
Kort fortalt

Forvaltning af tilskud til landbrugere
Konklusion

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ikke sikret en korrekt forvaltning af tilskud til land- 
brugere. Det finder Rigsrevisionen kritisabelt.

Konsekvensen er, at der er risiko for uregelmæssigheder, 
omgåelser og efterfølgende underkendelser fra Europa-
Kommissionen.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Landbrugsstyrelsen har ikke sikret en tilstrækkelig 
kontrol af landbrugeres bagvedliggende ejerforhold.

• Landbrugsstyrelsen har ikke i tilstrækkeligt omfang 
sikret, at en række øvrige væsentlige krav for at kunne 
modtage og beholde tilskud er overholdt. 

Baggrund og formål med undersøgelsen
Landbrugsstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri udbetaler årligt ca. 7 mia. kr. i tilskud dels 
som direkte støtte, dels gennem Landdistriktsprogrammet. 
Tilskud til landbrugere er hovedsageligt finansieret af EU- 
midler og skal administreres i overensstemmelse med reg-
lerne i EU-forordningerne.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Ministeriet 
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har sikret en korrekt 
forvaltning af tilskud til landbrugere i perioden 2014-2019.

Det følger af EU-forordningsgrundlaget, at Landbrugssty-
relsen generelt er forpligtet til at sikre, at landbrugere ikke 
opnår uretmæssige udbetalinger af tilskud eller andre uret-
mæssige fordele i forbindelse med tildeling af tilskud, da 
dette vil udgøre en uregelmæssighed. Det fremgår endvide- 
re af reglerne, at der ikke må gives nogen fordele til land-
brugere, der har opnået disse fordele på en kunstig måde 
og i strid med formålene med den pågældende lovgivning. 
Der kan være tale om en kunstigt skabt fordel, hvis en land- 
bruger opnår en økonomisk gevinst ved at opsplitte sin be- 
drift og ansøge om tilskud fra flere selskaber, som landbru- 
geren ikke ville have opnået, hvis landbrugeren havde an- 
søgt om tilskud til sin bedrift fra ét selskab. Hvis dette kon-
stateres, kan der være tale om en omgåelse af reglerne. 

Figuren viser et eksempel på, hvordan en landbruger kan 
opnå fordele ved at opsplitte sin bedrift i 3 selskaber, hvis 
kontrollen af det bagvedliggende ejerskab ikke udføres.

Opsplitning af en bedrift i flere selskaber

SCENARIE 1
Landbrugeren ejer én bedrift

SCENARIE 2
Landbrugeren har opsplittet 
samme bedrift i 3 selskaber

Landbrugsstyrelsen 
har et støtteloft på 
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30 ha
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Statsrevisorerne udtaler 
”Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Ministeriet for Føde- 
varer, Landbrug og Fiskeri i perioden 2014-2019 ikke har 
sikret en korrekt og tilstrækkelig kontrol af tilskud til land-
brugere.

Landbrugsstyrelsen ved fx ikke, hvor stor en andel af de 
888 mio. kr., som er udbetalt i tilskud i 2019, der uberetti-
get er udbetalt til landbrugere, fordi de har opsplittet deres 
bedrifter”.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


