Fra Klubbens møde i Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen
onsdag, den 20. februar 2019
I forbindelse med Klubbens ordinære generalforsamling onsdag, den 20. februar 2019
i Miljø- og Fødevareministeriet, holdt direktør Jette Petersen, Landbrugsstyrelsen, et
oplæg om den seneste udvikling i Landbrugsstyrelsens situation efter udflytningen til
bl. a. Augustenborg.
Økonomisk skal Landbrugsstyrelsen over de næste fire år spare betydelige beløb. Det
kan ikke undgås, at de løbende sparekrav må medføre afskedigelser. Det er dog lykkedes at kombinere afskedigelser med naturlig afgang således, at virkningen ikke er
blevet alt for voldsom, ligesom man ikke forudser flere brede afskedigelsesrunder.
Styrelsen skal som EU-udbetalingsorgan præstere udbetalinger af landbrugsstøtte til
landmænd til visse terminer. Trods sparekrav og udflytning af personale, er det lykkedes at opnå en målopfyldelse på 85 %. De ”store” sager er ekspederet til tiden. 80
svære sager er sendt til Kammeradvokaten. Jette Petersen nævnte særligt projektstøtten som et område, der indebærer en vanskelig sagsbehandling, især fordi ansøgningerne indeholder – og skal indeholde - mange informationer og bilag, der indgår i
afgørelsen.
Gamle opgaver falder imidlertid ikke bort, selv om nye kommer til, og man må derfor
tænke i nye baner. Styrelsen har rationaliseret sagsbehandlingen og indført digital
sagsbehandling på egnede områder. På visse områder er 80 % af sagerne digitalt ekspederet. Man er også gået bort fra fysisk arealkontrol til fordel for moderne teknisk
kontrol. Outsourcing af opgaver indgår også i nytænkningen. Større underkendelser
er undgået de seneste år.
I 2016-17 skete betydelige ændringer i styrelsens forhold i forbindelse med udflytningen af statsinstitutioner fra København til provinsen. Ved udflytningen overførtes
300 stillinger til en ny afdeling i Augustenborg og til afdelingen i Tønder, der nu omfatter 100 medarbejdere. I København er der nu ca. 550 medarbejdere. Hertil kommer jordbrugskontrollen med 150 medarbejdere fordelt på 5 kontorer over hele landet. Til afdelingen i Augustenborg måtte nyrekrutteres 270 medarbejdere, der kommer fra det sønderjyske om råde. Der har været stor interesse for opslagene, og det

har ikke været vanskeligt at ansætte kontorfunktionærer, medens det har været vanskeligere at rekruttere til specialist- og lederstillinger.
Afdelingen omfatter også Augustenborg Slot, hvor der er gennemført en gennemgribende renovering efter dets anvendelse som hospital. Styrelsen har fået nøglerne til
slottet, der netop er taget i brug. Afdelingen skal have arbejdspladser på slottet, i to
staldbygninger ved slottet og i nogle mindre bygninger.
Udflytningen og nyrekrutteringen har lagt beslag på mange ressourcer og samtidig
har de almindelige daglige forretninger med sagsadministration og udbetalinger skullet passes. Hertil kommer, at Kommissionen forbereder en stor reform af landbrugspolitikken – CAP: Common Agricultural Policy -, der skal anvendes fra 2020. Kommissionen lægger i dette arbejde vægt på en ændring fra fokus på regeloverholdelse
til fokus på resultater og der lægges vægt på, at ordningen skal medvirke til at imødekomme kravene om en bæredygtig landbrugsproduktion, ligesom reglerne skal forenkles. Opgaven for de danske forhandlere er at opnå sådanne tilpasninger i disse ønsker, at de særlige danske prioriteter kan tilgodeses, således at et konkurrencedygtigt
dansk landbrug kan opretholdes.
Herudover er der i EU en række overordnede målsætninger for CAP med henblik på
øget national selvbestemmelse under sikring af den ønskede effekt: Beskyttelse af
kvaliteten af sundhed og fødevarer, opretholdelse af et landligt miljø, bevarelse af
landskaber og biodiversitet, miljøbeskyttelse, opretholdelse af konkurrencedygtighed
samt sikring af en rimelig indtægt for landbrugserhvervets udøvere. Danmark deltager i Bruxelles i regelfastsættelsen på disse områder på styrelsesniveau i modsætning
til visse andre lande. Landbrugsstyrelsen får således et godt kendskab til indholdet af
og hensigten med de fastsatte regler.
I Danmark er det Landbrugsstyrelsen, der skal forberede en plan for den nationale
implementering af EU-reglerne. Dette kan blive ganske ressourcekrævende, dels fordi
opgaven i sig selv er omfattende, dels fordi andre store scenarier kører samtidigt:
Brexit, ny Kommission og valg til Europaparlamentet og valg til det danske folketing. Der må i øvrigt forventes et fald i EU-budgettet for de kommende år også for
landbruget, ligesom der kan ske ændringer i fordelingen mellem Unionens vestlige og
østlige medlemslande. - Brexit skønnes dog ikke at ville påvirke Landbrugsstyrel-

sens aktiviteter væsentligt. Det vil derimod være tilfældet for Fødevarestyrelsens
vedkommende.
Landbrugsstyrelsen beskæftiger sig også med jordfordeling. Jordfordeling har været
kendt og anvendt i meget lang tid, men er nu blevet multifunktionel, idet jordfordeling nu også bruges i forbindelse med etablering af vådområder, som kan blive af stigende betydning i takt med ændret anvendelse af jordarealerne og den klimatiske udvikling.
Det var meget interessant at høre Jette Petersen fortælle om, hvordan man i Landbrugsstyrelsen klarer både de daglige opgaver og de geografiske udflytninger og deltager i udformningen af fremtiden. Efter dette spændende oplæg ventede næste møde
på direktøren.

