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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Den 28.november 2008 
 

 

 

 
AFTALE OM LANDDISTRIKTSPROGRAMMET 2009 

 

Med henvisning til aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om landdistrikts-

programmet 2007-2008 er der optaget forhandling mellem parterne om landdistrikts-

programmet for 2009. Aftale herom er nu indgået mellem regeringen og Dansk Fol-

keparti. 

 

Parterne er enige om, at udmøntningen af landdistriktsprogrammet for 2009 sker som 

angivet i vedlagte bilag 1 inden for en årlig statslig tilsagnsramme på 760 mio. kr. og 

inden for en finanslovsramme på 350,6 mio. kr. Hertil kommer tilsagn med anden of-

fentlig medfinansiering, som f.eks. velfærdsministeriets puljer, kommunale midler og 

landbrugets fonde. 

 

Parterne er desuden enige om, at alle satser på de arealbaserede ordninger videreføres 

i 2009. 

 

Parterne er ligeledes enige om, at ansøgningerne inden for den afsatte bevilling til 

økologi i akse 2 prioriteres i rækkefølgen: Nye private økologer, etablerede private 

økologer, private konventionelle bedrifter, offentlige institutioner (offentligt drevne 

arealer). Når omfanget af ansøgninger er kendt, drøfter parterne situationen. 

 

Parterne er enige om, at der skal arbejdes for en mere effektorienteret forvaltning af 

de projekter, der iværksættes af de lokale aktionsgrupper. Der tages ligeledes initiativ 

til at styrke den effektorienterede forvaltning generelt i landdistriktsprogrammet.  

 

Eventuelle behov for væsentlig omprioritering inden for programmet i 2009 sker ef-

ter drøftelse mellem parterne. 

 

I 2009 optages ny forhandling med henblik på udmøntning af landdistriktsprogram-

met (herunder økologi) for den resterende periode 2010-2013. Forhandlingerne vil 

have sammenhæng til regeringens oplæg om Grøn Vækst.  
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Bilag 1 

 

 
Aftale 07-08 

Udspil til aftale for 
09      

EU medfinansierings-
sats 

Akse 1 - Erhverv     

Kompetenceudvikling (3)  1,5 - 50 % 

Innovation og udvikling i primært jordbrug (50)  25 (50)  25   

Innovation og udvikling i forarbejdningssekto-
ren (60)  30 (60)  30  

Fødevarekvalitet – økologi (29)  14,5 (26)  13  

Særlig pesticidindsats - (20)  10  

I alt (142)  71,0 (156)  78,0  

Akse 2 – Miljø og natur    

Ø-støtte (10)  4,5 (10)  4,5 55 % 

Vådområder og randzoner mm. (45)  20,3  (59)  26,5  

MB og omlægning til økologi (111)  50,0 (119)  53,6  

MVJ (90)  40,5 (185)  83,3  

Læhegn (15)  6,8 (15)  6,8  

Miljø- og naturprojekter (11)  5  (11)  5  

Plantegenetiske ressourcer (2)  0,9 (4)  1,8  

Skov i skovrejsningsområder (24)  10,8 (24)  10,8  
Skov som følge af erhvervsstøtteanalysen 
- Skovrejsning udenfor skovrejsningsområder (neu-

tralområder) 

- Bæredygtig skovdrift 

- Natura 2000 planer i skovene - (72)  32,4  

I alt (308)  138,8 (499)  224,7  

Akse 3 – Livskvalitet    

Lokale aktionsgrupper (leader) (95)  42,8 (95)  42,8 55 % 

Kulturaktiviteter i landdistrikterne (5)  2,5 - 50 % 

Aktiviteter for børn og unge (10)  5 (10)  5  

I alt (110) 50,3 (105)  47,8  

    

Total  på finansloven jf. aftale  (560)  260,1 (760)  350,6  

Budgettering på FFL09 § 23 og § 24  350,6  

    

 

Note: 

- Under ordningerne om innovation og udvikling i akse 1 afsættes der midler til un-

derstøttelse af den flerårige husdyrplan. Ligesom 10 mio. kr. årligt afsættes til en 

økologisk indsats i det omfang, der er kvalitetsmæssig baggrund herfor. 

- Der afsættes 13,5 mio. kr. (EU-midler) til LAG’er i mellemkommuner. 

- Herudover kommer anden offentlig medfinansiering, som f.eks. Velfærdsministeri-

ets puljer, kommunale midler og landbrugets fonde. 

- Op til 4 pct. af det samlede budget kan som hidtil anvendes til teknisk bistand. 
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