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Notat om risiko for tidsmæssigt overlap af tilsagn under LDP  
 

Naturerhvervsstyrelsen har bedt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi om at vurdere om der i 
situationen med ændrede udbetalingstidspunkter kan være en risiko overlappende kompensation.  

Baggrunden er, at Artikel 68 programmet udløber med udgangen af 2014.  Programmet indeholder 
støtteordningen, Ekstensivt Landbrug, som videreføres i en lignende støtteordning i 
Landdistriktsprogrammet (LDP) for 2014-2020. Der er tale om tilskud til fastholdelse af økologisk 
landbrugsproduktion. Støtteniveauet er fastlagt på baggrund af det beregnede indtægtstab som følge 
af forpligtelsen om ikke at anvende plantebeskyttelsesmidler.  

Tilsagnsperioden for art. 68-støtteordningen følger kalenderåret; der ydes 1 årige tilsagn, med 
mulighed for årlig genansøgning. Under det danske landdistriktsprogram, er start på 
tilsagnsperioden fastsat til den 1. september i kalenderåret.  

Af hensyn til at sikre kontinuitet i opnåelsen af miljøeffekter, vil landmænd der modtager støtte 
under art. 68-Ekstensiv Landbrug i 2014, få mulighed for at søge støtte under den nye LDP ordning, 
med start på tilsagnsperioden, den 1. september 2014. 

Det betyder, at en landmand, i perioden 1. september til 31. december 2014, kan blive omfattet af to 
tilsagn om fastholdelse af økologi på samme areal. 

I forbindelse med programmeringen af LDP ordningen i det nye landdistriktsprogram for 2014-
2020, skal det afklares om hvorvidt samtidig betaling under art. 68-programmet og LDP i 
overlapsperioden rejser en risiko for overkompensation. 

 
Vurdering  
 
Den artikel 68 støtte der udbetales i kalenderåret 2014 er knyttet til driftsåret efterår 2013 til 
efteråret 2014 og høsten i 2014, selvom den betales lidt skævt. Den landdistriktsstøtte der udbetales 
for perioden 1. sept. 2014 til 31. august 2015 omfatter driftsåret fra efterår 2014 til efterår 2015 og 
høsten 2015. Der er således tale om to forskellige høstår.  
 
Det vurderes derfor, at der ikke er overlap hvad angår støtte til planteproduktioner i de angivne 
perioder idet støtten gives som kompensation til forskellige driftsår.   
 
 


	IFRO_Udredning_2015_21_forside.pdf
	2015 / 21
	Notat om
	risiko for tidsmæssigt overlap
	af tilsagn under LDP
	Brian H. Jacobsen



