Klub 60+
Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ -medarbejdere

Fra Klubbens besøg i NaturErhvervstyrelsen
Tirsdag den 20.maj 2014
Tirsdag, den 20. maj 2014, var Klub 60+ på besøg i den ene af Fødevare‐
ministeriets to tilbageværende styrelser – NaturErhvervstyrelsen. Den an‐
den er Fødevarestyrelsen.
Besøget i NaturErhvervstyrelsen var til dels inspireret af de seneste års
omstruktureringer i Fødevareministeriets institutioner.
Ved Landbrugsministeriets 75 års fødselsdag i 1971 i Snapstinget talte de‐
partementschef Valdemar Hornslet begejstret om ministeriets mangear‐
tede arbejdsopgaver, der især løstes gennem en række kontrol‐ og tilsyns‐
institutioner med tilknyttede regionale enheder. Disse institutioner støt‐
tedes af en række forskningsenheder. Herudover havde ministeriet ”eget”
realkreditinstitut – Dansk Landbrugs Realkreditfond.
Siden er ministeriets ressort undergået mange ændringer: Bl.a. gik Stats‐
skovvæsenet til Miljøministeriet, forskningsinstitutionerne blev til sektor‐
forskningsinstitutioner og overført til Københavns og Århus universiteter
og Danmarks Tekniske Universitet. På den anden side overførtes Statens
Levnedsmiddelinstitut fra Sundhedsministeriet til Landbrugs‐ og Fiskeri‐
ministeriet, der også havde overtaget fiskeriområdet.
Den seneste omorganisering af ministeriets direktorater bestod i en sam‐
menlægning af Plantedirektoratet, Fiskeridirektoratet og FødevareErhverv
(det tidligere EU‐direktorat) til NaturErhvervstyrelsen. Foderstofkontrollen
overførtes til Fødevarestyrelsen.
Ministeriet havde i 1969 over 20 ret forskelligartede institutioner, hvoraf
nogle kun omfattede få og andre flere hundrede personer. De er således
nu reduceret til to.
Den seneste omorganisering blev fulgt op af en omlægning af opbygnin‐
gen af NaturErhvervstyrelsen, der på det tidspunkt netop havde fået ny
direktør. Organigrammet for den nye opbygning afveg markant fra de tra‐
ditionelle og mindede om en propel med tre blade, hvor aktiviteterne var
fordelt på disse blade efter et vist system, således at hver aktivitet foregik
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i et center i nærheden af centret for lignende aktiviteter. I forbindelse
med omlægningen blev styrelsens i alt ca. 1.200 medarbejdere reduceret
med omkring 100 uden, at dette på længere sigt mentes at ville give an‐
ledning til væsentlige forringelser i serviceniveauet og kvalitet i opgave‐
løsningen. Det var i foråret 2012.
I foråret 2014 fandt man anledning til at justere styrelsens organisation
(uden reduktion af medarbejdere). Organigrammet for denne justering
fremtræder mere traditionelt som et søjlediagram. Selvom man stadig
bruger udtrykket
”Center for…”, får
man en klarere for‐
nemmelse af ansvars‐
fordeling og kom‐
mandoveje.
Direktør Jette Peder‐
sen fortalte i sit op‐
læg, at der venter to
store reformer med
ikrafttræden 1. januar
2015: Fiskerireformen
og landbrugsreformen. Begge sigter på en mere bæredygtig udvikling. Di‐
rektøren nævnte i denne forbindelse projektet den emissionsfri svinestald,
hvor det skal sikres, at det, der kommer ind i stalden, også bruges derinde.
Projektet gennemføres som et partnerskab, hvori også miljøministeriet
deltager.
NaturErhvervstyrelsen er en meget stor institution. Den er fordelt på 14
lokaliteter plus 3 skibe, har 1100 medarbejdere og en bevilling på 1 mia.
kr. Styrelsen administrerer 160 tilskudsordninger, der afføder omkring
44.000 ansøgninger. Der udbetales knap 7 mia. kr. i direkte støtte. Der ud‐
sendes årligt 800.000 breve. Styrelsen har en af de største IT‐afdelinger i
staten.
Styrelsen udfører 11.000 kontroller på fiskeriområdet og 12.000 på pri‐
mærbedrifterne. Til eksempel resulterede gødningskontrollen i 600 straf‐
fesager.
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I den nye struktur er Regulering lagt sammen med Tilskud. Jordbrugs‐
kommissionerne er nedlagt og opgaverne udføres nu af styrelsen under
området EU & Landbrug. Krydsoverensstemmelseskontrollen tages tilbage
fra kommunerne. I Esbjerg oprettes en risikobaseret fiskerikontrolenhed.
Revision og kontrol tildeles ekstra ressourcer.
Efter direktørens oplæg fortalte enhedschef for ”Center for fiskeri” Jakob
Munkhøj Nielsen om fiskeripolitikken.
Fra 2007 har man i
Danmark indført kontrol
af fiskeriet gennem ka‐
meraer opsat på kutter‐
ne. Dette giver rigtig go‐
de kontrolmuligheder,
men EU har ikke accep‐
teret systemet. Fra 2015
ophører gradvist den
praksis, at undermålere
m.v., der kommer med i
fangsten, kastes tilbage i
havet. Den nye praksis indføres for Østersøen, for stimefiskeri og fiskeri
efter industrifisk. Intervention af fisk ophører, men der indføres en oplag‐
ringsordning. 95 % af fangsterne fanges af 680 fartøjer. Man søger at ind‐
gå aftale med tredjelande om fiskeriintensiteten med sigte på, at fiskeriet
begrænses til fiskning af overskuddet.
Endelig fortalte enhedschef for ”Direkte betalinger” (under ”Center for
landbrug”) Lotte Dige Toft om arealstøtten.
Ved reformen i 2005 afløstes hektarstøtten af enkeltbetalingsordningen,
der var baseret på tildelte betalingsrettigheder, men kombineret med nye
krydsoverensstemmelseskrav.
Fra 2015 hedder enkeltbetalingen ”grundbetaling”. Den er en gentagelse
af enkeltbetalingsordningen, men er tilsat flere grønne krav og i øvrigt
med færre penge. 30 % af budgettet fungerer som et præmietillæg til
dem, der overholder tre grønne krav: 1) Krav til afgrødekategorier. Kravet
skal hindre at større dele af Europa ender som monokulturer. 2) Krav til
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miljøfokusområder, som er en procentdel af omdriftsarealet. Kravet skal
sikre fokus på en grøn udvikling i landbruget. 3) Og endelig en kollektiv
opretholdelse af Danmarks permanente græsarealer.
Økologisk drevne arealer får automatisk præmietillæg. Udvælgelsen af
miljøfokusområde er sket under hensyntagen til, at flest mulige landmænd
vil få tilgodeset allerede gennemførte miljøtiltag, f. eks. efterafgrøder og
randzoner. Der kan også ydes støtte – i form af et 25 % tillæg – til unge
landmænd under 40 år, samt ydes ø‐støtte. Det samlede budget for
grundbetaling, betaling af præmier for opfyldelse af grønne krav, støtte til
unge landmænd og ø‐støtte, er for 2015 på 6,8 mia. kr. En del af dette
beløb kan overføres til Landdistriktsprogrammet.
Det var en eftermiddag med svært stof, men de tre oplægsholdere formå‐
ede at berette om disse betydningsfulde emner på en interessant og le‐
vende måde. Det var meget fint, at NaturErhvervstyrelsen stillede op med
tre kompetente oplægsholdere med direktøren i spidsen for at delagtiggø‐
re medlemmerne i Klub 60+ i Fødevareministeriets organisatoriske udvik‐
ling og de nye reformer af fiskeri‐ og landbrugspolitikken.
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