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Den  16. maj 2018 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 647 (MOF alm. del) stillet den 20. april efter 

ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL). 

Spørgsmål nr. 647 

”Vil ministeren oversende et retvisende skema, der viser hvor midlerne (1 mia. kr.) der med 

”Vækstplan for dansk økologi” afsættes til økologisk arealtilskud i 2018-2019 stammer fra, i hvilket 

omfang der er tale om nye midler, og i hvilket omfang der er tale om midler der allerede er afsat til 

omlægning til økologi?” 

 

Svar 

Med aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med ”Vækstplan for dansk økologi” 
om støtteordningen Økologisk arealtilskud for 2018-2019 afsættes mere end 1 mia. kr. til Økologisk 

arealtilskud. Aftalen sikrer samlet 373 mio. kr. mere til Økologisk arealtilskud i 2018-2019, end der 

allerede blev afsat med Fødevare- og Landbrugspakken. De 373 mio. kr. består af både EU-midler og 

nationale midler, jf. tabel 1. 

 

EU-midler 

Ca. 280 mio. af de 373 mio. kr. udgøres af EU-midler, som med aftalen omprioriteres til 

Økologisk arealtilskud. Heraf omprioriteres 96,7 mio. kr. fra midler til kompensation for Målrettet 

regulering og naturordningen Sammenhængende arealer i 2020. Der tages stilling til alternativ 

finansiering heraf, når mulige finansieringskilder og -behov kendes nærmere. 

Øvrige EU-midler under aftalen er allerede frigjort fra ordningerne minivådområder og 

sammenhængende arealer i 2018-2019. Omprioriteringerne ændrer dermed ikke på allerede 

planlagte indsatser. 

 

Nationale midler 

De resterende ca. 93 mio. ud af de 373 mio. kr. er nationale midler. Heraf er ca. 64,6 mio. kr. 

fra Reserve til Økologisk arealtilskud på finansloven for 2018, og ca. 28,7 mio. kr. er fra 

tilgængelige midler på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet på finansloven for 2018. 

 

Tabel 1. Økologisk arealtilskud 2018-2019, udgifter Mio. kr. 

Finansieringsbehov ved tilgang på 33.600 ha årligt samt forventede gentegninger i 2019 1.055 

Afsatte midler på finanslov 2018 efter fremrykning af 60 mio. kr. fra 2019 til 2017 682 

Tilførsel af nye midler, heraf: 373 

EU-midler 280 

- heraf omprioritering af EU-midler fra Målrettet regulering og 
Sammenhængende arealer  96,7 

- heraf allerede frigjorte EU-midler fra Minivådområder og Sammenhængende 
arealer 183,3 
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Nationale midler 93 

- heraf reserve til Økologisk arealtilskud på finanslov 2018 64,6 

- heraf tilgængelige midler på § 24. Miljø og Fødevareministeriet på finansloven 28,7 

 

 

 

 

 

 

 

Jakob Ellemann-Jensen / Jacob Nielsen 
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