

kompetenceudvikling er kvalitativt stærkt og dels at deltagerne har mulighed for at 

transformere den nye viden de har modtaget til konkrete handlinger som påvirker 

deres produktion. Her vurderer vi at man må regne med at forholdet er væsentligt 

mindre end 1:1, idet end lang række forhold vil spille ind i forhold til om ny viden 

og kompetence fører til handling som fører til konkrete resultater. F.eks. kan nye 

miljøteknologiske muligheder på den enkelte landbrugsbedrift kræve nye investe-

ringer, og tilladelser fra myndigheder m.v. før det kan gennemføres. Derfor vil det 

kræve at investeringen er driftsøkonomisk rentabel og kan finansieres for den en-

kelte specifikke bedrift, hvis den skal blive gennemført og dermed bidrage til at 

opnå et konkret resultat (f.eks. mindske udledning af næringsstoffer). 

 

En afgørende ekstern faktor er den generelle økonomiske udvikling og udviklingen 

i den offentlige regulering af landbruget. Svag økonomisk udvikling kan føre til 

problemer med finansiering af investeringer, og uhensigtsmæssig offentlig regule-

ring kan føre til at investeringstakten falder og dermed undergrave de ønskede re-

sultater. 

 

Der er således langt fra nogen garanti for at kompetenceudvikling formidling af 

viden giver resultater hver gang, men der kan argumenteres for at der er  garanti for 

dårlige resultater såfremt der ikke investeres i kompetenceudvikling og formidling 

af ny viden. 

 

Det vurderes at opstilling af specifikke krav for at sikre at kompetenceudvikling og 

formidling af ny viden får en høj kvalitet, og for at maksimere sandsynligheden for 

at projekterne fører til handlinger og aktiviteter med direkte sammenhæng til de 

opstillede mål (investeringer m.v.), vil kunne give øget pålidelighed og effektivitet 

i forhold til at opnå de ønskede mål 

 

 

Foranstaltning 2: Omstilling til økologi i de offentlige køkkener (art. 15) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til kompetenceudvikling, viden overførsel og information med henblik på 

at opkvalificere viden om økologi, det vil sige økologisk produktion og afsætning 

samt omstilling til økologisk drift. 

 

Aktiviteter 

 

Uddannelseskurser, workshops, coaching, demonstrationsaktiviteter, e-learning, 

studiebesøg rettet mod personer inden for fødevaresektoren (f.eks. landmænd, 

medarbejdere i fødevarevirksomheder, og grossistled samt køkkenmedarbejdere. 
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Outputs 

 

Andel af budgettet anvendt til foranstaltning 

Antal deltagere i aktiviteterne 

 

Specifikt mål/Resultat 

 

Øge og udvikle økologisk produktion 

Reduktion af udledning af drivhusgasser 

Øge kulstofindhold i jorden 

Afbøde økonomisk virkning af skærpede miljøkrav 

 

 

Generelt mål/virkning 

 

Forbedre landbrugets konkurrenceevne 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Der er fornuftig sammenhæng mellem at give tilskud til kompetenceudvikling og 

viden overførsel gennem de beskrevne aktiviteter og de angivne outputs, mål og 

resultater. Vi vurderer at støtteformen vil være effektiv i forhold til at flere perso-

ner bliver omfattet af kompetenceudvikling og viden overførsel. Det er omkost-

ningstungt for offentlige køkkener, landmænd og mindre virksomheder at deltage i 

denne type aktiviteter, hvilket kan begrænse omfanget af deltagelsen til trods for at 

det kan være meget relevant og åbne for nye udviklingsmuligheder at deltage. 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Det er en forudsætning for at opnå det ønskede output at der findes tilstrækkelig 

mange kvalificerede udbydere af de aktiviteter som beskrives og at der er tilstræk-

kelig interesse blandt relevante personer i fødevaresektoren til at deltage i disse 

aktiviteter. Vi vurderer at denne forudsætning er opfyldt, idet der er en relativt vel 

udbygget struktur på området, og der er en række potentielle kvalificerede udbyde-

re (Rådgivningscentre, konsulentfirmaer, erhvervsorganisationer, universiteter 

mm). Samtidig mener vi at der er en potentielt stor interesse i fødevaresektoren i 

forhold til at kompetenceudvikle og søge nye udviklingsmuligheder i forhold til 

den økologiske produktion. 

 

Forudsætningen for at outputtet giver det ønskede resultat er dels at indholdet i 

kompetenceudvikling er kvalitativt stærkt og dels at deltagerne har mulighed for at 

transformere den nye viden de har modtaget til konkrete handlinger som påvirker 

den økologiske produktion og efterspørgslen efter økologiske produkter. Her vur-

derer vi at man må regne med at forholdet er væsentligt mindre end 1:1, idet end 

lang række forhold vil spille ind i forhold til om ny viden og kompetence fører til 

handling som fører til de ønskede konkrete resultater. Foranstaltningens aktiviteter 
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og målgruppe er meget bredt defineret, og vi vurderer at der er usikkerhed i forhold 

til sammenhængen mellem output og resultater.  

 

En væsentlig ekstern betingelse som kan påvirke resultatet af foranstaltningen er i 

hvilket omfang en øget efterspørgsel efter økologiske produkter vil føre til øget 

import og derfor ikke gavne udviklingen af den danske økologiske sektor. Vi vur-

derer at der for en lang række basisprodukter vil det være 1. prioritet for de fleste 

købere at bruge danske produkter. Ved en væsentlig stigning i efterspørgslen bliver 

den kritiske faktor i hvilket omfang danske landmænd kan lægge om i samme tem-

po. Såfremt tempoet bliver for lavt kan det ikke udelukkes at importen vil stige væ-

sentligt. 

 

I forhold til at sikre foranstaltningen øget pålidelighed og effektivitet bør beskrivel-

sen af forudsætningerne for at opkvalificeret viden om økologi vil føre til øget ef-

terspørgsel og udvikling i den økologiske sektor uddybes og forbedres. 

 

Foranstaltning 3: Miljøteknologi (art. 17) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Der gives tilskud til investeringer i fysiske aktiver i det primære jordbrug som for-

bedrer/opretholder landbrugsbedriftens resultat og samtidig reducerer påvirkningen 

miljø og klima. 

 

Aktiviteter 

 

Opførelse og forbedring af fast ejendom, køb af maskiner og udstyr som reducerer 

udledning af næringsstoffer, pesticider, lugt, og mindsker brug af  f.eks. energi og 

vand.  

 

Outputs 

 

Antal bedrifter som modtager støtte 

Andel af landbrugsbedrifter som får LDP-støtte 

Totale investeringer i energibesparelse og –effektivitet 

Antal kreaturer berørt af klimainvesteringer  

Andel af landbrugsareal med tilskud der fremmer klimahensyn  

Antal jobs skabt ved grøn omstilling 

Antal bedrifter der modtager støtte med bidrag til klimamål 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Optimering af produktionsprocesser (mere for mindre) 

Flere investeringer 

Skabe arbejdspladser 

Bidrage til grøn omstilling 

Reduktion af udledning af drivhusgasser 

 

 

Generelt mål/virkning 
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Forbedre landbrugets konkurrenceevne 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til investeringer i miljø-

teknologi og  de forudsete aktiviteter og mål, og investeringstilskud anses at være 

en effektiv støtteform. Landbruget er generelt omfattet af nye miljøkrav, og renta-

bilitet og produktivitet er under pres, hvilket gør økonomisk hjælp til at øge inve-

steringsomfanget relevant. 

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at det er muligt for landmændene at skaffe den nødvendige fi-

nansiering til den del af investeringen som ikke dækkes af tilskud. 

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er at der er tek-

nologier til rådighed som på en effektiv måde giver de ønskede resultater i forhold 

til  f.eks. energi og klima, samt at investeringerne får et omfang og en karakter som 

giver flere arbejdspladser. Vi vurderer at det er usikkert om der faktisk skabes nye 

arbejdspladser ved investeringer som primært har til formål at forbedre rentabilitet 

og produktivitet. 

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er hvordan investeringerne og effektiviteten udvikler sig i andre lande som danske 

landmænd konkurrerer med. 

 

Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at mål-

rette indsatsen til udvalgte områder, hvor der er veldokumenterede nye teknologier 

som både er effektive i forhold til at give væsentligt positiv miljøeffekt og samtidig 

effektive i forhold til at forbedre rentabiliteten for den enkelte landmand. 

 

 

Foranstaltning 4: Økologisk investeringsstøtte (art. 17) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til investeringer i fysiske aktiver i økologisk jordbrug som forbedrer pro-

duktiviteten og forøger det økologiske areal, produktionen og forbedrer/opretholder 

bedriftens resultat. 

 

Aktiviteter 

 

Opførelse og forbedring af fast ejendom, køb af maskiner og typer af udstyr som er 

særlig relevante for udvikling af økologisk jordbrug, og som kan føre til et større 

økologisk areal. Der gives prioritet til større bedrifter med mange dyreenheder.  

 

Outputs 
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Antal jobs skabt ved grøn omstilling 

Antal bedrifter der modtager støtte 

Antal bedrifter der modtager støtte med bidrag til klimamål 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Øge og udvikle økologisk produktion 

Optimering af produktionsprocesser (mere for mindre) 

Flere investeringer 

Skabe arbejdspladser 

Bidrage til grøn omstilling 

Reduktion af udledning af drivhusgasser 

Øget eksport 

Bedre dyrevelfærd 

 

Generelt mål/virkning 

 

Forbedre landbrugets konkurrenceevne 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til investeringer i økolo-

gisk landbrug og  de forudsete aktiviteter og mål, og investeringstilskud anses at 

være en effektiv støtteform. Det er forbundet med særlige krav og udfordringer at 

omstille til økologisk dyrkning og forøge den økologiske produktion, og rentabili-

tet og produktivitet er under pres, hvilket gør økonomisk hjælp til at øge investe-

ringsomfanget relevant. 

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at det er muligt for landmændene at skaffe den nødvendige fi-

nansiering til den del af investeringen som ikke dækkes af tilskud. 

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs afhænger primær 

om der er teknologier til rådighed, som er tilpasset den økologiske produktionsme-

tode og som på en effektiv måde giver de ønskede resultater i forhold til  f.eks. 

klima og dyrevelfærd. Derudover er det en forudsætning at investeringerne får et 

omfang og en karakter som giver flere arbejdspladser. Vi vurderer at det er usikkert 

om der faktisk skabes nye arbejdspladser ved investeringer som samtidig har til 

formål at forbedre rentabilitet og produktivitet. 

 

Det er desuden en forudsætning for at opnå de ønskede resultater, at tilstrækkelig 

mange landmænd ønsker at omlægge til økologisk landbrug, eller udvide deres 

økologiske produktion og areal, og kan opnå en rentabel produktion  Vi vurderer at 

der udover investeringsstøtten er en lang række faktorer, som har betydning for 

hvor mange landmænd som lægger om til økologi.  
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En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er hvordan investeringerne og effektiviteten udvikler sig inden for økologisk pro-

duktion i andre lande som danske landmænd konkurrerer med. 

 

Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at mål-

rette indsatsen til udvalgte områder, hvor der findes veldokumenterede nye tekno-

logier som er forenelige med økologisk produktion. Og som både er effektive i for-

hold til at give væsentlig positiv effekt i forhold klima, dyrevelfærd mm. og samti-

dig effektive i forhold til at forbedre rentabiliteten for den enkelte landmand. 

 

Specifikt i forhold til at målsætningen om øget økologisk produktion gennem et 

større økologisk areal er det relevant at se på hvor stærk tilskyndelse det samlede 

program giver til at omlægge til økologisk produktion. 

 

Foranstaltning 5: Investeringer til fremme af bioøkonomi (art. 17)(hvilende) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Det gives tilskud til investeringer i fysiske aktiver i det primære jordbrug til høst, 

lagring, oparbejdning mv. af biomasse fra landbruget med henblik på biobaserede 

produkter eller energiproduktion. 

 

Aktiviteter 

 

Opførelse og forbedring af fast ejendom,  og køb af maskiner og udstyr som kan 

fremme produktion, behandling og opbevaring af biomasse. Herunder etablering af 

passende infrastruktur. idet der lægges vægt på omkostningseffektivitet og lavt 

energiforbrug og bidrag til at reducere udledning af drivhusgasser.   

 

 

Outputs 

 

Antal bedrifter som får støtte 

Andel af landbrugsbedrifter som får LDP-støtte 

Totale investeringer i vedvarende energiproduktion 

Antal jobs skabt ved grøn omstilling 

Antal bedrifter der får støtte med bidrag til klimamål. 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Flere investeringer 

Modvirke klimaforandringer 

Udvikling af bioøkonomi 

Rentabel og bæredygtig produktion af biomasse 

Reduktion af udledning af drivhusgasser 

Omstilling til vedvarende energi 

 

Generelt mål/virkning 

 

Forbedre landbrugets konkurrenceevne 
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Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til investeringer til 

fremme af bioøkonomi og de forudsete aktiviteter og mål, og investeringstilskud 

anses at være en effektiv støtteform. Landbruget er generelt omfattet af nye klima- 

og miljøkrav, og rentabilitet og produktivitet er under pres, hvilket gør økonomisk 

hjælp til at muliggøre et øget investeringsomfang relevant. 

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at det er muligt for landmændene at skaffe den nødvendige fi-

nansiering til den del af investeringen som ikke dækkes af tilskud. 

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs afhænger primær 

om der er teknologier til rådighed som på en effektiv måde giver de ønskede resul-

tater i forhold til klimaeffekter mm., og samtidig fører til en rentabel produktion for 

landmanden. I forhold til energiproduktion er det en vigtig forudsætning at afreg-

ningsprisen er tilstrækkelig høj til at sikre rentabel produktion. Disse forudsætnin-

ger vil være vigtige i forhold til i hvilket omfang landmænd vil være interesseret i 

at gøre brug af foranstaltningen. 

 

 

En væsentlig ekstern betingelse i forhold til energiproduktion er udviklingen i det 

generelle prisniveau på fossil og vedvarende energi som har afgørende betydning 

for resultatet af foranstaltningen. 

 

Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at mål-

rette indsatsen til udvalgte områder, hvor der er veldokumenterede nye teknologier 

som både er effektive i forhold til at give væsentligt positiv miljøeffekt og samtidig 

effektive i forhold til at forbedre rentabiliteten for den enkelte landmand. 

 

 

 

Foranstaltning 6: Ikke produktionsfremmende investeringer for natur og mil-

jø (art. 17)(hvilende) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til forundersøgelser, projektudgifter, anlægsudgifter, tab ved køb/salg af 

arealer i forbindelse med projekter som gennem ikke produktionsfremmende inve-

steringer skal mindske påvirkning af natur og miljø og forbedre biodiversiteten. 

 

Aktiviteter 
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Forundersøgelser og etablering af vådområde- og lavbundsprojekter, rydning af 

tilgroede arealer, forundersøgelser og etablering af naturlige vandstandsforhold, 

vedligeholdelse af plantninger. 

 

Outputs 

 

Antal bedrifter som modtager støtte og bidrager til naturmål 

Antal bedrifter som modtager støtte og bidrager til vandmål 

Antal bedrifter som modtager støtte og bidrager til klimamål 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Reducere fragmentering af natur 

Forbedre biodiversitet 

Mindske udledning af næringsstoffer 

Reducere udledning af pesticider 

Beskytte og genetablere natur 

 

Modvirke klimaforandringer 

Reduktion af udledning af drivhusgasser 

Øge kulstofindhold i jord 

 

Generelt mål/virkning 

 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til ikke produktions-

fremmende investeringer for natur og miljø og de forudsete aktiviteter og mål, og 

investeringstilskud anses at være en effektiv støtteform. Landbruget er generelt 

omfattet af nye krav i forhold til natur og miljø, og samtidig er rentabilitet og pro-

duktivitet er under pres. Hvis der i udvalgte områder - med særlige natur og miljø-

forhold - skal gennemføres projekter som fører til kraftig ekstensivering af produk-

tionen, eller helt ophør af produktion er økonomisk tilskud derfor helt nødvendig.  

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at tilstrækkeligt mange landmænd på frivillig basis finder det 

interessant at deltage i projekterne, og at forundersøgelser leder til gennemførelse 

af projekter. Der er således en risiko for at projekter stoppes efter forundersøgelsen 

og dermed ikke fører til et output. 

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs afhænger pri-

mært af om de regler og betingelser som vil blive faststat nationalt i forhold til ud-

pegning af områder, forundersøgelser, rydning og anlæg på en effektiv måde bi-

drager til de ønskede resultater i forhold til natur, miljø og klima. Vi vurderer at der 
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er et stort potentiale for at opnå resultaterne, såfremt der gennemføres varige æn-

dringer af arealanvendelsen.  

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er hvordan rentabiliteten udvikler sig inden for forskellige driftsgrene i landbruget, 

idet landmændene ved god rentabilitet alt andet lige vil være mindre interesserede i 

at ekstensivere/ophøre med produktion. Derudover er en ekstern betingelse for re-

sultatet at der er tæt sammenhæng til foranstaltning 13 (Fastholdelse af vådområde- 

og lavbundsprojekter) for de investeringer som er en del af et samlet projekt med 

varige ændringer af arealanvendelsen. Disse projekter gennemføres over en lang 

tidsperiode, og det er afgørende at de forskellige faser i projektet (fra forundersø-

gelse til gennemførelse af den varige ændring af arealanvendelsen) spiller godt 

sammen for at opnå det ønskede resultat. 

 

Der kan opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at præcisere ind-

holdet af indsatsen på de udvalgte områder, og sikre faglig dokumentation for virk-

ningen af aktiviteterne på natur, miljø og klima. Vi vurderer at det vil være relevant 

at målrette indsatsen mod de tiltag som giver de mest omkostningseffektive resulta-

ter i forhold til natur, miljø og klima. 

 

Foranstaltning 7: Tilskud til investeringer inden for fødevaresektoren (art. 17, 

LEADER) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til etablering og udvikling af mindre virksomheder som producerer og eller 

markedsfører jordbrugsprodukter. 

 

Aktiviteter 

 

Kompetenceopbygning, udvikling og markedsføring, samt investeringer som er 

nødvendige i forbindelse med etablering og udvikling af virksomhed med under 50 

ansatte. 

 

Outputs 

 

Antal jobs skabt gennem støttede projekter 

Antal virksomheder som modtager etablerings/investeringstilskud 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Fremme af vækst og beskæftigelse i landdistrikterne 

Udvikling af mikro- og små virksomheder i landdistrikterne 

Kompetenceudvikling i landdistrikterne 

Fremme entreprenørskab og opbygning af lokale ressourcer 

 

Generelt mål/virkning 

 

Afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne. 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 
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Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til investeringer oprettel-

se af mindre virksomheder og de forudsete aktiviteter og mål, og tilskud kan være 

en effektiv støtteform.  

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at der er tilstrækkelig interesse for at starte virksomheder inden 

for landbrugsområdet i landområderne, og at de lokale aktionsgrupper prioriterer 

området. Derudover forudsættes at der kan skaffes den nødvendige finansiering af 

de midler som ikke dækkes af tilskud. 

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er primært at de 

nye virksomheder er levedygtige, og de lokale aktionsgrupper formår at udvælge 

de virksomheder som har størst mulighed for at overleve og dermed bidrage til 

vækst og beskæftigelse i landområderne. Vi vurderer, at der er muligheder med 

relativt små administrative byrder, at give et tilskud som kan have stor betydning i 

forbindelse med start af en mindre virksomhed. 

  

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er den generelle økonomiske udvikling, som vil have stor betydning for overlevel-

sesraten for mindre virksomheder. 

 

Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved udar-

bejde fælles retningslinjer til de lokale aktionsgrupper for vurdering af virksomhe-

ders levedygtighed gennem f.eks. gennem vurdering af forretningsplaner. Det vur-

deres at kvaliteten af forretningsplaner og strategi for de støttede projekter er afgø-

rende for foranstaltningens succes, og det kan ikke forventes at de lokale aktions-

grupper altid vil have stærke kompetencer til at vurdere forretningsplanerne. 

 

 

 

Foranstaltning 8: Genopretning af landbrugets produktionspotentiale (art. 18) 

(hvilende) 

 

Foranstaltningen aktiveres kun efter konkret beslutning i forbindelse med en alvor-

lig storm. 

 

Type af projekter/operationer 

 

 

Tilskud til investeringer med henblik på at genetablere landbrugets potentiale på 

landbrugsjorden, og til at forebygge fremtidige skader i forbindelse med betydeligt 

stormfald/naturkatastrofer/oversvømmelser. 

 

Aktiviteter 
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Genopretning af landbrugsjord og jordkvalitet, genetablering af diger, leje- eller 

investering i materiel. 

 

Outputs 

 

Andel af landbrugsbedrifter som modtager LDP-støtte 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Flere investeringer 

Modvirke klimaforandringer 

 

Generelt mål/virkning 

 

Forbedre landbrugets konkurrenceevne 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der kan være god sammenhæng mellem tilskud til investeringer i 

genopretning af landbrugets produktionspotentiale og de forudsete aktiviteter og 

mål, og investeringstilskud kan være en effektiv støtteform. Det kan ikke udeluk-

kes at fremtidige storme kan ramme landbrugets økonomi, hvilket kan give behov 

for økonomisk hjælp, idet rentabilitet og produktivitet i forvejen er under pres. 

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at det er muligt for landmændene at dokumentere skader som 

følge af storm m.v. samt finder støtten attraktiv. 

 

Forudsætningen for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er primært at der 

tilstrækkeligt hurtigt kan gives støtte af en passende størrelse til den gruppe land-

mænd som er ramt af storm m.v., og dermed sikre deres økonomiske overlevelse.  

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er hvor store arealer landbrugsjord som er påvirket og omfanget og skaderne efter 

en evt. storm.  

 

Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved forbe-

rede et beredskab bestående af detaljerede støttemuligheder, bestemmelser og krav, 

som kan aktiveres inden for kort tid, hvis det bliver aktuelt. Vi vurderer det afgø-

rende at foranstaltningen kan aktivers målrettet, hurtigt og administrativt enkelt, 

såfremt den skal leve op til sit formål. 

 

Foranstaltning 9: Tilskud til oprettelse af mikro og små virksomheder (art. 19, 

LEADER) 

 

Type af projekter/operationer 
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Tilskud til etablering og udvikling af mindre virksomheder som producerer og eller 

markedsfører ikke-landbrugsprodukter. 

 

Aktiviteter 

 

Kompetenceopbygning, udvikling og markedsføring, samt investeringer som er 

nødvendige i forbindelse med start af virksomhed med under 10 ansatte. 

 

Outputs 

 

Antal jobs skabt gennem støttede projekter 

Antal virksomheder som modtager etablerings/investeringstilskud (Denne indikator 

fremgår i beskrivelsen af foranstaltningen, men ikke i tabellen s. 90) 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Fremme af vækst og beskæftigelse i landdistrikterne 

Udvikling af mikro- og små virksomheder i landdistrikterne 

Kompetenceudvikling i landdistrikterne 

Fremme entreprenørskab og opbygning af lokale ressourcer 

 

Generelt mål/virkning 

 

Afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne. 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til investeringer oprettel-

se af mindre virksomheder og de forudsete aktiviteter og mål, og tilskud kan være 

en effektiv støtteform.  

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at der er tilstrækkelig interesse for at starte virksomheder uden 

for landbrugsområdet i landområderne, og at de lokale aktionsgrupper prioriterer 

området. Derudover forudsættes at der kan skaffes den nødvendige finansiering af 

de midler som ikke dækkes af tilskud. 

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er primært at 

kvaliteten af forretningsplanerne er høj, og de lokale aktionsgrupper formår at ud-

vælge de virksomheder som har størst mulighed for at overleve og dermed bidrage 

til vækst og beskæftigelse i landområderne. Vi vurderer, at der er muligheder med 

relativt små administrative byrder, at give et engangstilskud (ca. 500.000 kr.) som 

kan have stor betydning i forbindelse med start af en mindre virksomhed. 

  

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er den generelle økonomiske udvikling, som vil have stor betydning for overlevel-

sesraten for mindre virksomheder. 
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Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved udar-

bejde fælles retningslinjer til de lokale aktionsgrupper for indhold og vurdering af 

forretningsplanerne. Det vurderes at kvaliteten af forretningsplanerne for de støtte-

de projekter er afgørende for foranstaltningens succes, og det kan ikke forventes at 

de lokale aktionsgrupper altid vil have stærke kompetencer til at vurdere forret-

ningsplanerne. 

 

Foranstaltning 10: Tilskud til basale serviceydelser og landsbyfornyelse (art. 

20, LEADER) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til investeringer og udviklingsomkostninger som forbedrer mindre infra-

struktur, basale serviceydelser og markedsføring af turisme, herunder udvikling af 

landsbyplaner og omdannelse af bygninger til andet formål. 

 

Aktiviteter 

 

Udvikling og analyser, investeringer. 

 

Outputs 

 

Antal jobs skabt gennem støttede projekter 

Antal projekter inden for hvert delområde (Denne indikator fremgår i beskrivelsen 

af foranstaltningen, men ikke i tabellen s. 95) 

Andel af befolkning som har nytte af projekter (Denne indikator fremgår i beskri-

velsen af foranstaltningen, men ikke i tabellen s. 95) 

Totale omkostninger (Denne indikator fremgår i beskrivelsen af foranstaltningen, 

men ikke i tabellen s. 95) 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Fremme af vækst og beskæftigelse i landdistrikterne 

 

Generelt mål/virkning 

 

Afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne. 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til basale servicefacilite-

ter og landsbyfornyelse og de forudsete aktiviteter og mål, og at tilskud kan være 

en effektiv støtteform.  

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at der de udviklings-/analyseaktiviteter og investeringer som støt-
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tes fører til konkrete handlinger som skaber jobs i landområderne. Samt at bedre 

faciliteter giver nytte til den lokale befolkning. Desuden er det en forudsætning at 

de lokale aktionsgrupper prioriterer området. Derudover forudsættes at der kan 

skaffes den nødvendige finansiering af de midler som ikke dækkes af tilskud. 

 

Forudsætningen for at opnå vækst og beskæftigelse i landområderne som følge af 

de angivne outputs er i høj grad at de lokale aktionsgrupper formår at udvælge de 

projekter som har størst mulighed for at føre til konkrete handlinger der kan bidra-

ge til vækst og beskæftigelse i landområderne. Vi vurderer, at der er en relativt 

svag sammenhæng mellem aktiviteter, outputs og målet om vækst og beskæftigel-

se, og dermed en væsentlig usikkerhed i forhold til om foranstaltningen vil være 

effektiv i forhold til at nå sit mål. 

  

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er den generelle økonomiske udvikling, som vil have stor betydning for hvor van-

skeligt det bliver at skabe vækst og beskæftigelse i landområderne. 

 

Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at af-

stemme og præcisere resultatkæden fra aktiviteter til mål/resultat, og eventuelt re-

videre det specifikke mål/resultat for foranstaltningen. Vi vurderer at det vil være 

hensigtsmæssigt at fastlægge et mere realistisk mål end vækst og beskæftigelse for 

foranstaltningen.  

 

 

Foranstaltning 11: Etablering af skov (art. 22) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til privat og kommunal skovrejsning på landbrugsarealer og arealer som 

har været anvendt til råstofindvinding. I visse tilfælde tillæg for særlige drikke-

vandsinteresser, udarbejdelse af kort, etablering af adgangsforhold, særlig pleje 

blandt andet uden brug af pesticider. 

 

Aktiviteter 

 

Plantning, såning af træer, eller etablering af ekstensive kulturer, og hegning. 

  

Outputs 

 

Andel af skovareal som understøtter biodiversitet 

Andel af skovareal som understøtter bedre vandforvaltning 

Andel af skovareal som understøtter bedre jordforvaltning. 

Andel bedrifter som modtager støtte der bidrager til naturmål 

Samlet areal som bidrager til naturmål 

Samlet areal som bidrager til klimamål 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Reducere fragmentering af natur 

Forbedre biodiversitet 

Mindske udledning af næringsstoffer 



  
Ex-ante evaluering af det danske landdistriksprogram 2014-2020 

C:\Users\stejen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\JQHUCD98\Ex-ante_evaluering_ldp_exante_rapport_3.docx 

95 

Reducere udledning af pesticider 

Beskytte og genetablere natur 

Modvirke klimaforandringer 

Reduktion af udledning af drivhusgasser 

Omstilling til vedvarende energi 

Udvikling af bioøkonomi 

Rentabel og bæredygtig produktion af biomasse 

Øge kulstofindhold i jorden 

 

Generelt mål/virkning 

 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til investering i etable-

ring af skov og de forudsete aktiviteter og mål, og investeringstilskud anses at være 

en effektiv støtteform. Landbruget er generelt omfattet af nye miljøkrav, og renta-

bilitet og produktivitet er under pres, hvilket gør det relevant at give tilskud til 

etablering af skov på landbrugsjord. 

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært kommuner og landmænd i tilstrækkeligt omfang finder det inte-

ressant og økonomisk muligt at omlægge landbrugsjord til skov. 

 

Forudsætningen for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er primært at pro-

jekter specifikt prioriteres og udvælges i forhold til at resultatopfyldelsen. Vi vur-

derer at der er opstillet en lang række outputs og ønskede resultater uden nogen 

klar prioritering, og dermed fremstår det ikke klart i hvilket omfang resultaterne er 

realistiske at nå og i hvilket omfang der kan være indbyrdes modstrid mellem de 

ønskede mål. Vi vurderer at der generelt set er mulighed for at opnå gode resultater 

i forhold til natur/miljø/klima gennem arealers permanente overgang fra landbrugs-

jord til skov, men der er tale om en langsigtet og relativt omkostningstung proces.. 

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er hvordan rentabiliteten udvikler sig inden for forskellige driftsgrene i landbruget, 

idet landmændene ved god rentabilitet alt andet lige vil være mindre interesserede i 

at lade landbrugsjord overgå til etablering af skov.   

 

 

Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at en 

mere klar prioritering og målretning af indsatsen mod udvalgte typer skov, som er 

særlig omkostningseffektiv i forhold til at opnå de ønskede resultater på natur, mil-

jø og klima. 
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Foranstaltning 12: Støtte til genopretning af skader på private og offentlige 

skove (art. 24) (hvilende). 

 

Hvilende foranstaltning, som kan aktiveres efter kraftigt stormfald 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til genetablering af privat og offentlig skov efter storm. 

 

Aktiviteter 

 

Oprydning og tilplantning af ny skov. 

 

Outputs 

 

Andel af skovareal som understøtter biodiversitet 

Andel af skovareal som understøtter bedre vandforvaltning 

Andel af skovareal som understøtter bedre jordforvaltning. 

Andel bedrifter som modtager støtte der bidrager til naturmål 

Samlet areal som bidrager til naturmål 

Samlet areal som bidrager til klimamål 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Reducere fragmentering af natur 

Forbedre biodiversitet 

Mindske udledning af næringsstoffer 

Reducere udledning af pesticider 

Beskytte og genetablere natur 

Modvirke klimaforandringer 

Reduktion af udledning af drivhusgasser 

Omstilling til vedvarende energi 

Udvikling af bioøkonomi 

Rentabel og bæredygtig produktion af biomasse 

Øge kulstofindhold i jorden 

 

Generelt mål/virkning 

 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til investering i genetab-

lering af skov og de forudsete aktiviteter og mål, og investeringstilskud anses at 

være en effektiv støtteform.  

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 
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Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at offentlige og private skovejere i tilstrækkeligt omfang finder 

det interessant og økonomisk muligt at genoprette skov. Vi synes det er vanskeligt 

at vurdere i hvilket foranstaltningen er nødvendig for at skov genoprettes efter kraf-

tigt stormfald. Det noteres at støttesatserne er væsentlig lavere end for etablering af 

skov. 

 

Forudsætningen for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er at der er til-

strækkeligt med midler til at imødekomme alle ansøgninger. Vi vurderer at det må 

være vanskeligt at sikre at alle ansøgere kan få tilskud, når omfanget af skaderne 

først kendes efter en evt. storm. 

Det bør endvidere vurderes om det i alle tilfælde er optimalt at genetablere al skov 

som har lidt skade i forhold til størst mulig opfyldelse af de opstillede mål. 

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er hvor store arealer skov som er påvirket og omfanget og skaderne efter en evt. 

storm.  

 

Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved en me-

re klar prioritering i forhold til de øvrige skovforanstaltninger for at sikre at den 

samlede skovindsats er omkostningseffektiv i forhold til at opnå de ønskede resul-

tater på natur, miljø og klima. 

 

Foranstaltning 13: Investeringer som forbedrer skovens tilpasningsevne og  

miljømæssige værdi (art. 25) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til grønne driftsplaner, konvertering af træarter, forbedre skovværdi for 

offentligheden og øget biodiversitet i skov. 

 

Aktiviteter 

 

Udarbejdelse af grønne driftsplaner, såning af hjemmehørende træarter, etablering 

af stisystemer og andre publikumsfaciliteter, diverse investeringer som fremmer 

skovens biodiversitet (bekæmpelse af invasive arter, etablering af naturlig vand-

stand, etablering af skovgræsning, forbedring af levevilkår for hasselmus og fla-

germus) 

 

Outputs 

 

Andel af skovareal som understøtter biodiversitet 

Andel af skovareal som understøtter bedre vandforvaltning 

Andel af skovareal som understøtter bedre jordforvaltning. 

Andel bedrifter som modtager støtte der bidrager til naturmål 

Samlet areal som bidrager til naturmål 

Samlet areal som bidrager til klimamål 

 

Specifikke mål/Resultat 

Reducere fragmentering af natur 

Forbedre biodiversitet 
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Mindske udledning af næringsstoffer 

Reducere udledning af pesticider 

Beskytte og genetablere natur 

Modvirke klimaforandringer 

Reduktion af udledning af drivhusgasser 

Omstilling til vedvarende energi 

Udvikling af bioøkonomi 

Rentabel og bæredygtig produktion af biomasse 

Øge kulstofindhold i jorden 

 

(Herlighedsværdi/bynære skove???) 

 

Generelt mål/virkning 

 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til investering i skov og 

de forudsete aktiviteter og mål, og investeringstilskud anses at være en effektiv 

støtteform. Skovbruget er generelt præget af høj gæld, og rentabilitet og produkti-

vitet er under pres, hvilket gør det relevant at give tilskud til investeringer i skov. 

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært private og offentlige skovejere i tilstrækkeligt omfang finder det 

interessant og økonomisk muligt at foretage investeringerne. Samtidig er det en 

forudsætning at de grønne driftsplaner omsættes til konkret handling. 

 

Forudsætningen for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er primært at pro-

jekter specifikt prioriteres og udvælges i forhold til at resultatopfyldelsen. Vi vur-

derer at der er opstillet en lang række outputs og ønskede resultater uden nogen 

klar prioritering, og dermed fremstår det ikke klart i hvilket omfang resultaterne er 

realistiske at nå og i hvilket omfang der kan være indbyrdes modstrid mellem de 

ønskede mål. Vi vurderer at der generelt set er mulighed for at opnå gode resultater 

i forhold til natur/miljø/klima gennem investeringer i  skov, men der er tale om en 

langsigtet og relativt omkostningstung proces. 

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er hvordan rentabiliteten udvikler sig inden for skovbruget, idet interessen for at 

fremme natur/miljø/klima på bekostning af effektiv produktion alt andet lige må 

formodes at falde ved øget rentabilitet. 

 

Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at en 

mere klar prioritering og målretning af  indsatsen mod udvalgte typer investeringer 

i skov, som er særlig omkostningseffektiv i forhold til at opnå de ønskede resultater 

på natur, miljø og klima. 
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Foranstaltning 14: Fastholdelse af vådområde-, Natura 2000- og lavbundspro-

jekter (art. 28) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Årlig arealbaseret støtte til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsfor-

hold. 

 

Aktiviteter 

 

Der sikres varig ændring af anvendelsen af arealer inden for særligt udpegede om-

råder ved at opretholde vådområder eller naturlige vandstandsforhold.  

 

Outputs 

 

Andel af landbrugsjord som modtager tilskud som bidrager til biodiversitet 

Andel af landbrugsjord som modtager tilskud som bidrager til bedre vandforvalt-

ning 

Antal bedrifter som modtager støtte som bidrager til vandmål 

Antal bedrifter som modtager støtte som bidrager til klimamål 

Samlet areal som bidrager til vandmål 

Samlet areal som bidrager til klimamål 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Reducere fragmentering af natur 

Forbedre biodiversitet 

Mindske udledning af næringsstoffer 

Reducere udledning af pesticider 

Beskytte og genetablere natur 

Reduktion af udledning af drivhusgasser 

Øge kulstofindhold i jorden 

 

Generelt mål/virkning 

 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til fastholdelse af våd-

område- og lavbundsprojekter og de forudsete aktiviteter og mål, og arealtilskud 

anses at være en effektiv støtteform. Landbruget er generelt omfattet af nye krav i 

forhold til natur og miljø, og samtidig er rentabilitet og produktivitet er under pres. 

Hvis der i udvalgte områder - med særlige natur og miljøforhold - skal gennemfø-

res projekter som fører til kraftig ekstensivering af produktionen, eller helt ophør af 

produktion er økonomisk tilskud derfor helt nødvendig.  

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 
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Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at tilstrækkeligt mange landmænd på frivillig basis finder det 

interessant og økonomisk acceptabelt at deltage i projekterne. Vi vurderer at det 

kan være et problem at støtten ikke fuldt ud dækker de beregnede tab for landman-

den. Der er et langt forberedelsesforløb op til fasen med at fastholde projektet, hvor 

grupper af landmænd på skal indgå forpligtende aftaler. Hvis denne ”fødeproces” 

ikke fungerer, vil der blive problemer i forhold til at sikre de ønskede outputs. 

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs afhænger pri-

mært af om de regler og betingelser som vil blive faststat nationalt i forhold til ud-

pegning af områder på en effektiv måde bidrager til de ønskede resultater i forhold 

til natur, miljø og klima. Vi vurderer at der er et stort potentiale for at opnå resulta-

terne, når der gennemføres varige ændringer af arealanvendelsen.  

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er hvordan rentabiliteten udvikler sig inden for forskellige driftsgrene i landbruget, 

idet landmændene ved god rentabilitet alt andet lige vil være mindre interesserede i 

at ekstensivere/ophøre med produktion. Derudover er en ekstern betingelse for re-

sultatet at der er tæt sammenhæng til foranstaltning 6 (Ikke produktionsfremmende 

investeringer for natur og miljø), hvor alle indledende projektfaser som er en for-

udsætning varige ændringer af arealanvendelsen gennemføres. Disse projekter 

gennemføres over en lang tidsperiode, og det er afgørende at de forskellige faser i 

projektet (fra forundersøgelse gennem investeringer og jordfordeling til gennemfø-

relse af den varige ændring af arealanvendelsen) spiller godt sammen for at opnå 

det ønskede resultat. 

 

Der kan opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at præcisere 

samspillet til foranstaltningen ikke produktionsfremmende investeringer, herunder 

hvordan der sikres tilstrækkelig fremdrift og samspil mellem de forskellig projekt-

faser. Vi vurderer at det vil være relevant at målrette indsatsen mod de områder, 

hvor der kan opnås de mest omkostningseffektive resultater i forhold til natur, mil-

jø og klima. 

 

 

Foranstaltning 15: Pleje af natur og græsarealer (art. 28) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Årligt arealtilskud til græsning eller slet af græs- og naturarealer med høj natur-

værdi. 

 

Aktiviteter 

 

Årlig afgræsning og/eller slet på særligt udpegede Natura 2000 eller HNV arealer 

 

Outputs 

 

Andel af landbrugsjord som modtager tilskud som bidrager til biodiversitet 
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Andel af landbrugsjord som modtager tilskud som bidrager til bedre vandforvalt-

ning (FEJL?) 

Antal bedrifter som modtager støtte som bidrager til naturmål 

Samlet areal som bidrager til naturmål 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Reducere fragmentering af natur 

Forbedre biodiversitet 

Beskytte og genetablere natur 

 

Generelt mål/virkning 

 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til pleje af natur og 

græsarealer og de forudsete aktiviteter og mål, og arealtilskud anses at være en ef-

fektiv støtteform. Landbruget er generelt omfattet af nye krav i forhold til natur og 

miljø, og samtidig er rentabilitet og produktivitet er under pres. Hvis der i udvalgte 

områder med høj naturværdi er behov for særlig pleje, som er forbundet med for-

øgede omkostninger for landmanden vurderes det at økonomisk tilskud vil være 

nødvendigt. 

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at tilstrækkeligt mange landmænd på frivillig basis finder det 

interessant og økonomisk acceptabelt at påtage sig den øgede plejeforpligtelse. Vi 

vurderer at det kan være et problem at støtten ikke fuldt ud dækker de beregnede 

ekstraomkostninger for landmanden.  

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er at målretnin-

gen og prioriteringen i forhold til områder med særlige naturværdier på en effektiv 

måde bidrager til de ønskede resultater i forhold til at forbedre natur og biodiversi-

tet. Vi vurderer at der er et stort behov for at kvantificere resultaterne i forhold til 

bedre biodiversitet, mindre fragmentering og beskyttelse og genetablering af natur 

for at sikre at resultaterne faktisk nås.  

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er  sammenhængen til den direkte støtte og grønning. Det er afgørende at der ikke 

ydes dobbeltkompensation. Det er nødvendigt at vurdere dette aspekt en ekstra 

gang når grønningbestemmelserne er endeligt fastlagt. Vi vurderer samtidig at det 

er meget vigtigt at tilstræbe stor klarhed i samspillet mellem alle regelsæt om are-

albaseret støtte, så landmænd kan se at de opnår en rimelig kompensation for at 

gøre noget ekstra og samtidig har sikkerhed for at leve op til alle krav og bestem-

melser og ikke løber risiko for sanktioner. 
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Der kan opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at præcisere 

samspillet til øvrig arealbaseret støtte.  

 

Foranstaltning 16: Økologisk arealtilskud (art. 29) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Årligt arealtilskud til omlægning og opretholdelse af økologisk drift med begrænset 

kvælstofanvendelse. 

 

Aktiviteter 

 

Opretholdelse af økologisk drift, omlægning til økologisk drift, dyrkning af økolo-

gisk frugt/bær, økologisk dyrkning med ekstra lav kvælstofanvendelse. 

 

Outputs 

 

Andel af landbrugsareal som bidrager til biodiversitet 

Andel af landbrugsareal som bidrager til bedre vandforvaltning 

Andel af landbrugsareal som bidrager til bedre jordforvaltning 

Antal bedrifter som modtager tilskud 

Antal hektar som modtager økologisk arealtilskud 

Antal bedrifter som modtager støtte som bidrager til vandmål 

Samlet areal som bidrager til naturmål 

Samlet areal som bidrager til vandmål 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Forbedre biodiversitet 

Mindske udledning af næringsstoffer 

Reducere udledning af pesticider 

Øge og udvikle økologisk produktion 

 

Generelt mål/virkning 

 

Forbedre landbrugets konkurrenceevne 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem økologisk arealtilskud og de 

forudsete aktiviteter og mål, og arealtilskud anses at være en potentielt effektiv 

støtteform. Landbruget er generelt omfattet af nye krav i forhold til natur og miljø, 

og samtidig er rentabilitet og produktivitet er under pres. Når der ønskes en væsent-

lig vækst i det økologiske areal vurderer vi det er relevant at yde tilskud til de eks-

tra omkostninger og indkomsttab som er forbundet med økologisk dyrkning. Der 

har vist sig en vis træghed i omlægningen til økologisk dyrkning med de hidtidige 

støtteformer. 

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 
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Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at tilstrækkeligt mange landmænd på frivillig basis finder det 

interessant og økonomisk acceptabelt at dyrke jorden økologisk og omlægge til 

økologisk dyrkning. Vi vurderer at det kan være et problem at støtten ikke fuldt ud 

dækker de beregnede ekstraomkostninger for landmanden. Beregningsgrundlaget 

for de fastsatte støttesatser har ikke været tilgængeligt.  

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er at økologisk 

dyrkning på større arealer faktisk fører til mindskede udledninger af næringsstoffer, 

pesticider og bedre biodiversitet. Mindsket udledning af pesticider forekommer helt 

sikker, da der ikke anvendes pesticider i økologisk dyrkning. Vi vurderer at det er 

mindre sikkert at udledningen af næringsstoffer reduceres, da dette afhænger af 

hvor mange som vil dyrke med ekstra lav kvælstofanvendelse, samt hvilken type 

økologisk produktion/dyrkning der er tale om. Økologisk svineproduktion har såle-

des vist sig i visse tilfælde at kunne være problematisk i forhold til udledning af 

næringsstoffer. Der er behov for at kvantificere virkningen på biodiversitet af øko-

logisk dyrkning for at kunne dokumentere positive effekter  

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltnin-

gen, er sammenhængen til den direkte støtte og grønning. Det er afgørende at der 

ikke ydes dobbeltkompensation. Det er nødvendigt at vurdere dette aspekt en ekstra 

gang når grønningbestemmelserne er endeligt fastlagt. Vi vurderer samtidig at det 

er meget vigtigt at tilstræbe stor klarhed i samspillet mellem alle regelsæt om are-

albaseret støtte, så landmænd kan se at de opnår en rimelig kompensation for at 

gøre noget ekstra og samtidig har sikkerhed for at leve op til alle krav og bestem-

melser, og ikke løber risiko for sanktioner. 

 

Der kan opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at præcisere 

samspillet til øvrig arealbaseret støtte. Specifikt i forhold til målsætningen om en 

væsentlig forøgelse af det økologiske areal vurderer vi at det kan være nødvendigt 

at se nærmere på samspillet mellem alle foranstaltninger som har relation til økolo-

gi for at øge pålideligheden og effekten af denne foranstaltning. Med udgangspunkt 

i den nuværende beskrivelse af program og foranstaltninger vurderer vi at det er 

meget usikkert om der vil ske en fordobling af det økologiske areal i løbet af pro-

gramperioden.  

 

Foranstaltning 17: Betalinger for krav om obligatoriske randzoner (art. 30) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Arealtilskud til obligatoriske randzoner på 10 meter langs vandløb og søer, hvor 

dyrkning, gødskning og sprøjtning er forbudt. 

 

Aktiviteter 

 

Etablering og fastholdelse af udyrket areal eller græsareal langs vandløb og søer. 
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Outputs 

 

Antal bedrifter som modtager støtte som fremmer vandmål 

Antal hektar som bidrager til vandmål 

 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Forbedre biodiversitet 

Mindske udledning af næringsstoffer 

Reducere udledning af pesticider 

 

Generelt mål/virkning 

 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til obligatoriske randzo-

ner og de forudsete aktiviteter og mål, og arealtilskud anses at være en relevant 

støtteform. Landbruget er generelt omfattet af nye krav i forhold til natur og miljø, 

og samtidig er rentabilitet og produktivitet er under pres. Det kan derfor vurderes 

som rimeligt at landmændene kompenseres for specifikke pålagte krav som reduce-

rer det dyrkningsbare areal. 

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er at landmændene overholder reglerne.  

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er at randzonerne 

har en positiv effekt på biodiversitet og udledninger. Vi vurderer at der er sikker-

hed for denne effekt, men at dens præcise størrelse er behæftet med usikkerhed.  

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er  sammenhængen til den alle andre arealstøtteordninger, herunder den direkte 

støtte og grønning. Det er afgørende at der ikke ydes dobbeltkompensation 

 

Der kan opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at opnå bedre 

viden om de præcise effekter af randzonerne på biodiversitet og udledninger. 

 

 

Foranstaltning 18: Områder med særlige begrænsninger for landbruget (art. 

32) (hvilende) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Arealtilskud til landmænd på 31 øer med særlige begrænsninger for landbrug 
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Aktiviteter 

 

Fastholdelse af landbrugsaktiviteter i udvalgte landdistrikter. 

 

Outputs 

 

Antal bedrifter som modtager støtte  

Antal hektar som modtager støtte 

 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Opretholde landbrugsaktivitet på 31 øer. 

 

Generelt mål/virkning 

 

Forbedre landbrugets konkurrenceevne 

Afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne. 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Der er ingen tvivl om at landmænd på de 31 øer har særlige udfordringer sammen-

lignet med andre landmænd. Vi vurderer det tvivlsomt om tilskuddet vil ændre væ-

sentligt på landmændenes muligheder for at opretholde aktiviteterne på øerne. 

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Vi vurderer at tilskuddet formentlig skal kombineres med andre tiltag for at opnå 

stor sikkerhed for at opretholde landbrugsaktiviteten på de 31 øer. 

 

 

 

Foranstaltning 19: Tilskud til miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarel-

se (art. 34) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Arealtilskud til skovområder der udgør velegnede levesteder for udvalgte dyrearter 

og andre værdifulde skovarealer. 

 

Aktiviteter 

  

Beskytte og fremme naturmæssigt værdifulde skovområder gennem skovnaturbe-

varende drift, bevaring af døde og henfaldne træer,  bevaring af naturlige vands-

tandsforhold, bevaring af urørt skov og pleje af små lysåbne arealer. 

 

Outputs 
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Andel af skovareal som bidrager til biodiversitet 

Andel af skovareal som bidrager til bedre vandforvaltning 

Andel af skovareal som bidrager til bedre jordforvaltning 

Samlet areal som bidrager til naturmål 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Forbedre biodiversitet 

Beskytte og genetablere natur 

 

Generelt mål/virkning 

 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til miljø og klimavenligt 

skovbrug og de forudsete aktiviteter og mål, og arealtilskud anses at være en effek-

tiv støtteform. Det er hensigten af fremme tiltag som ikke er økonomisk fordelagti-

ge for skovejerne, men vurderes at være meget gavnlige for naturen. Skovbruget er 

generelt præget af høj gæld, og rentabilitet og produktivitet er under pres, hvilket 

gør det relevant at give arealtilskud til miljø og klimavenligt skovbrug for at mu-

liggøre en mere naturvenlig skovdrift. Vi vurderer at det kan diskuteres om det er 

relevant at kommunale skove er omfattet af ordningen. . 

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at tilstrækkeligt mange skovejere på frivillig basis finder det inte-

ressant og økonomisk acceptabelt at påtage sig den øgede forpligtelse til naturven-

lig skovdrift.  

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er at målretnin-

gen og prioriteringen i forhold til skovområder med særlige naturværdier på en ef-

fektiv måde bidrager til de ønskede resultater i forhold til at forbedre natur og bio-

diversitet. Udover over prioriteringen i forhold til områder er der tale om en lang 

række alternative indsatser som kan bidrage til det samme resultat. Der er ikke re-

degjort for hvordan det sikre at de mest omkostningseffektive indsatser prioritere 

højst. Der lægges op til at prioritere Natura 2000 områder højest (alle ansøgninger 

bør støttes anføres det) med løbende ansøgningsbehandling, men andre indsatser 

skal behandles i ansøgningsrunder, hvilket vurderes at ville vanskeliggøre den sam-

lede prioritering. Vi vurderer at der er et stort behov for at kvantificere resultaterne 

i forhold til bedre biodiversitet og beskyttelse og bevaring af naturen for at sikre at 

resultaterne faktisk nås.  

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er  sammenhængen til den generelle rentabilitet af skovdriften og sammenhængen 

til andre foranstaltninger i forhold til bioøkonomi, vedvarende energi og bæredyg-

tig biomasse. Det kan således hæmme denne foranstaltnings succes, hvis de øvrige 
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foranstaltningers gennemførelse indebærer øget rentabilitet gennem fokus på sko-

vene som leverandør af vedvarende energi og bæredygtig biomasse.. 

 

Der kan opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at præcisere 

samspillet til øvrige foranstaltninger som påvirker vilkårene for skovdrift og afvej-

ningen mellem skoves udnyttelse som produktiv ressource og bevaring af natur og 

biodiversitet.  

 

 

Foranstaltning 20: Omstilling til bioøkonomi/Samarbejde mellem aktører i 

forsyningskæden om bæredygtig produktion af biomasse til brug i fødevarer, 

energiproduktion og industriprocesser (art. 35) (hvilende) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til udvikle dansk bioøkonomi gennem samarbejdsprojekter om udvikling af 

nye produkter, processer og teknologier, samt udvikling af ny praksis i den primæ-

re jordbrugssektor. Herunder fremme af horisontalt og vertikalt samarbejde mellem 

aktører i forsyningskæden, samarbejde mellem små aktører og fremme af partner-

skaber mellem private og offentlige aktører. 

 

Aktiviteter 

 

Gennemførlighedsundersøgelser, gennemførelse af forretningsplaner og strategier, 

udviklings- og demonstrationsprojekter som skaber eller bevarer arbejdspladser, 

øger anvendelsen af vedvarende energi og reducerer belastningen af miljø og ener-

giforbrug. 

 

Outputs 

  

Andel af landbrugsbedrifter som modtager LDP-støtte 

Totale investeringer i vedvarende energiproduktion 

Antal jobs skabt ved grøn omstilling 

Antal samarbejdsprojekter 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Udvikling af bioøkonomi 

Udvikling og ibrugtagning af nye produkter, processer, teknologier og ny praksis 

Fremme af vækst og beskæftigelse i landdistrikterne 

Modvirke klimaforandringer 

Reduktion af udledning af drivhusgasser 

Omstilling til vedvarende energi 

Rentabel og bæredygtig produktion af biomasse 

 

Generelt mål/virkning 

 

Forbedre landbrugets konkurrenceevne 

Bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klima 

Afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne 
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Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til samarbejdsprojekter 

om omstilling til bioøkonomi og  de forudsete aktiviteter og mål, og tilskud samar-

bejdsaktiviteter anses at være en effektiv støtteform. Tilskud kan anvendes som 

tilskyndelse til at etablere nye samarbejdsrelationer og samarbejdsformer som kan 

bidrage til udvikling og innovation.  

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er grundlæggende at det er muligt for de deltagende aktører at skaffe den 

nødvendige finansiering til den del af udgifterne som ikke dækkes af tilskud, samt 

at der tilstrækkelig mange aktører som finder det interessant og relevant at etablere 

samarbejdsprojekter. Vi vurderer det er et problem at aktiviteterne er meget gene-

relt formuleret og det er uklart hvad der er det konkrete indhold. Outputs er fokuse-

ret på at skabe arbejdspladser og vedvarende energiproduktion. Vi vurderer at der 

vil være stor usikkerhed i forhold til om de beskrevne aktiviteter vil føre flere ar-

bejdspladser og større vedvarende energiproduktion, idet aktiviteterne har et meget 

bredt fokus og indeholder væsentlige elementer af undersøgelser, og arbejde med 

strategier og forretningsplaner som ikke i sig selv giver konkrete resultater. 

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er primært at sa-

marbejdsaktiviteterne fører til projekter og handlinger som bidrager til den brede 

portefølje af specifikke mål. Det vurderes som afgørende for bidraget til at opnå de 

opstillede mål, at der foretages en skarp prioritering af de projekter som har størst 

sandsynlighed for at lede til konkrete resultater. Vi vurderer at der ikke er beskre-

vet noget grundlag for en sådan prioritering og at det dermed er usikkert i hvilket 

omfang foranstaltningen vil bidrage til de opstillede mål. 

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er hvordan sammenhængen er til andre beslægtede foranstaltninger. 

  

Der kan opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen, ved generel op-

stramning og præcisering af indholdet og mål for foranstaltningen, og det bør over-

vejes  at konsekvent målrette indsatsen til udvalgte områder (geografisk og emne-

mæssigt), hvor der er særlige perspektiver i at etablere nye samarbejder som kan 

transformeres til konkrete resultater. 

Det kan overvejes at slå foranstaltningen sammen med samarbejdsprojekter for 

erhvervsudvikling. 

 

 

Foranstaltning 21: Samarbejdsprojekter for erhvervsudvikling (art. 35) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til udvikling af nye produkter, processer og teknologier, samt udvikling af 

ny praksis inden for fødevare-, jordbrugs- og skovbrugssektoren. 
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Aktiviteter 

 

Udviklingsprojekter, pilotprojekter, og demonstration af ny teknologi som afslut-

ning på udviklingsprojekt i forhold til både primærproduktion og forarbejdning. 

Indsatsområder kan være miljøeffektive teknologier, kvalitetsfødevarer, herunder 

økologiske produkter, sporbarhed, dyrevelfærd, arbejdsmiljø mm. 

 

Outputs 

 

Andel af LDP-budget anvendt til viden overførsel mm. 

Antal samarbejdsaktiviteter 

Andel af bedrifter som modtager LDP-støtte til investering 

Antal jobs skabt ved grøn omstilling 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Optimering af produktionsprocesser (mere for mindre) 

Flere investeringer 

Øget eksport 

Afbøde økonomisk virkning af skærpede miljøkrav 

Udvikling og ibrugtagning af nye produkter, processer, teknologier og ny praksis 

Øge og udvikle økologisk produktion 

Skabe arbejdspladser 

Bidrage til grøn omstilling 

Bedre dyrevelfærd 

Kvalitetsfødevarer?? 

Arbejdsmiljø?? 

 

Generelt mål/virkning 

 

Forbedre landbrugets konkurrenceevne 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til samarbejdsprojekter 

for erhvervsudvikling og  de forudsete aktiviteter og mål, og tilskud samarbejdsak-

tiviteter anses at være en effektiv støtteform. Tilskud kan anvendes som tilskyndel-

se til at etablere nye samarbejdsrelationer og samarbejdsformer som kan bidrage til 

udvikling og innovation.  

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er grundlæggende at det er muligt for de deltagende aktører at skaffe den 

nødvendige finansiering til den del af udgifterne som ikke dækkes af tilskud, samt 

at der tilstrækkelig mange aktører som finder det interessant og relevant at etablere 

samarbejdsprojekter for erhvervsudvikling. Da der er tale om udviklingsprojekter 

må der påregnes at ikke alle projekter vil komme til at skabe arbejdspladser, da der 

vil være en vis usikkerhed i forhold til om projekterne giver det planlagte resultat. 
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Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er primært at 

samarbejdsprojekterne giver konkrete resultater i forhold til fører til den brede por-

tefølje af specifikke mål. Det vurderes som afgørende for bidraget til at opnå de 

opstillede mål, at der foretages en skarp prioritering af de projekter som har størst 

sandsynlighed for at lede til konkrete resultater. Vi vurderer det som væsentligt at 

der gennem kriterierne i det foreslåede pointsystem til prioritering lægges vægt på 

samarbejdsprojekternes realisme i forhold til praktisk anvendel-

se/kommercialisering af resultaterne.  

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er hvordan sammenhængen er til andre beslægtede foranstaltninger. 

  

Der kan opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen, ved at opstille krite-

rier udvælgelsen af projekter som sikrer udvælgelse af de projekter som med størst 

sandsynlighed vil bidrage til de opstillede mål. Det kan overvejes at slå foranstalt-

ningen sammen med foranstaltningen omstilling til bioøkonomi. 

 

 

Foranstaltning 20: Samarbejdsprojekter (art. 35, LEADER) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til fremme af samarbejde mellem aktører inden for fødevaresektoren og 

andre aktører, herunder etablering af klynger og netværk med det formål at bidrage 

til udvikling af og innovation i mikrovirksomheder. 

 

Aktiviteter 

 

Pilotprojekter, udvikling af nye produkter, processer og teknologier, arbejdsfælles-

skaber mellem små aktører med deling af ressourcer og fælles markedsføring, sam-

arbejde om fremme af grøn omstilling. 

 

Outputs 

 

Total antal samarbejdsaktiviteter 

Antal skabte jobs 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Fremme af vækst og beskæftigelse i landdistrikterne 

Udvikling af mikro- og små virksomheder i landdistrikterne 

Kompetenceudvikling i landdistrikterne 

Fremme entreprenørskab og opbygning af lokale ressourcer 

 

Generelt mål/virkning 

 

Forbedre landbrugets konkurrenceevne 

Afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne. 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 
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Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til samarbejdsprojekter 

og de forudsete aktiviteter og mål, og tilskud kan være en effektiv støtteform. Til-

skud kan anvendes som tilskyndelse til at etablere nye samarbejdsrelationer og 

samarbejdsformer som kan bidrage til udvikling og innovation.  

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne nå opnå de forudsete outputs med de beskrevne akti-

viteter er primært at der er tilstrækkelig interesse blandt de relevante aktører for at 

starte samarbejdsprojekter inden for fødevareområdet, og at de lokale aktionsgrup-

per prioriterer området. Derudover forudsættes at der kan skaffes den nødvendige 

finansiering af de midler som ikke dækkes af tilskud. Vi vurderer at forbindelsen 

mellem samarbejdsaktiviteterne og nye jobs er relativt svag da der i høj grad læg-

ges op til at støtte netværks- og klyngedannelse, udarbejdelse af forretningsplaner, 

studier, undersøgelser, kompetenceudvikling og lignende som kan skabe forudsæt-

ninger for nye jobs, men som skal følges op med konkrete handlinger for at dette 

realiseres. 

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er primært at 

kvaliteten af forretningsplanerne er høj, og de lokale aktionsgrupper formår at ud-

vælge de projekter som har størst mulighed for at bidrage til vækst og beskæftigel-

se mv. i landområderne.  

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

hvordan samspillet er til de øvrige foranstaltninger som skal fremme udvikling og 

innovation i fødevaresektoren eksempelvis samarbejdsprojekter for erhvervsudvik-

ling. 

 

Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved udar-

bejde fælles retningslinjer til de lokale aktionsgrupper for indhold og vurdering af 

forretningsplanerne. Det vurderes at kvaliteten af forretningsplanerne for de støtte-

de projekter er afgørende for foranstaltningens succes, og det kan ikke forventes at 

de lokale aktionsgrupper altid vil have stærke kompetencer til at vurdere forret-

ningsplanerne. Det kan også overvejes om der med fordel kan etableres syner-

gi/samspil med foranstaltningen samarbejdsprojekter for erhvervsudvikling. 

 

 

Foranstaltning 23: Forberedelse af lokale udviklingsstrategier, drift og udvik-

ling af lokale aktionsgrupper (art. 35 REG ESI) 

 

Type af projekter/operationer 

 

Tilskud til forberedelse af lokale udviklingsstrategier Tilskud til drift og udvikling 

af de lokale aktionsgrupper 

 

Aktiviteter 
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Opbygning af viden, kompetencer og netværk hos lokale aktører. Analyser, udar-

bejdelse af strategi, kommunikation mv. Drift og administration, kapacitetsopbyg-

ning for ansatte og bestyrelsesmedlemmer, kommunikation, netværksmøder, evalu-

ering og revision. 

 

 

 

Outputs 

 

Andel af befolkningen i landområder som er dækket af lokale udviklingsstrategier. 

Befolkningstal i udpegede LAG-områder(Denne indikator fremgår ikke af tabellen 

på s. 89-100) 

Udgifter til kapacitetsopbygning, uddannelse og udvikling (Denne indikator frem-

går ikke af tabellen på s. 89-100) 

Driftsudgifter og information(Denne indikator fremgår ikke af tabellen på s. 89-

100) 

 

 

Specifikke mål/Resultat 

 

Kompetenceudvikling i landdistrikterne 

Fremme entreprenørskab og opbygning af lokale ressourcer 

 

Generelt mål/virkning 

 

Afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne. 

 

Vurdering af den foreslåede type af støtte 

 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til forberedelse af de lo-

kale udviklingsstrategier og de forudsete aktiviteter og mål, og tilskud kan være en 

effektiv støtteform. Vi vurderer at det med relativt beskedne midler kan sikres at 

lokale aktører får mulighed for danne netværk og skabe en god start i forhold til at 

etablere de lokale aktionsgrupper. 

Vi vurderer at der er en god sammenhæng mellem tilskud til drift af de lokale akti-

onsgrupper og de forudsete aktiviteter og mål, og tilskud vil være en effektiv støtte-

form. Vi vurderer at det er nødvendigt at støtte en vis lokal administrativ kapacitet 

for sikre en sikker drift af grupperne, og for at grupperne kan fungere efter hensig-

ten i forhold til aktivering af lokale ressourcer. 

 

 

Det fremgår ikke i hvilket omfang der vil blive anvendt forenklede omkostninger. 

 

Vurdering af foranstaltningens forventede bidrag til at nå de opstillede mål 

 

Forudsætningen for at kunne opnå de forudsete outputs med de beskrevne aktivite-

ter er primært at der er tilstrækkelig interesse blandt de relevante aktører for at for-

berede de lokale udviklingsstrategier og etablere lokale aktionsgrupper. Erfaringen 

fra den nuværende programperiode tyder på at det er interessen er til stede, og alt 

andet lige vil det være en fordel at der allerede eksisterer lokale aktionsgrupper, 
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hvilket vurderes at gøre det muligt at opnå en høj dækningsgrad af de lokale udvik-

lingsstrategier. 

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs er primært at for-

beredelsen udmønter sig i godkendte udviklingsstrategier for de lokale aktions-

grupper. 

 

Forudsætningerne for at opnå resultaterne på baggrund af outputs – når grupperne 

er etableret - er primært at de lokale aktionsgrupper kommer til fungere på en måde 

som sikrer at udvælge relevante og effektive projekter til støtte. Det er nu anden 

programperiode, hvor de lokale aktionsgrupper kommer bredt i landområderne. Vi 

vurderer, at det vil være relevant at skærpe kvalitetskravene til gruppernes arbejde 

og sikre øget samarbejde på tværs af de enkelte grupper. 

  

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er omfanget og effektiviteten af kommunikation til de lokale aktører om mulighe-

derne for at igangsætte arbejdet med lokale udviklingsstrategier. Herunder at sikre 

kommunikation til aktører som ikke allerede er involveret i de eksisterende lokale 

aktionsgrupper. Vi vurderer det vil være vigtigt at have en åben proces, hvor også 

nye aktører kan deltage.  

 

Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved gen-

nem de regionale kompetenceklynger at sikre en åben proces i forbindelse med 

forberedelsen af udviklingsstrategierne, og ved at gøre information tilgængelig på 

tværs om de hidtidige erfaringer for de lokale aktionsgrupper nationalt og interna-

tionalt. Det vurderes som væsentligt at processen på samme tid er åben for nye ak-

tører og bygger på etableret viden og erfaring om de lokale aktionsgrupper. 

 

En væsentlig ekstern betingelse som har betydning for resultatet af foranstaltningen 

er hvilke mekanismer og hjælperedskaber der kan etableres centralt for at under-

støtte øget kvalitet og tværgående samarbejde i de lokale aktionsgruppers aktivite-

ter.  

 

Der kan eventuelt opnås øget pålidelighed og effekt af foranstaltningen ved at styr-

ke de overordnede rammer for de lokale aktionsgruppers arbejde med henblik på at 

sikre kvalitetsløft i de projekter der udvælges og understøtte bedre tværgående 

samarbejde.  

 

 

 


