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1. Introduktion til
Landbrugsstyrelsen
I 2022 er mål- og resultatplanen for Landbrugsstyrelsen fokuseret på god forvaltning samt væsentlige opgaver bl.a. i forbindelse med forberedelse af implementeringen af Aftale om grøn
omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021, hvormed der i 2022 skal forberedes opsætning
af nye støtteordninger til landbrugere som følge af den nye fælles landbrugspolitik i EU (CAP).
Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Landbrugsstyrelsen beskæftiger ved udgangen af 2021 ca. 1.200 årsværk fordelt på afdelinger i hele
landet. Landbrugsstyrelsens hovedkontor ligger i København, mens ca. halvdelen af Landbrugsstyrelsens arbejdspladser er lokaliseret i Augustenborg, Tønder, Kolding, Herning, Randers,
Ringsted og Odense.
Landbrugsstyrelsen udmønter regeringens politik på landbrugsområdet og understøtter hermed
vækst i landbrugserhvervene på et bæredygtigt grundlag.
Landbrugsstyrelsen administrerer mere end 30 love med tilhørende bekendtgørelser. En væsentlig del vedrører tilskudsordninger, mange med EU-finansiering, men Landbrugsstyrelsen
varetager også reguleringsopgaver på blandt andet gødsknings-, økologi- og planteområdet,
samt forestår EU-støttet jordfordeling og berigtigelse ved etablering af vådområder mv.
Landbrugsstyrelsens kerneopgaver er samlet i tre hovedformål som angivet i finansloven:

Regulering og politikudvikling

Tilskud

Kontrol
Med udgangspunkt heri er Landbrugsstyrelsens hovedopgave at forvalte EU's landbrugsforordninger, herunder at udbetale ca. ni milliarder kroner årligt i tilskud til landbrugssektoren, forskning mv. Der ydes tilskud til bl.a. landbrugsproduktion, forskning og udvikling. Tilskuddene skal
primært fremme vækst og grøn omstilling i sektoren. Der administreres ca. 80 tilskudsordninger,
hvoraf mere end 80 pct. af midlerne kommer fra EU, mens resten finansieres af den danske
stat. Landbrugsstyrelsen er et akkrediteret udbetalingsorgan og dermed godkendt til at udbetale
tilskud fra EU’s landbrugsfonde samt at kontrollere, at reglerne efterleves. Der behandles over
40.000 ansøgninger og gennemføres mere end 12.000 kontroller årligt. Landbrugsstyrelsen er
herudover ansvarlig for reguleringen af sektorens gødskningsanvendelse, herunder at sikre efterlevelse af nationale- og EU-regler på området.
Landbrugsstyrelsen har således en bred kontaktflade og er i daglig kontakt med landmænd,
landbrugets organisationer, forskere og myndigheder om regler og ydelser. Landbrugsstyrelsen
prioriterer en åben dialog med omverdenen med udgangspunkt i høj faglighed og tværfagligt
samarbejde. Landbrugsstyrelsen har i en årrække arbejdet fokuseret på at forbedre kundebetjeningen gennem bedre kundeløsninger, klar kommunikation og kortere sagsbehandlingstider.
Landbrugsstyrelsen skal i 2022 gøre status på implementeringen af strategien Nemt, enkelt og
til tiden, idet strategien udløber i 2022. Fokus i strategien har bl.a. været på kundetilfredshed,
hurtig implementering af nye ordninger samt driftsstabilitet på it-systemer.
Det bemærkes, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri forventes at tilpasse form og
indhold i ministeriets mål- og resultatplaner for 2023 på tværs af ministerområdet.
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2. Påtegning
Mål- og resultatplanen indgås mellem Landbrugsstyrelsen og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement og gælder for året 2022. Mål- og resultatplanen udgør en del af
den samlede mål- og resultatstyring i ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Landbrugsstyrelsen afrapporterer status for resultatopfyldelsen til departementet kvartalsvist,
eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Departementet kontrollerer målopfyldelse og
kvalitet i afrapporteringen og melder tilbage til Landbrugsstyrelsen med eventuelle korrektioner,
hvis det vurderes nødvendigt. Den endelige resultatopfyldelse rapporteres i Landbrugsstyrelsens årsrapport.
Styrelsesdirektøren har ansvaret for overholdelse af og rapportering på mål- og resultatplanen.
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3. Mål
Nr.

Resultatmål

Målformulering og indikatorer

Vægtning
(pct.)

1

Fødevareministerens 10punktsplan - God forvaltning I

1.1 I forlængelse af fødevareministerens 10-punktsplan
skal Landbrugsstyrelsen inden udgangen af 1. kvartal 2022
udarbejde forslag til konkrete tiltag, der yderligere kan
styrke forvaltningen i Landbrugsstyrelsen.

10

2

Europæisk topklasse i udbetaling af direkte støtte
- God forvaltning II

2.1 Landbrugsstyrelsen skal udbetale mindst 90 pct. af
grundbetaling og grøn støtte senest den 15. december
2022.

15

3

Kortere sagsbehandling
for kunden på Projektstøtteområdet - God forvaltning III

3.1 Landbrugsstyrelsen skal have afgjort mindst 60 pct. af
tilsagnssagerne på projektstøtteområdet inden for 90 dage
fra ansøgningsrundens afslutning samt mindst 95 pct. af
sagerne inden for 180 dage fra ansøgningsrundens afslutning.

10

3.2 Landbrugsstyrelsen skal have afgjort mindst 60 pct. af
udbetalingssagerne på projektstøtteområdet inden for 90
dage fra udbetalingsanmodningens modtagelse samt
mindst 95 pct. af sagerne inden for 180 dage fra udbetalingsanmodningens modtagelse.
4

Kortere sagsbehandlingstid på tilskudsordningerne
Økologisk arealtilskud og
Pleje af græs - God forvaltning IV

4.1 Landbrugsstyrelsen skal have udbetalt udbetalingsanmodninger fra 2021 på Økologisk arealtilskud (ØA) og Pleje
af græs (PLG) inden den 1. juli 2022.

10

4.2 Landbrugsstyrelsen skal have færdigbehandlet mindst
75 pct. af tilsagnsansøgningerne fra 2021 på ØA og PLG
den 1. april 2022 samt 100 pct. senest den 1. juli 2022.
4.3 Landbrugsstyrelsen skal have udbetalt mindst 60 pct.
af udbetalingsanmodningerne på ØA og PLG fra 2022 den
31. december 2022.

5

6

Begrænsede underkendelser og hurtig opfølgning
på henstillinger - God forvaltning V

5.1 Den sandsynlige fejlværdi for de to landbrugsfonde må
ikke overskride 2 pct. af det udbetalte beløb i 2021.

Tilfredse kunder

6.1 Landbrugsstyrelsen skal i 2022 have en kundetilfredshed på mindst 60 pct., svarende til en forbedring på 20 procentpoint i forhold til målingen i 2015.

10

5.2 Landbrugsstyrelsen skal holde antallet af de væsentligste henstillinger (gule og røde) under 30 ved udgangen af
2022.
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5

7

CAP-implementering (Aftale om grøn omstilling af
dansk landbrug (4. oktober 2021).

7.1 Landbrugsstyrelsen skal blive klar til at åbne ordninger
under den nye CAP, som træder i kraft fra 2023, jf. Aftale
om grøn omstilling af dansk landbrug (4. oktober 2021).

20

7.2 Landbrugsstyrelsen skal udarbejde lovforslag om administration af landbrugsstøtten, som skal fremsættes senest
i 3. kvartal 2022 med henblik på at sikre hjemmel for udbetaling af EU’s landbrugsstøtte fra 2023.
7.3 Landbrugsstyrelsen skal bidrage til dialogen med EUKommissionen med henblik på at sikre godkendelse af den
danske CAP-plan inden udgangen af 2022.
8

Digitale indsatser

8.1 Den digitale opsætningstid (time-to-market) på enkle
ordninger skal reduceres fra syv til seks måneder i 2022.

10

8.2 Tilgængelighed af Landbrugsstyrelsens it-systemer udgør minimum 97 pct. i 2022.
9

Håndtering af sager med
ejerskabsforholdskontrol

9.1 Landbrugsstyrelsen skal pr. 1. juli 2022 have en kontrolmodel klar for landbrugeres bagvedliggende ejerforhold
for den direkte støtte og projektstøtteområdet.

10

9.2 Der skal pr. 1. juli 2022 være fastlagt en sagsbehandlingsplan for afvikling af udbetalinger modtaget i første
halvår 2022 på alle EU-tilskudsordninger, hvor der er identificeret risiko for omgåelse.
9.3 Inden udbetaling af tilskudsmidler skal der være foretaget kontrol af ejerskabsforhold for årets stikprøve på den
direkte støtte samt på alle EU-tilskudsordninger, hvor der
er identificeret risiko for omgåelse.
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Mål 1
Fødevareministerens 10-punktsplan
- God forvaltning I

Målformulering og indikatorer
Vægt: 10 pct.
1.1 I forlængelse af fødevareministerens 10-punktsplan skal Landbrugsstyrelsen
inden udgangen af 1. kvartal 2022 udarbejde forslag til konkrete tiltag, der yderligere kan styrke forvaltningen i Landbrugsstyrelsen.

Metode

Målet er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt forslag til konkrete tiltag
til departementet inden udgangen af 1. kvartal 2022.

Begrundelse

Fødevareministeren lancerede i udgangen af 2020 en 10-punktsplan til styrkelse
af forvaltningen på tværs af Fødevareministeriet. Målet skal yderligere styrke den
igangsatte indsats for god forvaltning i Landbrugsstyrelsen.
Fødevarestyrelsens forslag til konkrete tiltag, der yderligere kan styrke forvaltningen i styrelsen, vil blive drøftet med henblik på implementering.

Afrapportering

Mål 1.1 opgøres ved udgangen af 1. kvartal 2022.

Mål 2

Målformulering og indikatorer

Europæisk topklasse i udbetaling
af direkte støtte God forvaltning II
Metode

2.1 Landbrugsstyrelsen skal udbetale mindst 90 pct. af grundbetaling og grøn
støtte senest den 15. december 2022.

Vægt: 15 pct.

Målet opgøres i forhold til, hvornår Landbrugsstyrelsen har frigivet pengene til
ansøgernes konti. Miljøfokusarealer med majs efterfulgt af efterafgrøder eller udlæg af græs indgår ikke i udbetalingsmålet, da disse har udbetalingsfrist senere.
Mål 2.1 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for, at
mindst 90 pct. af grundbetaling og grøn støtte var udbetalt senest den 15. december 2022.

Begrundelse

Landbrugsstyrelsen skal levere en korrekt og effektiv administration af tilskudsansøgningerne.
Hurtig udbetaling er vigtig for erhvervets likviditet, og Landbrugsstyrelsen skal
fortsat være blandt de første lande i EU til at udbetale den direkte støtte. Målet
bidrage således med til at styrke erhvervets konkurrenceevne.

Afrapportering

Mål 2.1 opgøres ved årets udgang, men der afrapporteres en kvartalsvis status
til departementet. Det bemærkes, at der først foreligger konsoliderede data for
Landbrugsstyrelsens udbetalinger i februar 2023.
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Mål 3

Målformulering og indikatorer

Vægt: 10 pct.

Kortere sagsbehandling for kunden
på projektstøtteområdet - God forvaltning III

3.1 Landbrugsstyrelsen skal have afgjort mindst 60 pct. af tilsagnssagerne på
projektstøtteområdet inden for 90 dage fra ansøgningsrundens afslutning samt
mindst 95 pct. af sagerne inden for 180 dage fra ansøgningsrundens afslutning.

Metode

Begge delmål opgøres ved hjælp af manuelle styringsark og baserer sig på afgjorte sager. I opgørelsen af hvert delmål er maksimalt 20 særligt komplicerede
sager undtaget.

3.2 Landbrugsstyrelsen skal have afgjort mindst 60 pct. af udbetalingssagerne
på projektstøtteområdet inden for 90 dage fra udbetalingsanmodningens modtagelse samt mindst 95 pct. af sagerne inden for 180 dage fra udbetalingsanmodningens modtagelse.

I delmål 3.1 om tilsagnssager på vådområde- og lavbundsordninger opgøres
modtagedato i Landbrugsstyrelsen fra den dag, sagen modtages fra Miljøstyrelsen efter gennemført miljøfaglig vurdering. Derudover forventes imødekommelse
af forlængede høringsfrister, hvilket vil blive fraregnet i målopgørelse på aktuelle
sager.
I delmål 3.2 om udbetalingssager tages der i opgørelsen af målopfyldelsen forbehold for sager, der berøres af følgende forhold: svig, konkurser, dødsboer samt
sager, der som følge af øvrige forhold hos ansøger ikke er fuldt oplyste. Der tages
yderligere forbehold for sager, der bliver genstand for kontrol for omgåelse, som
følge af komplekse ejerforhold. Herudover tages der forbehold for udbetalingsanmodninger modtaget før 2022 under privatskovrejsning, som sagsbehandles
via særskilt leveranceplan.
I tilfælde af overansøgning og deraf afledt beslutning om at undersøge muligheder for forøgelse af den økonomiske ramme til en given ordning vil sagsbehandlingstiden for eventuelle yderligere tilsagn samt alle afslag tælles fra tidspunktet
for beslutning om, hvorvidt rammen forøges.
Delmål 3.1 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
at mindst 60 pct. af tilsagnssagerne på projektstøtteområdet var afsluttet inden
for 90 dage og mindst 95 pct. af sagerne inden for 180 dage fra datoen for ansøgningens modtagelse.
Delmål 3.2 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
at mindst 60 pct. af udbetalingssagerne på projektstøtteområdet var afgjort inden
for 90 dage og mindst 95 pct. inden for 180 dage fra datoen for udbetalingsanmodningens modtagelse.
Begrundelse

Landbrugsstyrelsen skal levere en korrekt og effektiv administration af tilskudsansøgningerne. Målet skal sikre hurtig igangsættelse af programprioriteter og
give hurtig afklaring for ansøgerne, såfremt der gives afslag.

Afrapportering

Delmål 3.1 og 3.2 opgøres ved årets udgang, men der afrapporteres en kvartalsvis status til departementet.
De to delmål vægtes ligeligt med 5 procentpoint hver.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri / Landbrugsstyrelsen / Mål- og resultatplan 2022 9

Mål 4

Målformulering og indikatorer

Vægt: 10 pct.

Kortere sagsbehandlingstid på tilskudsordningerne
Økologisk arealtilskud og Pleje af
græs - God forvaltning IV

4.1 Landbrugsstyrelsen skal have udbetalt udbetalingsanmodninger fra 2021 på
Økologisk arealtilskud (ØA) og Pleje af græs (PLG) inden den 1. juli 2022.
4.2 Landbrugsstyrelsen skal have færdigbehandlet mindst 75 pct. af tilsagnsansøgningerne fra 2021 på ØA og PLG den 1. april 2022 samt 100 pct. senest den
1. juli 2022.
4.3 Landbrugsstyrelsen skal have udbetalt mindst 60 pct. af udbetalingsanmodningerne på ØA og PLG fra 2022 den 31. december 2022.

Metode

Begge delmål opgøres på baggrund af udtræk fra fagsystemer. I opgørelsen af
hvert delmål er maksimalt 20 særligt komplicerede, kendte sager for hver ordning
undtaget. Der tages yderligere forbehold for sager, der som følge af komplekse
ejerforhold bliver genstand for kontrol for omgåelse.
I ØA indgår den ældre ordning Omlægningstilskud, mens Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) indgår i PLG-opgørelsen.
Det bemærkes, at der ikke kan søges tilsagn på ØA i 2022, da denne ordning
fremadrettet ansøges som eco-scheme under søjle 1.
Delmål 4.1 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
at udbetalingsanmodninger fra 2021 på Økologisk arealtilskud (ØA) og Pleje af
græs (PLG) var udbetalt inden den 1. juli 2022.
Delmål 4.2 er opfyldt når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
at mindst 75 pct. af tilsagnsansøgninger fra 2021 på ØA og PLG var færdigbehandlede senest den 1. april 2022 og 100 pct. den 1. juli 2022.
Delmål 4.3 er opfyldt når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
at mindst 60 pct. udbetalingsanmodningerne på ØA og PLG fra 2022 var udbetalt
den 31. december 2022.

Begrundelse

Landbrugsstyrelsen skal levere en korrekt og effektiv administration af tilskudsansøgningerne.
Hurtig udbetaling er vigtig for erhvervets likviditet. Målet skal sikre hurtig sagsbehandling, herunder hurtig afklaring for ansøgerne, såfremt der gives afslag.

Afrapportering

Delmål 4.1 og delmål 4.2 opgøres ved udgangen af 2. kvartal 2022, og delmål
4.3 opgøres ved årets udgang. Endvidere afrapporteres en kvartalsvis status til
departementet.
Delmålene vægtes ligeligt med 3.3 procentpoint hver.
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Mål 5

Målformulering og indikatorer

Vægt: 10 pct.

Begrænsede underkendelser og
hurtig opfølgning
på henstillinger God forvaltning V

5.1 Den sandsynlige fejlværdi for de to landbrugsfonde må ikke overskride 2 pct.
af det udbetalte beløb i 2021.

Metode

Delmål 5.1 opgøres ved beregning af den mest sandsynlige fejlværdi i årsrevisionen for EU året 2022 i forhold til udbetalinger under EU’s to landbrugsfonde
(EGFL og ELFUL). Målet opgøres dog eksklusiv LAG-sager, da administrationen
heraf varetages af Erhvervsstyrelsen under Erhvervsministeriets ressort.

5.2 Landbrugsstyrelsen skal holde antallet af de væsentligste henstillinger (gule
og røde) under 30 ved udgangen af 2022.

Delmål 5.1 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
at den sandsynlige fejlværdi må for de to landbrugsfonde ikke overskred 2 pct. af
det udbetalte beløb i 2021 ifølge KPMG revisionens årsberetning.
Delmål 5.2 opgøres på baggrund af henstillingsopgørelse for 4. kvartal 2022.
Henstillinger prioriteres efter væsentlighed, der rangeres gennem en konsekvensmatrice. Gule henstillinger defineres på baggrund af, hvorvidt underkendelsesrisikoen på den pågældende henstilling er mellem 5 mio. kr. til 10 mio. kr.
Røde henstillinger har underkendelsesrisici på over 10 mio. kr.
Delmål 5.2 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
at antallet af væsentligste henstillinger (gule og røde) var under 30 ved udgangen
af 2022.
Begrundelse

Landbrugsstyrelsen skal begrænse underkendelser fra Kommissionen og dermed tilbagebetalinger til EU. Underkendelser af den danske forvaltning af EU’s
landbrugsstøtteordninger er et væsentligt risikoområde for Landbrugsstyrelsen.
Målet om sandsynlige fejlværdi skal bidrage til at minimere fejlprocenten. Den
mest sandsynlige fejlværdi er et mål for den estimerede andel af udbetalingsbeløbet, der ifølge revisorerne ikke har været støtteberettiget.
Målet om henstillinger skal bidrage til at undgå yderligere kritik/underkendelser
gennem fortløbende opfølgning på og håndtering af de modtagne henstillinger.

Afrapportering

Delmål 5.1 og 5.2 opgøres ved årets udgang, men der afrapporteres en kvartalsvis status til departementet.
De to delmål vægtes ligeligt med 5 procentpoint hver.
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Mål 6

Målformulering og indikatorer

Vægt: 5 pct.

Tilfredse kunder

6.1 Landbrugsstyrelsen skal i 2022 have en kundetilfredshed på mindst 60 pct.,
svarende til en forbedring på 20 procentpoint i forhold til målingen i 2015.

Metode

Målet opgøres som tilfredsheden for landbrugere på baggrund af kundetilfredshedsundersøgelsen (KTU).
KTU er en bred repræsentativ online spørgeskemaundersøgelse fordelt på Landbrugsstyrelsens primære målgrupper, som gennemføres hvert år i januar og måler på kundetilfredsheden året inden. I 2021 blev undersøgelsen om kundetilfredsheden i 2020 besvaret af ca. 4.000 respondenter, heraf ca. 3.700 landbrugere og 300 landbrugskonsulenter. Metoden for KTU har ikke ændret sig markant
over tid. Vi kan derfor sammenligne udviklingen med tidligere undersøgelser.
Mål 6.1 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for, at
Landbrugsstyrelsen havde opnået en kundetilfredshed på mindst 60 pct.

Begrundelse

Tilfredshed med Landbrugsstyrelsen blandt styrelsens primære målgruppe (landbrugere) er en indikator for tilliden til styrelsens forvaltning.
Målet skal således bidrage til opmærksom på kundetilfredsheden, herunder sikre
ledelsesmæssig opmærksomhed den enkeltes kontakt med Landbrugsstyrelsen.

Afrapportering

Mål 6.1 opgøres ved årets udgang. Det bemærkes, at der først foreligger konsoliderede data for kundetilfredsheden ultimo 1. kvartal 2023.
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Mål 7

Målformulering of indikatorer

Vægt:20 pct.

CAP-implementering

7.1 Landbrugsstyrelsen skal blive klar til at åbne ordninger under den nye CAP,
som træder i kraft fra 2023, jf. Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug (4.
oktober 2021).
7.2 Landbrugsstyrelsen skal udarbejde lovforslag om administration af landbrugsstøtten, som skal fremsættes senest i 3. kvartal 2022 med henblik på at
sikre hjemmel for udbetaling af EU’s landbrugsstøtte fra 2023.
7.3 Landbrugsstyrelsen skal bidrage til dialogen med EU-Kommissionen med
henblik på at sikre godkendelse af den danske CAP-plan inden udgangen af
2022.

Metode

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet en milepælsplan for CAP-implementeringen
og etableret et CAP-program til styring af implementeringen, herunder koordination af udarbejdelse af reguleringsgrundlag, ordningsopsætning og it-udvikling.
Delmål 7.1 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
at ordninger under den nye CAP er åbnet i 2023. Der gøres kvartalsvis status i
løbet af 2022 på baggrund af milepælsplanen.
Delmål 7.2 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt lovforslag om administration af landbrugsstøtten til departementet den 29. august 2022. Der gøres
kvartalsvis status i løbet af 2022 på baggrund af milepælsplanen for lovforslaget.
Delmål 7.3 er opfyldt, når departementet ved årets udgang har vurderet, at Landbrugsstyrelsen har bidraget til dialogen med EU-Kommissionen med henblik på
godkendelse af den danske CAP-plan inden udgangen af 2022.

Begrundelse

Det er afgørende for erhvervet, at Landbrugsstyrelsen når i mål med CAP-implementeringen, så tilskud kan ansøges og udbetales til tiden. Ligeledes er rettidig
implementering afgørende for at opnå de politisk tilsigtede effekter af ordningerne.

Afrapportering

Delmål 7.1 og 7.3 opgøres ved årets udgang, men der afrapporteres en kvartalsvis status til departementet.
Delmål 7.2 opgøres ved udgangen af 3. kvartal 2022, men der afrapporteres en
kvartalsvis status til departementet.
Delmålene vægtes ligeligt med 3.3 procentpoint hver.
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Mål 8

Målformulering og indikatorer

Vægt: 10 pct.

Digitale indsatser

8.1 Den digitale opsætningstid (time-to-market) på enkle ordninger skal reduceres fra syv til seks måneder i 2022.
8.2 Tilgængelighed af Landbrugsstyrelsens it-systemer udgør minimum 97 pct. i
2022.

Metode

Delmål 8.1 om time-to-market opgøres for Kvælstof og Lagbundsprojekter 2022
(KVLP22), Biodiversitet Skov (BDS22) samt Rydning og Afgræsning 2022
(RFA22). Reduktion fra 7 til 6 måneder af den samlede gennemløbstid for udvikling af enkle ordninger i 2022 måles fra tidspunkt for underskrivningen af et udmøntningsnotat til ordningen åbner. Enkle ordninger defineres ud fra parametrene i Landbrugsstyrelsens komponentkatalog, som rangerer ordninger fra enkle
til komplekse.
Delmål 8.1 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
den digitale opsætningstid (time-to-market) på enkle ordninger var reduceret fra
syv til seks måneder i 2022.
Delmål 8.2 tilgængelighed af it-system opgøres for alle døgnets timer. Der måles
på de mest forretningskritiske systemer, som indgår i den samlede opgørelse
med forskellig vægtning i forhold til antallet af brugere og konsekvensen ved utilgængelighed for forretningen og erhvervet. Efter denne metode vægtes tast-selvservice og sagsbehandling i CAPTAS med omkring 70 pct. af den samlede opgørelse. Målopfyldelsen af tilgængeligheden af it-systemerne baseres på gennemsnittet for hver måned, der således skal ligge på 97 pct. eller over.
Delmål 8.2 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
at tilgængelighed af Landbrugsstyrelsens it-systemer udgjorde minimum 97 pct.
i 2022.

Begrundelse

Hastigheden, hvormed ordninger opsættes, har betydning for, hvor hurtigt politiske initiativer, der omfatter nye ordninger, igangsættes. Hastighed er samtidig en
forudsætning for, at Landbrugsstyrelsen kan nå i mål med opsætningen af den
nye CAP til 2023.
En høj grad af driftssikkerhed i form af oppetid på både eksterne og interne itsystemer har stor betydning for erhvervets tilfredshed med Landbrugsstyrelsen.
Tilgængeligheden er særligt vigtig for kunderne i forbindelse med den store
mængde ansøgninger gennem Fællesskemaet, mens oppetiden på de internt
rettede systemer sikrer en effektiv sagsbehandling.

Afrapportering

Delmål 8.1 og 8.2 opgøres ved årets udgang, men der afrapporteres en kvartalsvis status til departementet.
Delmålene vægtes ligeligt med 5 procentpoint hver.
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Mål 9

Målformulering og indikatorer

Vægt: 10 pct.

Håndtering af sager
med ejerskabsforholdskontrol

9.1 Landbrugsstyrelsen skal pr. 1. juli 2022 have en kontrolmodel for 2022 klar
for landbrugeres bagvedliggende ejerforhold for den direkte støtte og projektstøtteområdet.
9.2 Der skal pr. 1. juli 2022 være fastlagt en sagsbehandlingsplan for afvikling af
udbetalinger modtaget i første halvår 2022 på alle EU-tilskudsordninger, hvor der
er identificeret risiko for omgåelse.
9.3 Inden udbetaling af tilskudsmidler skal der være foretaget kontrol af ejerskabsforhold for årets stikprøve på den direkte støtte samt på alle EU-tilskudsordninger, hvor der er identificeret risiko for omgåelse.

Metode

Delmål 9.1 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
at der foreligger en kontrolmodel for 2022 for landbrugeres bagvedliggende ejerforhold.
Delmål 9.2 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
at der pr.1. juli var fastlagt en sagsbehandlingsplan for afvikling af udbetalinger i
2022 modtaget i første halvår 2022 på alle EU-tilskudsordninger, hvor der er
identificeret risiko for omgåelse.
Delmål 9.3 er opfyldt, når Landbrugsstyrelsen har fremsendt dokumentation for,
at der er foretaget kontrol af ejerskabsforhold for årets stikprøve på den direkte
støtte samt på alle EU-tilskudsordninger, hvor der er identificeret risiko for omgåelse.

Begrundelse

Målet skal ses i forlængelse af Rigsrevisionens beretning om forvaltning af tilskud
til landbrugere af 12. maj 2022 samt fødevareministerens syv initiativer om bagudrettet oprydning og god forvaltning fremadrettet.
De tre delmål er således centrale for Landbrugsstyrelsens styrkelsen af forvaltningen af tilskud til opsplittede bedrifter.

Afrapportering

Delmål 9.1 og 9.2 opgøres ved udgangen af 2. kvartal 2022, men der afrapporteres en kvartalsvis status til departementet.
Delmål 9.3 opgøres ved årets udgang, men der afrapporteres en kvartalsvis status til departementet.
Delmålene vægtes ligeligt med 3.3 procentpoint hver.
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