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Følgende medlemmer deltog ikke: 
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Lars Zøfting-Larsen, DI Fødevarer  

Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening 

Jesper Lund-Larsen, 3F 

Mogens Eliasen, Fødevareforbundet NNF 

Aske Hesby Krogh, Institut for Menneskerettigheder. 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst v/ formanden.  

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

 

3. Meddelelser.  

A. Meddelelser fra NaturErhvervstyrelsen: 

1) Status for ny organisering i NaturErhvervstyrelsen 

2) Status for forslag til ændring af landdistriktsprogrammet for 2017-2020.  

  

B. Meddelelser fra Kommissionen. 

 

4. Orientering om status for revisionsbesøg.  

 

5. Til godkendelse: Slutevaluering af landdistriktsprogrammet 2007-2013.  

 

6. Status for fremdrift af landdistriktsprogrammet for 2014-2020.  

 

A. Økonomisk fremdrift og afløb.  

B. Orientering om tilsagnsgivning, udbetalinger og resultater under programmet for 

2014-2020.  

C. Ansøgningsrunder for støtteordninger i 2017.  

 

7. Status for lokale aktionsgrupper. 

 

8. Næste udvalgsmøde.  

 

9. Eventuelt.  

 

 

Ad 1. Velkomst v/ formanden. 

 

Marie Guldborg bød velkommen til mødet i Landdistriktsudvalget og oplyste, at Sarah Børner des-

værre var forhindret i at deltage i mødet på grund af et sygt barn. Teamleder Sofie Bisbjerg, Team 

LDP Landbrug i NaturErhvervstyrelsen, og Lone Simonsen, projektleder for slutevalueringen af land-

distriktsprogrammet 2007-2013, blev præsenteret.  

 

 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

 

Ad 3. Meddelelser. 
A. Meddelelser fra NaturErhvervstyrelsen.  
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1) Status for ny organisering i NaturErhvervstyrelsen.  

 

Marie Guldborg oplyste, at den nye organisering af styrelsen er trådt i kraft pr. 1. september 2016. Der 

er oprettet et nyt hovedområde, kaldet Kunder og Produktion, med kontor i Augustenborg. Området 

omfatter al sagsbehandling og kundekontakt. Der er pr. 1. september ansat en ny vicedirektør, Steen 

Silberg Thomsen, til at varetage dette område. Styrelsen er i fuld gang med opbygningen og løsningen 

af opgaver i Augustenborg. Der er nu ca. 200 medarbejdere i Augustenborg, og de resterende ca. 130 

medarbejdere vil være på plads til sommer.  

 

Flytningen af arbejdspladser har haft store konsekvenser for NaturErhvervstyrelsens resultater, da 

mange medarbejdere ikke har ønsket at flytte med, og der derfor har været et stort videnstab. Vi gør 

imidlertid alt, hvad vi kan, for at minimere konsekvenserne.  

 

Marie Guldborg oplyste, at Sarah Børner pr. 1. januar 2017 overtager jobbet som økonomi- og IT-di-

rektør i NaturErhvervstyrelsen efter Emil F. Kiær, der har fået nyt job. Der skal derfor ansættes en ny 

EU-direktør, og der kommer dermed en ny formand for Landdistriktsudvalget.   

 

Marie Guldborg bekræftede overfor Tarja Tiainen-Balsby, at flytningen har haft konsekvenser for støt-

temodtagerne, da der har været længere sagsbehandlingstider på støtteordningerne.  

 

Mette Trudsø Kruse var tilfreds med styrelsens indsats i forhold til de direkte betalinger i 2016, men 

det er ordningerne under landdistriktsprogrammet, der er ramt af udflytningen. Der er store problemer 

med udbetaling af projektordningerne og med udbetalingen af 2016-tilskud på plejegræsordningen og 

økologisk arealtilskud. Det er uacceptabelt sent at få udbetalt sit tilskud på økologisk arealtilskud og 

plejegræsordningen i oktober måned. Landbrug & Fødevarer har tidligere bedt om at få et udbetalings-

mål for arealordningerne (ØA og plejegræs) under landdistriktsprogrammet. Kommer der det? Sagsbe-

handlingen af tilsagn til økologisk investeringsstøtte har også været urimelig lang.  

 

Steen Bonde erindrede om, at vi har helt andre arealordninger i dag end under det tidligere program. I 

den tidligere programperiode var der tale om udbetalingsordninger under Art. 68-programmet, hvilket 

var lettere at håndtere. Nu er det tilsagnsordninger, der ligger under selve landdistriktsprogrammet, og 

de er sværere at administrere. Det er derfor nødvendigt at afstemme forventningerne i forhold til de 

nye ordninger og dermed udbetalingerne. Steen Bonde oplyste, at styrelsen er positiv overfor udbeta-

lingsmål, men de er ikke fastlagt endnu. Understregede, at styrelsen gør alt, hvad den kan, for at få til-

sagnene og udbetalingerne ud så hurtigt som muligt. Vi er ved at danne os et overblik over situationen, 

og der vil blive udsendt en nyhed herom om kort tid.  

 

2) Status for forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2017-2020. 

 

Marie Guldborg orienterede om processen forud for fremsendelsen af forslaget til ændring af landdi-

striktsprogrammet for 2017-2020, der blev fremsendt til Kommissionen den 30. september 2016. 

Kommissionen har godkendt programændringen den 6. december 2016 med virkning fra den 7. de-

cember 2016. Den godkendte version af landdistriktsprogrammet bliver lagt på styrelsens hjemmeside.  

 

Marie Guldborg takkede Kommissionen for det gode samarbejde i forbindelse med programændringen 

og den hurtige godkendelse.  

 

Mette Trudsø Kruse ønskede til lykke med godkendelsen af programændringen. Hun savnede dog et 

enkelt element i programændringen, nemlig forslaget om at hæve bagatelgrænsen på 100 m2 for pleje-

græsordningen til de 500 m2, der gælder for grundbetalingen. Forhåbentlig kommer forslaget med i 

den næste programændring.  
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B. Meddelelser fra Kommissionen. 

 

Michael Pielke orienterede om organisationsændringen i DG AGRI pr. 1. januar 2017, der bl.a. inde-

bærer en reduktion i antallet af medarbejdere og ændring af enheder. Et element heri er en ændret for-

deling af lande i landekontorerne. Som følge heraf vil det danske landdistriktsprogram blive flyttet til 

landekontoret med de nordiske og de baltiske programmer og dermed en helt ny bemanding. Tarja 

Tiainen-Balsby og Jonathan Baker flytter til opgaver i andre landekontorer.  

 

Michael Pielke bemærkede, at det danske program ikke er stort, men det er meget ambitiøst. Samar-

bejdet om programmet har været meget behageligt. Den danske forvaltningsmyndighed har til tider 

stillet vanskelige spørgsmål til Kommissionen, og man har forsøgt at udnytte reglerne til det yderste. 

Danmark har også fremlagt kreative forslag, fx forslaget om engangskompensation, som Danmark 

fremsatte i forbindelse med forhandlingerne om forslaget til ny landdistriktsforordning. Michael Pielke 

takkede for samarbejdet og den konstruktive tilgang.  

 

Michael Pielke orienterede herefter om konferencen om landdistriktsudvikling, der blev afholdt den 

5.-6. september 2016 i Cork, og om ”Cork 2.0 Erklæringen om landdistriktsudvikling”, der blev vedta-

get i forbindelse med konferencen. Pielke orienterede desuden om landbrugskonferencen den 7. de-

cember 2016 i Bruxelles, hvor kommissionsformand Jean-Claude Juncker bl.a. annoncerede en offent-

lig høring vedrørende landbrugspolitikken post 2020. Høringen vil foregå i begyndelsen af 2017 via 

internettet, og interessenterne får dermed mulighed for at påvirke processen på et tidligt tidspunkt. Re-

sultaterne af den offentlige høring vil indgå i en kommissionsmeddelelse om den fælles landbrugspoli-

tik i fremtiden, der fremlægges næste år.  Michael Pielke ville gerne høre udvalgsmedlemmernes syns-

punkter på ”Cork 2.0 Erklæringen”. 

 

Lise T. Sørensen bemærkede, at ”Cork 2.0 Erklæringen” er en vigtig erklæring. Det er vigtigt at have 

fokus på øerne og især småøerne, da de ofte udgør den yderste del af landdistrikterne. De burde derfor 

nævnes specifikt i erklæringen. Det ville være rart, hvis havet, kysterne og kystfiskeriet kunne blive 

inddraget i det videre arbejde, selv om DG AGRI står bag, da disse elementer har stor betydning for 

udviklingen på småøerne.  

 

Mette Trudsø Kruse bemærkede, at det er en spændende erklæring, der er præsenteret som en hjørne-

sten i den fremtidige landdistriktspolitik. Implementeringen af den seneste reform er dog næsten lige 

gået i gang, og fx engangskompensation er ikke kommet i gang endnu. Det er et vigtigt instrument, 

som bør tages i brug i den danske implementering, når arealer fx skal tages ud af omdrift. Der er gene-

relt fokus på rigtig mange ting, som landbruget skal levere, bl.a. i forhold til klima og miljø. Det er 

vigtigt, at landbrugspolitikken bygges op, så landbrugets konkurrenceevne styrkes, og landbruget gi-

ves et reelt incitament til at gøre noget for samfundet. Dvs. instrumenter, der styrker konkurrenceev-

nen, men også gavner natur, miljø og biodiversitet m.v. Desuden er der allerede i det nuværende land-

distriktsprogram mulighed for mere forenkling. Det er vigtigt, at landbruget forbliver en central hjør-

nesten i fremtidens landdistriktspolitik. 

 

Anker Madsen havde med glæde læst ”Cork 2.0 Erklæringen”, da den har bredere samfundshensyn, 

end det tidligere er set. Dvs. hensyn udover selve landbrugsproduktionen. Så meget gerne, at man gik 

videre ad den vej.  
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Henrik Wejdling bemærkede, at man kunne sige ”Ja” til alle de 10 punkter i erklæringen. Men hvor-

dan vil den holistiske tilgang blive? Var glad for erklæringens pkt. 5 om forvaltning af naturressour-

cer, men hvad med klimahensyn, der er modsætningen til biodiversitet? Det er desuden vigtigt at 

skelne mellem byer (urban cities) og landdistrikter.  

 

Michael Pielke takkede for bemærkningerne. Det er korrekt, at det er tidligt i processen i forhold til 

den næste programperiode. Sidste gang var der ikke så meget inddragelse af interessenterne, mens 

man i forhold til den næste programperiode gerne vil have en transparent proces med inddragelse. Det 

tager flere år at etablere et forordningsgrundlag, og det er derfor vigtigt at starte i god tid. Opfordrede 

udvalgets medlemmer til at deltage i den offentlige høring i 2017. 

 

 

4. Orientering om status for revisionsbesøg.  

 

Hans Jørgen Langfrits gennemgik oversigten ”Fejlrater – sammenligning mellem Revisionsretten, 

Kommissionen, Deloitte og NaturErhvervstyrelsen”, som blev uddelt på mødet. Det er især bemærkel-

sesværdigt, at fejlraten i forbindelse med NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af LDP-arealstøtte 

er faldet fra 16,85 pct. i 2015 til 1,63 pct. 2016. Det er der følgende årsager til: 1) Et godt samarbejde 

med Landbrug & Fødevarer, 2) Anvendelsen af geo-spatiale ansøgninger fra 2015-ansøgningsrunden, 

dvs. hvor kortindtegninger løftes direkte over i ansøgningen i forholdet 1:1, 3) Målrettet information 

til landmænd med tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, bl.a. en internetside og instruk-

tive videoer, 4) Informationskurser rundt i landet for landmænd og konsulenter, 5) Et forenklet ansøg-

ningsskema og forenklede regler fra 2015 samt 6) Et mere proportionalt sanktionssystem.  

 

Hans Jørgen Langfrits orienterede herefter om Kommissionens revisionsbesøg den 26.-28. oktober 

2016, der var en opfølgning på et revisionsbesøg i 2014 vedrørende miljøteknologi og investeringsord-

ninger. Her fik vi bl.a. kritik af den efterfølgende kontrol af projekter i deres opretholdelsesperiode. 

Den foreløbige konklusion efter revisionsbesøget i oktober er, at der er blevet fulgt op på de forhold, 

der tidligere er blevet kritiseret. Desuden blev der kun fundet mindre fejl i tre sager ud af de mange 

sager, der blev gennemgået. NaturErhvervstyrelsen har ikke modtaget den endelige rapport, men hvis 

den endelige konklusion er som forventet, bør Kommissionens såkaldte top-up for Danmark falde sig-

nifikant næste gang. Vi vil kende det endelige resultat, når udvalget mødes igen i juni 2017. 

 

Mette Trudsø Kruse var meget tilfreds med resultatet, da de mange nye tiltag i forhold til arealordnin-

gerne dermed har virket. Mette Trudsø Kruse mindede om, at lavere fejlrater muliggjorde et lavere 

kontroltryk i det efterfølgende år. Hvad ville konsekvenserne af de færre fejl være i forhold til næste 

års kontroltryk? 

 

Hans Jørgen Langfrits oplyste, at man endnu ikke kan sige, hvilken betydning de reducerede fejlrater 

har for kontroltrykket. Men der er en forventning om, at det burde reducere den procentdel, der skal 

kontrolleres.  

 

 

5. Til godkendelse: Slutevaluering af landdistriktsprogrammet 2007-2013. 

 

Marie Guldborg henviste til de tidligere orienteringer om slutevalueringen af landdistriktsprogrammet 

2007-2013 på udvalgets møder i december 2015 og juni 2016 og den skriftlige høring af udvalget om 

evalueringsspørgsmål m.v. Resultatet af slutevalueringen foreligger nu i en tværgående rapport samt 

fem akserapporter. Delrapporten om ordningen ”Friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fre-

dede arealer” var desværre ikke kommet med i materialet, der blev udsendt til udvalget i første om-

gang, hvilket vi beklager.  
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I henhold til forretningsordenen for Landdistriktsudvalget skal udvalget godkende slutevalueringen, 

inden den fremsendes til Kommissionen. Fristen er den 31. december 2016, men i praksis vil det være 

inden juleferien.  

 

Heidi Skov Andersen fra Epinion gennemgik en power-point vedrørende den gennemførte slutevalue-

ring, som også blev uddelt på mødet. Gennemgangen omfattede: 1) Baggrund, opbygning og metode, 

2) Resultater og konklusioner, 3) De tre danske temaer, dvs. gennemførelsesprocenter, dødvægt og 

kvælstof-virkemidler, samt 4) Udvalgte punkter.  

 

Anker Madsen efterlyste overvejelser i slutevalueringen om de elementer og støtteordninger, der ikke 

er videreført i programperioden 2014-2020. Det ville have givet et bedre grundlag for de politiske be-

slutninger om fremtidige ordninger. Det gælder alle ordninger vedrørende rekreative funktioner og fri-

luftsfaciliteter, der har fået gode anbefalinger i slutevalueringen. Men det bliver ikke samlet op og gi-

vet videre til politikerne.  

 

Lars Haahr Jensen støttede dette og var desuden glad for, at programmet er godt implementeret. Der er 

et vigtigt læringsaspekt i forhold til det nuværende program og det kommende. Der er noteret fine re-

sultater for erhvervsudviklingsordningen, men de politiske processer har medført, at ordningen er luk-

ket. For regionerne er det vigtigt med en udviklingsordning, der kan sikre sammenhængen og integra-

tionen i forhold til de regionale erhvervsudviklingsordninger, herunder programmer finansieret af Re-

gionalfonden. Det nuværende landdistriktsprogram åbner ikke op for dette. I forhold til Cork-erklærin-

gen mangler programmet indsatser vedrørende værdikæder i landdistrikterne, viden og information 

samt innovation m.v.  

 

Frode Thule Jensen henviste til evalueringens fokus på brutto- og nettoarbejdspladser. Men fastholdel-

sen af arbejdspladser i landdistrikterne er også vigtigt. Er der tal for dette, herunder i forhold til LAG-

ordningerne? 

 

Anne-Mette Hjalager var enig i, at fastholdelsen af viden er vigtig i landdistrikterne. Der er kommet 

større fokus på arbejdspladser i ordningerne under Akse 3 i løbet af programperioden, og LAG-koordi-

natorerne er opmærksomme på at få effekt af projekterne i forhold til arbejdspladser. Der er ingen på-

lidelige tal for fastholdelse af arbejdspladser, da kravene til støttemodtagerne har været noget upræ-

cise, så evalueringen kan ikke sige noget om det.  

 

Mette Trudsø Kruse roste NaturErhvervstyrelsen for en flot hjemtagningsprocent. Der er mange ord-

ninger, der har skabt gode resultater. Der har dog også været administrative problemer, bl.a. med fuld 

bilagskontrol, og det er derfor vigtigt med forenkling for støttemodtagerne.  

 

Lise T. Sørensen støttede bemærkningerne om fokus på fastholdelsen af arbejdspladser. Der bør ind-

sættes bemærkninger om det i evalueringen, selv om man ikke kan måle på det.  

 

Karsten Gram fandt det også vigtigt, at man ser på bevarelsen af de eksisterende arbejdspladser i land-

distrikterne.  

 

Heidi Skov Andersen lovede, at der kommer et afsnit om fastholdelsen af arbejdspladser. Lærings-

aspektet er vigtigt for både de ordninger, der er videreført, og de der ikke er. Evaluator vil derfor 

skrive et ekstra afsnit om det til rapporten.  

 

Heidi Skov Andersen oplyste som svar til Tarja Tiainen-Balsby, at hele opbygningen af monitore-

ringssystemet er afgørende for, hvilke data der kan trækkes ud. Der har bl.a. været problemer med data 
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for Akse 2-ordninger samt begrænsninger i styrelsens data vedrørende tilsagn, udbetalinger og annul-

leringer. I forhold til effekter har der kun været statistikmodulet, og her er ikke alt tastet ind. Desuden 

var ikke alle sager digitale i begyndelsen af programperioden. Evaluator har gennemført en survey-

undersøgelse blandt støttemodtagere på samtlige ordninger med henblik på kvalitative resultater. Hvis 

denne survey ikke var blevet lavet, havde evaluator haft store udfordringer. I forhold til LAG-ordnin-

gerne er data vedrørende beskæftigelse ikke pålidelige nok, bl.a. på grund af forskellige opfattelser af, 

hvad et job er.  

 

Frode Thule Jensen bemærkede, at selvrapporterede tal kommer fra ansøger selv, da de skulle angives 

i ansøgningsskemaet, og de er ikke altid pålidelige.  

 

Heidi Skov Andersen oplyste som svar til Michael Pielke, at det ikke er muligt at sammenligne død-

vægten for bestemte støtteordninger på tværs af EU-lande. For nogle ordninger er der interne bench-

mark for dødvægten, men ikke for andre.  

 

Heidi Skov Andersen oplyste, at der vil blive tilføjet et kapitel til rapporten om de indhøstede erfarin-

ger i forhold til implementeringen af det nuværende program. Det handler bl.a. om design af ordnin-

ger, administration af ordninger, organiseringen af LAG-området og monitorering af data.  

 

Marie Guldborg konkluderede, at der vil blive udarbejdet to ekstra afsnit til evalueringsrapporten om 

henholdsvis de opnåede erfaringer og om fastholdelsen af eksisterende arbejdspladser.  

 

Landdistriktsudvalget godkendte herefter slutevalueringen af landdistriktsprogrammet 2007-2013, som 

sendes til Kommissionen senest den 31. december 2016.  

 

Marie Guldborg oplyste, at de tre styrelser i begyndelsen af 2017 vil se på, hvad der kan arbejdes vi-

dere med i forhold til anbefalinger og konklusioner i slutevalueringen. Nogle ting er allerede igangsat, 

bl.a. udformningen af breve. Vi vil derfor se på, hvad der er gjort, og hvad der kan arbejdes videre 

med, og herefter give udvalget en orientering på udvalgsmødet til juni. Marie Guldborg takkede heref-

ter evaluator for præsentationen af slutevalueringen og bevarelsen af spørgsmål.  

 

 

6. Status for fremdrift af landdistriktsprogrammet for 2014-2020.  

 

A. Økonomisk fremdrift og afløb.  

 

Marie Guldborg orienterede om den økonomiske fremdrift for programmet på baggrund af den ud-

sendte power-point. De nyeste tal fra december måned viser, at hjemtagningen af EU-midler nu er på 

10 pct. Samlet set er status for hjemtagningen OK. 

 

Mette Trudsø Kruse bemærkede, at det er svært at gennemskue, da der bl.a. er halen fra de tidligere år. 

Er det muligt at indsætte NaturErhvervstyrelsens prognose for hjemtagningen i figuren? 

 

Marie Guldborg svarede, at vi vil prøve at gøre det.  

 

 

B. Orientering om tilsagnsgivning, udbetalinger og resultater under programmet for 2014-2020.  

 

Steen Bonde, Morten Boye Hansen og Sofie Bisbjerg orienterede om status for tilsagnsgivning og ud-

betalinger på baggrund af de udsendte oversigter.  
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Henrik Kundby orienterede om status for tilsagnsgivning på skovordningerne.  

 

Pernille Ventzel Hansen orienterede om tilsagnsgivningen under LAG-ordningen.  

 

Mette Trudsø Kruse var tilfreds med, at udbetalingerne af tilskud til arealordningerne følges tæt. Det 

er af stor betydning, at tilskuddet udbetales hurtigt og effektivt til økologer og naturplejere. Det frem-

går af aftalen om fødevare- og landbrugspakken, at det vil være muligt at tilvejebringe yderligere mid-

ler til økologisk arealtilskud fra reserven til målrettet regulering og/eller fra midler til plejegræsordnin-

gen. Var bekymret for, om man skubber udgifterne til økologisk arealtilskud foran sig, da man har 

fremrykket midler fra 2019 til at imødekomme den store efterspørgsel på økologisk arealtilskud i 

2016. Hvad er konsekvenserne for naturplejen og den fremtidige finansiering heraf? Er der en plan for 

det? Mette Trudsø Kruse nævnte desuden, at en række 20-årge tilsagn på MVJ-ordninger udløber i år 

og næste år. Det er beklageligt, hvis der ikke er mulighed for nye tilsagn, da der er behov for at støtte 

en fortsat pleje af disse arealer.  

 

Steen Bonde svarede, at der ikke er en endelig plan i forhold til yderligere midler til økologisk arealtil-

skud. Der bliver igangsat et analysearbejde med henblik på at afdække, hvordan disse midler kan skaf-

fes. I forhold til de 20-årige tilsagn på MVJ-ordninger vil vi undersøge sagen.  

 

Mette Trudsø Kruse bemærkede, at det er ærgerligt, at der er forsinkelser på tilsagnsgivning og udbe-

talinger for en række af projektordningerne. Men det er vigtigt at kommunikere om det – og ikke kun 

en samlet nyhed, men også information for hver enkelt ordning i Tilskudsguiden.  

 

Marie Guldborg oplyste, at NaturErhvervstyrelsen følger den forsinkede sagsbehandling nøje og vil 

sørge for at kommunikere om status herfor. 

 

Karsten Gram roste LAG-sekretariatet i Nykøbing F. for, at der nu er væsentligt bedre sagsbehand-

lingstider, end der har været længe.  

 

Der var ingen bemærkninger til oversigten over resultater under programmet for 2014-2020.  

 

 

C. Ansøgningsrunder for støtteordninger i 2017.  

 

Marie Guldborg præsenterede oversigten over planlagte ansøgningsrunder i 2017.  

 

Bjarne Pugholm Johansen så gerne, at miljøteknologi for gartnerisektoren blev genåbnet i 2017, hvis 

det er muligt. Det er vigtigt at sikre kontinuitet.  

 

Mette Trudsø Kruse var bekymret over, at der ikke er ansøgningsrunder for miljøteknologi – gartneri 

og fjerkræ – i 2017. Desuden er der dårlige erfaringer med at åbne ansøgningsrunder i juli midt i al-

mindelig sommerferieperiode, hvorfor ansøgningsrunden for ”modernisering af farestalde” bør flyttes. 

Oversigten over ansøgningsrunder bør kommunikeres ud til de potentielle ansøgere.  

 

Marie Guldborg lovede at bringe anmodningerne videre.  

 

 

7. Status for lokale aktionsgrupper. 

 

Pernille Ventzel Hansen orienterede om arbejdet med at inddrage LAG´erne og styrke samarbejdet. 

Der er bl.a. nedsat en redaktionsgruppe med henblik på opdatering af vejledninger. LAG-sekretariatet 
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har siden sommeren arbejdet med et kvalitetssikringsprojekt, hvor der bl.a. er foretaget en opdatering i 

forhold til EU-reglerne, hvilket er blevet indsat i vejledningerne. Desuden er der lavet opdateringer af 

skabeloner m.v. Sekretariatet har haft travlt med sagsbehandlingen, og der er derfor ansat 5 vikarer og 

anvendt overarbejde. Den tidligere erhvervs- og vækstminister havde planlagt at indkalde LAG´erne 

til et møde i februar. Det bliver nu udskudt som følge af, at Brian Mikkelsen er blevet ny erhvervsmi-

nister.  

 

Frode Thule Jensen kvitterede for arbejdet med at nedbringe sagspuklen og udtrykte tilfredshed med 

det gode samarbejde med sekretariatet. Der var tale om en vedvarende indsats for at nedbringe puklen 

af sager.  

 

 

8. Næste udvalgsmøde.  

 

Marie Guldborg foreslog, at det næste møde i udvalget afholdes i juni, men at vi venter med at fast-

lægge datoen, til vi har været i kontakt med den nye ”desk”, der skal overtage arbejdet med det danske 

program i Kommissionen.  

 

Der var tilslutning til dette.  

 

 

9. Eventuelt.  

 

Lise T. Sørensen spurgte til status for behandlingen af klagesager på de LAG-projekter, hvor NaturEr-

hvervstyrelsen fortsat har ansvaret. Hvornår kan der forventes en afgørelse på dem? 

 

Mette Trudsø Kruse bemærkede, at der er lange sagsbehandlingstider på klagesager (Op til 10 måne-

der i NaturErhvervstyrelsen og Klagecenteret). For klagesager i forbindelse med ordninger under land-

distriktsprogrammet er det næsten halvdelen af sagerne, der genoptages af NaturErhvervstyrelsen. Det 

ville være godt, hvis sagerne kunne blive håndteret rigtigt i første omgang, fremfor at ansøgerne skal 

igennem et langt klageforløb. Opfordrede styrelsen til at sørge for at videregive relevant information 

på området til det nye Nævnenes Hus i Viborg, når området overføres hertil i begyndelsen af 2017, li-

gesom der bør følges systematisk op i styrelsen i forhold til bemærkninger fra hhv. Klagecenteret og 

Nævnenes Hus, når disse observerer systematiske udfordringer i styrelsens håndtering af sager.  

 

Marie Guldborg noterede sig dette og lovede, at vi vender tilbage angående LAG-sagerne. 

 

Marie Guldborg takkede udvalget for godkendelsen af slutevalueringen af landdistriktsprogrammet 

2007-2013 og havde noteret sig ønskerne om kommunikation i forhold til forsinkelserne på tilsagns-

givning og udbetalinger samt de planlagte ansøgningsrunder i 2017. Marie Guldborg takkede Michael 

Pielke, Tarja Tiainen-Balsby og Jonathan Baker for et fantastisk samarbejde de seneste tre år.  

 

Steen Bonde takkede også Kommissionen, og særligt Michael Pielke, for et godt samarbejde gennem 

mange år. Det har altid været muligt at ringe til Michael Pielke for at få en afklaring på svære spørgs-

mål, og Pielke har altid forsøgt at finde løsninger på vores spørgsmål. Men også stor tak til de vidun-

derlige medarbejdere i enheden. 

 

 


