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J.nr. 2018-15405   

Den 11. januar 2019 

 

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 361 (MOF alm. del) stillet den 18. december 

2018 efter ønske fra Pia Adelsteen (DF) på udvalgets vegne. 

Spørgsmål nr. 361 
Vil ministeren redegøre for det samlede beløb for underkendelser fra EU på landbrugsstøtteområdet år 
for år siden 2008 og frem til ultimo 2018, herunder de økonomiske konsekvenser herved, samt 
redegøre for hvilke og hvor mange verserende underkendelsessager, der er under forhandling i regi af 
Landbrugsstyrelsen, og hvilke beløb det drejer sig om fordelt pr. sag og samlet? 

Svar 
Jeg har forelagt spørgsmålet Landbrugsstyrelsen, som henviser til nedenstående oversigt: 

 
Danske EU-underkendelser i mio. kr. på landbrugsområdet   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 795 37 168 1 85 70 27 52 32 48 

 
Jeg gør opmærksom på, at EU-Kommissionen ikke udarbejder officiel statistik om underkendelser for 
EU´s medlemsstater på landbrug. Tallene er derfor udarbejdet af Landbrugsstyrelsen ud fra en række 
beslutninger om underkendelser, som Kommissionen har truffet gennem en årrække.  
 
Om verserende sager om underkendelser kan jeg oplyse, at der i dag er tale om fem sager.  
 
1. Kommissionens revision af krydsoverensstemmelse 4.-8. september 2017 
2. Deloittes årsberetning for 2017 for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) 
3. Kommissionens skrivebordskontrol af Leader (LAG-ordningen) december 2017*  
4. Kommissionens revision af erhvervsudvikling og økologifremme under 

Landdistriktsprogrammet 12.-16. marts 2018  
5. 
 

Deloittes årsberetning for 2016 for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL)  
* LAG-ordningen administreres af Erhvervsministeriet 
 

Hertil kommer en 6. sag om Kommissionens revision af betalingsrettigheder og unge landbrugere fra 
november 2018, hvor Kommissionens tilbagemelding afventes.  
 
Da sagerne ikke er afsluttede og der fortsat er drøftelser mellem Landbrugsstyrelsen og Kommissionen 
kendes de endelige beløb ikke. 
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