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1. INDLEDNING 

1.1. Klimatisk-fysisk beskrivelse af Azorerne 

 

Øhavet Azorerne ligger i det nordlige Atlanterhav 800 km fra øen Madeira, 1 500 km fra det 

europæiske kontinent, 1 450 km fra Afrika, 3 900 km fra Nordamerika og 6 400 km fra 

Nordbrasilien. Det strækker sig på tværs af samme breddegrad som den portugisiske 

hovedstad Lissabon, som det er forbundet med gennem regelmæssige flyforbindelser af 

omkring to timers varighed. Den maksimale afstand mellem øerne er på 630 km mellem 

Corvo (i vest) og Santa Maria (i øst).  

 

Azorerne omfatter et areal på 2 322 km² (hvilket svarer til 2,6 % af det portugisiske 

territorium) (TABEL 1 -I) og er fordelt på 9 øer og nogle småøer, som opdeles i tre 

grupper: den vestlige øgruppe (som består af to øer: Flores og Corvo), den centrale 

øgruppe (med fem øer: Faial, Pico, São Jorge, Graciosa og Terceira) og den østlige øgruppe 

(som består af øerne São Miguel og Santa Maria samt Formigas-revet, der er 

naturreservat) (KORT 1). De store øer er São Miguel (759 Km²), Pico (446 Km²) og 

Terceira (403 Km²) (TABEL 1 – I). 

 

 

KORT 1: ØHAVET AZORERNE 

 
 

 

Øhavet, som har vulkansk oprindelse, er opstået på skæringspunktet mellem de tre største 

tektoniske plader i verden: den nordamerikanske, den eurasiske og den afrikanske. Der er 

hyppig vulkanske aktivitet. Det sidste vulkanudbrud på land var med vulkanen Capelinhos 

på Faial i 1957, og i 1964 blev der sporet en vis undersøisk aktivitet på Serreta-kysten og i 

kanalen mellem Pico og São Jorge. Vulkanen Pico på øen af samme navn er Portugals 

højeste bjerg (2 352 m over havoverfladen). 
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Azorernes placering midt i Atlanterhavet giver en eksklusiv økonomisk zone (EEZ) på 938 

000 km², som omfatter området mellem kystlinjen på de enkelte øer og 200 sømil ud for 

dem. For at forstå størrelsesordenen må det tages i betragtning, at EEZ svarer til ca. 30 % 

af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). 

 

Den varme Golfstrøm holder havvandet på en gennemsnitstemperatur på mellem 16 °C og 

25 °C, hvilket giver et fugtigt subtropisk kystklima med skove og lave buske. Klimaet er 

karakteriseret ved regelmæssig regn hele året rundt (1 930 mm), kraftigst om efteråret og 

vinteren, en kort sommerperiode (juli-august), få temperatursving med enkeltstående 

meteorologiske fænomener af katastrofeomfang (storme, kraftig blæst, kraftige regnskyl) 

og talrige lokale mikroklimaer på grund af det bjergrige landskab. 

Gennemsnitstemperaturen i november, som er den måned, hvor AGRI-udvalgsdelegationen 

kommer på besøg, veksler mellem 18,8 og de 14 °C.  

 

Øernes geografiske isolering og deres vulkanske landskab giver ligeledes baggrund for 

mange forskellige biotoper, økosystemer og landskaber. Det er især laurbærskov, laurisilva, 

der udgør skovområderne med et meget stort antal endemiske arter. 

 

Der findes op mod 300 endemiske leddyr arter (især insekter), fordelt på vidt forskellige 

levesteder (huler, lavamarker og skove). Øerne har omkring 582 forskellige hvirveldyrarter 

og underarter, der lever i vandet (djævlerokker, hajer og havskildpadder) og 71 landarter. 

   

Blandt de sidstnævnte kan fremhæves fuglene, omkring 40 ynglefuglearter. Azorerne er en 

af de seks europæiske regioner, der er kategoriseret som "Endemic Bird Areas", med 

udryddelsestruede fuglearter. Dompappen på Azorerne ("Pyrrhula murina’"på latin; "Priolo" 

på portugisisk og "Azores bullfinch" på engelsk) er den mest truede fugleart i Europa, og 

bestanden er begrænset til nogle bjergområder i den nordøstlige del af øen São Miguel. 

 

UNESCO har givet tre af øerne i øhavet, Corvo, Flores og Graciosa, status som biosfære-

reservat. 16 % af landområdet er under en eller anden form for beskyttelsesstatus, hvilket 

gør Azorerne til en af de europæiske regioner, der har den største procentdel af EU-

klassificerede områder.  

 

Azorerne hører til det europæiske netværk EGN-geopark (European Geopark Network), hvis 

målsætning er at beskytte den geologiske mangfoldighed, fremme den geologiske arv og 

støtte en bæredygtig økonomisk udvikling. 

 

1.2.  Demografi 
 

Azorernes befolkning er på 247 400 indbyggere (hvilket svarer til 2,4 % af hele den 

portugisiske befolkning), og befolkningstætheden er på 106 personer pr. kvadratkilometer 

(hvilket er noget under det portugisiske gennemsnit på 113 indbyggere /km²) (TABEL 1 – 

II og III). 

 

Den tættest befolkede ø er São Miguel i den østlige øgruppe, som med 138 000 personer 

rummer noget over halvdelen af regionens befolkning og derved har den højeste 

befolkningstæthed i øhavet (omkring 1 500 indbyggere /km²). På denne ø findes den 

tættest befolkede by, Ponta Delgada, som deler hovedstadsstatus med Angra do Heroismo 

(på Terceira) og Horta (på Faial).  
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TABEL 1: MAKROØKONOMISKE INDIKATORER FOR PORTUGAL  

(FASTLAND OG ØER) 

 

I. AREAL 

 

 

Øernes areal i (km²) 

 

I alt PT - fastland og øer (km²) 92 212 

I alt Azorerne (km²) 2 322 

Azorerne i % af Portugal 2,6 % 

São Miguel 

Pico 

Terceira 

São Jorge 

Faial 

Flores 

Santa Maria 

Graciosa 

Corvo 

759 

446 

403 

246 

173 

143 

97 

62 

17 

II. DEMOGRAFI PORTUGAL 

(FASTLAND OG ØER) 

Samlet befolkning i Portugal (2014) 10 393 000 

Befolkningstæthed (indbyggere /km²) 

(2014) 

113 

Forventet levetid (2013)  80,9 

Fødselsrate (2013) 1,21 

III. DEMOGRAFI PÅ 

AZORERNE 

Samlet befolkning (2013) 247 400 

% af den portugisiske befolkning (2013) 2,4 %  

Befolkningstæthed (indbyggere /km²) 

(2013)  

106 

IV. 

BRUTTONATIONALPRODUKT 

I PORTUGAL 

Samlet BNP PT (mio. euro) (2013) 171 211 

Procentvis ændring af BNP 2013/2012  -1,4 % 

BNP/indbygger (euro) (2013) 16 400 

V. 

BRUTTONATIONALPRODUKT 

PÅ AZORERNE 

Samlet BNP (mio. euro) (2013) 3 694 

Procentvis ændring af BNP 2013/2012  -1,2 % 

BNP/indbygger (euro) (2013) 14 900 

VI. HANDELSBALANCE 

PORTUGAL 

Handelsbalance PT (mio. euro) (2014) -10 611 

Eksport/importforhold 82,05 % 

% Handelsbalance/BNP -6,13 % 

VII. ARBEJDSLØSHED OG 

INFLATION I PORTUGAL OG 

PÅ AZORERNE 

Årligt IPC i PT (juni 2014/2015)  0,8 % 

Årligt IPC Azorerne (juni 2014/15)  1,43 % 

Arbejdsløshed PT (maj 2015) 13,2 % 

Arbejdsløshed Azorerne (1. kvartal 2015)  6,8 % 

VIII. PORTUGALS ANDRE 

MACROØKONOMISKE 

INDIKATORER 

 

Mindsteløn (euro) (2015) 589 

Gennemsnitlig årsløn PT (euro) (2014) 17 436 

Årlig inflation PT (2014)  -0,3 % 

Gæld PT (% af BNP) (2014) 130,2 % 

Offentligt underskud PT (% af BNP) (2014) -4,5 % 

CO²-udslip (ton pr. indbygger) (2011) 4.7 

Portugals placering mht. 

konkurrencedygtighed (2014) 

51 

Portugals placering mht. indekset for 

menneskelig udvikling (HDI) (2013)  

41 

 

Kilder: Egen udarbejdning med udgangspunkt i data fra "Instituto Nacional de Estatística (INE)" i Portugal, Det 

Verdensøkonomiske Forum (konkurrenceindekset) og "Serviço Regional de Estatística dos Açores". 
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1.3. Politisk-administrativ ramme 

I henhold til forfatningen fra 1976 består den Portugisiske Republik af to selvstyrende 

regioner (Azores og Madeira) samt fem administrative regioner på fastlandet 

(Nordportugal, Midtportugal, Lissabon, Alentejo og Algarve). Den administrative opdeling af 

fastlandet er dog stadig ikke udviklet og kun af statistisk betydning.  Et første forslag om 

regionalisering, der blev fremsat i 90'erne af den daværende portugisiske regering, blev 

forkastet ved folkeafstemning. Som resultat heraf findes de gamle "distritos"(18 i alt) 

stadig på fastlandet, næsten uden kompetencer, sammen med nogle ad hoc-strukturer 

(såsom regionale koordinationsudvalg "Comisiones de Coordinación Regional – CCR", 

storbyområder eller bykommuner og kommunesammenslutninger). I Portugal er det mest 

udbredte og udviklede administrative niveau det lokale, som består af kommuner 

("concelhos") (19 i alt på Azorerne), der er underopdelt i sogne ("freguesias") (159 på 

Azorerne). 

 

Den Europæiske Union kategoriserer herudover Azorerne og Madeira som regioner i EU's 

yderste periferi pga. deres fjerne beliggenhed, økarakter, lille areal, vanskelige topografiske 

og klimatiske forhold og store økonomiske afhængighed af nogle få produkter (artikel 349 

og 355, stk. 1 i TEUF). Disse geografiske forhold giver sig udslag i en stærk økonomisk 

afhængighed af omverdenen med hensyn til strømforsyning og/eller ekstraomkostninger i 

forbindelse med økonomiske aktiviteter, hvilket hæmmer en bæredygtig økonomisk 

udvikling.  

 

De portugisiske "selvstyrende regioner" har omfattende udøvende og lovgivende beføjelser 

på forskellige områder, der omfatter erhvervsfremme, velfærdspolitik og miljøbeskyttelse. 

De vigtigste regionale myndigheder er "regionsregeringen" (som udøvende organ) og "den 

lovgivende forsamling" (som lovgivende organ). Sidstnævnte bliver valgt ved almindelige 

direkte valg, og ud over dens lovgivningsbeføjelser har den beføjelser til at kontrollere 

regionalregeringens handlinger.  

 

"Regeringens repræsentant" repræsenterer den portugisiske regeringschef i hver 

selvstyrende region, og bliver udnævnt af republikkens præsident efter samråd med 

statsrådet. Vedkommende har beføjelser til at underskrive og offentliggøre de retsakter, 

som vedtages af den regionale lovgivende forsamling og regionsregeringen, og dermed 

vetoret, som dog kan annulleres ved kvalificeret flertal i den regionale lovgivende 

forsamling.  

 

Desuden udnævnes "Formanden for regionsregeringen" af regeringens repræsentant i 

overensstemmelse med valgresultatet. Det påhviler formanden for regionsregeringen at 

sammensætte regeringen. Medlemmerne bliver både indsat og afsat af regeringens 

repræsentant på forslag af formanden for regionsregeringen. 

 

På nuværende tidspunkt er Vasco Alves Cordeiro formand for regionsregeringen, og Luis 

Nuno Ponte Neto de Viveiros er leder af det regionale sekretariat for landbrug og miljø, og 

de er begge medlemmer af det socialistiske parti. Under dette regionale sekretariats 

ansvarsområde hører landbrugspolitik, udvikling af landdistrikterne, landbrugsuddannelse 

og landbrugskonsulentarbejde, skove, miljø, arealplanlægning og vandressourcer.  
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Den lovgivende forsamling består på nuværende tidspunkt af følgende grupper eller 

parlamentariske repræsentationer: "Partido Socialista" (det socialistiske parti, PS - 31 

medlemmer), "Partido Socialdemócrata" (det socialdemokratiske parti, PSD - 22), "Centro 

Democrático Social – Partido Popular" (Demokratisk Socialt Centrum - Folkepartiet, CDS-PP 

- 7), "Bloque de Izquierda" (Venstreblokken, BE – 3), "Partido Comunista" (det 

kommunistiske parti, PCP – 1) og "Partido Popular Monárquico" (det royalistiske folkeparti, 

PPM – 1) (FIGUR 1). 

 

 

FIGUR 1: MANDATFORDELING I DEN LOVGIVENDE FORSAMLING 

PÅ AZORERNE 

 

PS - 31

PSD 22

CDS - PP 7

BE - 3

PCP - 1

PPM - 1
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2. DEN REGIONALE ØKONOMI PÅ AZORERNE 

2.1. En vellykket proces med real konvergens (på trods af 

recessionen) 

 

På samme måde som resten af Europas regioner i den yderste periferi har naturforholdene i 

den selvstyrende region Azorerne (afsides beliggenhed, økarakter, bjergområder osv.) 

givet sig udslag i en udpræget strukturel tilbageståenhed. Ifølge Kommissionens data lå 

Azorerne i 1983, dvs. før Portugals medlemsskab, på sidstepladsen med 39 % af EU-

gennemsnittet, blandt NUTS II-regionerne i EU-15, for så vidt angår BNP pr. indbygger. Ti 

år efter, i 1993, var situationen næsten uændret, og Azorerne lå stadig på 

næstsidstepladsen.  

 

En real konvergens i den selvstyrende region Azorerne begyndte først at gøre sig 

gældende, på nationalt såvel som EU-plan, i slutningen af 90'erne som følge af støtten fra 

de europæiske strukturfonde og på grund af den kraftige vækst (indtil 2010) i den 

portugisiske økonomi generelt (TABEL 2 - A). I 2005 nåede BNP pr. indbygger på Azorerne 

i forhold til EU's gennemsnit, målt i KKP, op på indekstal 70 (EU=100) (TABEL 2 - H). BNP 

pr. indbygger på Azorerne lå dengang på 13 300 euro, hvilket svarer til 88 % af det 

portugisiske (15 100 euro) (TABEL 2 – E, F og G). Fra 2005 ophørte Azorerne med at 

være en af de "mindre udviklede regioner" i forhold til EU og blev i stedet til en 

"overgangsregion". På den anden side havde Azorerne en højere vækst end hele Portugal 

tilsammen(TABEL 2 – A og B), hvilket bevirkede, at Azorerne kunne konsolidere sig på en 

mellemposition blandt de 7 portugisiske regioner (med et højere BNP pr. indbygger end i 

Nordportugal og Midtportugal og tæt på Alentejo og Madeira).  

 

 

TABEL 2: UDVIKLINGEN I BNP FOR PORTUGAL OG AZORERNE (2005 - 2013) 

(I LØBENDE PRISER) 

 

 

 

 

ÅR 

A. BNP 

Portugal 

(PT) i 

mio. 

euro 

(ref. 

2011) 

B. BNP 

Azorern

e i mio. 

euro  

(ref. 

2011) 

C.  

Udvikling 

i BNP pr. 

indbygge

r PT (% - 

ref. 

2011) 

D. 

Udvikling 

i BNP pr. 

indbygger 

på 

Azorerne 

(% - ref. 

2011) 

E.  

BNP pr. 

indbygger 

PT  

(i 000 

euro) 

F.   

BNP pr. 

indbygger 

på 

Azorerne 

(i 000 

euro)   

G.  

BNP pr. 

indbygger 

på 

Azorerne 

(ref. PT = 

100) 

H. 

BNP pr. 

indbygge

r på 

Azorerne 

(ref. EU 

= 100) 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

158 653 

166 249 

175 468 

178 873 

175 448 

179 930 

176 167 

169 668 

171 211 

3 264 

3 431 

3 603 3 

761 

3 729 

3 836 

3 760 

3 633 

3 694 

0,8 % 

1,6 % 

2,5 % 

0,2 % 

-3,0 % 

1,9 % 

-1,8 % 

-3,3 % 

-1,4 % 

2,1 % 

2,0 % 

2,3 % 

2,7 % 

-2,1% 

2,0 % 

-1,8 % 

-3,0 % 

-1,2 % 

15,1 

15,8 

16,6 

16,9 

16,6 

17,0 

16,7 

16,1 

16,4 

13,3 

14,0 

14,6 

15,3 

15,1 

15,5 

15,2 

14,7 

14,9 

88 

89 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

70 

70 

70 

71 

74 

74 

71 

70 

72 

 

Kilde: Udarbejdet af Temaafdeling B med udgangspunkt i data fra "Instituto Nacional de Estatística" (INE) (2014), 

"Nova serie de Contas Regionais para o período 2000 a 2013", december 2014 

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQ

UESmodo=2)  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=211519832&DESTAQUESmodo=2
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Den voldsomme økonomiske nedgang, som Portugal har lidt under siden 2008, og den 

efterfølgende recession har naturligvis haft en negativ indvirkning på processen med real 

konvergens med EU og medførte et fald på intet mindre end fire punkter (fra indekstal 74 i 

2009 til 70 i 2012) (TABEL 2 – H og FIGUR 2). I denne samme periode lå indekstallet for 

Azorerne stabilt i forhold til det nationale gennemsnit (91), hvilket skyldtes den dybe 

økonomiske krise på det portugisiske fastland (TABEL 2 – G og FIGUR 2). Med andre ord 

har recessionen ramt Azorerne mindre hårdt end resten af fastlandet. Et vigtigt tal i den 

forbindelse er arbejdsløshedsniveauet. Medens det gennemsnitlige arbejdsløshedstal for 

Portugal lå på 13,2 % i maj 2015, var arbejdsløsheden på Azorerne 6,8 % i første kvartal 

af 2015 (næsten halvdelen af  gennemsnittet for Portugal) (TABEL 1 - VII). 

 

FIGUR 2: UDVIKLING I BNP PR. INDBYGGER PÅ AZORERNE I FORHOLD TIL 

PORTUGAL (REF. 100) OG EU (REF. 100)  

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PNB ref. PT= 100

PNB ref. EU = 100

Det fremgår af de seneste data, som er blevet indsamlet af INE, at Portugals proces med 

real konvergens gik i gang igen i 2014 og nåede et BNP på 173 044 millioner euro (+0,9 % 

sammenlignet med året før) med et BNP pr. indbygger på 16 600 euro. De traditionelle 

makroøkonomiske ubalancer i den portugisiske økonomi findes dog stadigvæk og 

forstærkes af den nylige krise (negativt handelsoverskud, højt arbejdsløsheds- og 

gældsniveau samt stort offentligt underskud) (TABEL 1 - VII og VII). 

 

Azorernes økonomi retter sig imidlertid hurtigere op end økonomien i resten af Portugal.  

Det økonomiske indeks for Azorerne IAE ("Índice de Actividade Económica") viste et 

resultat på 1 043 for månederne februar, marts og april 2015, hvilket er den højeste værdi 

siden marts 2007 (1 046). 

 

2.2. En økonomisk struktur med stærkt specialiseret landbrug 

 

Azorernes økonomi udgør 2,1 % af den portugisiske økonomi, målt efter bidraget til 

bruttoværditilvæksten (BVT). Azorernes bidrag til den primære sektor (landbrug, skovbrug 

og fiskeri) er dog væsentligt højere, idet det udgør 9,3 % af den portugisiske BVT (TABEL 

3 - A). 

 

Som det traditionelt forholder sig i udviklede økonomier, er servicesektoren den vigtigste 

økonomiske aktivitet på Azorerne med et bidrag til den regionale BVT på intet mindre end 

74,8 % i 2012, hvilket svarer til indekstallet for hele Portugal (TABEL 3 - A).(TABLA 3 - A). 

De fremherskende aktiviteter i den tertiære sektor på øerne er af offentlig karakter 

(administrative og sociale tjenesteydelser).  

 

Den største forskel mellem de økonomiske strukturer i Portugal og på Azorerne består i den 

sekundære sektors procentvis mindre betydning på Azorerne (15,6 %) og parallelt hermed 

den primære sektors større betydning sammenlignet med standarderne for EU og hele 

Portugal (9,6 % af BVT) (TABEL 3 – A og FIGUR 3). Det er værd at bemærke, at 

landbrugsfødevaresektoren og skovbrugets forarbejdningssektor er de vigtigste 
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industrisektorer, der danner grundlag for produktionen i primærsektoren på Azorerne. 

Fødevare- og drikkevareindustrien omfatter alene 255 virksomheder (data 2013).  Bagerier 

udgør talmæssigt den største gruppe, men hovedparten af den økonomiske aktivitet i 

landbrugsfødevaresektoren er koncentreret i undersektorerne slagterier, fremstilling af 

mejeriprodukter og bryggeriindustrien. 

 

FIGUR 3: DEN ØKONOMISKE STRUKTUR PÅ AZORERNE 

OPDELT EFTER SEKTORER (% BVT - ÅR 2012) 

BVT Primærsektor 9.6%

BVT Industrisektor 15.6%

BVT Servicesektor 74.8%

 
TABEL 3: ØKONOMISK STRUKTUR OG BESKÆFTIGELSE I PORTUGAL OG PÅ 

AZORERNE 

  

BVT  I PORTUGAL (2012)  

 

 

BVT  PÅ AZORERNE (2012) 

A. 

 

BVT (mio. 

euro) 

 

% BVT 

 

% 

Azorerne/PT 

 

Primærsektor Industri Servicesektor I 

alt 

Primærsektor Industri Servicesektor I alt 

 

3 212 

 

2,2 % 

 

 

-- 

 

32 964 

 

22,4 % 

 

 

-- 

 

 

111 186 

 

75,4 % 

 

 

-- 

 

147 

362 

 

100 

% 

 

 

-- 

 

300 

 

9,6 % 

 

 

9,3 % 

 

487 

 

15,6 % 

 

 

1,5 % 

 

2 335 

 

74,8 % 

 

 

2,1 % 

 

3 122 

 

100 

% 

 

 

2,1 

% 

  

BESKÆFTIGELSE I PORTUGAL (2014) 

 

BESKÆFTIGELSE PÅ AZORERNE (2013) 

 

B. 

 

000 personer 

 

% 

beskæftigelse 

 

% 

Azorerne/PT 

 

Primærsektor Industri Servicesektor I 

alt 

Primærsektor Industri Servicesektor I alt 

 

389 

 

 

8,6 % 

 

 

-- 

 

1 074 

 

 

23,9 % 

 

 

-- 

 

3 037 

 

 

67,5 % 

 

 

-- 

 

4 

500 

 

 

100 

% 

 

 

-- 

 

11,6 

 

 

11,6 % 

 

 

3 % 

 

 

14,6 

 

 

14,6 % 

 

 

1,35 % 

 

73,8 

 

 

73,9 % 

 

 

2,4 % 

 

100,1 

 

 

100 

% 

 

 

2,2 

% 

Kilder: Udarbejdet af Temaafdeling B med udgangspunkt i data fra "Instituto Nacional de Estatística (INE)", 

"Contas Regionais – Ramos de Actividade –  2011" 

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=2206

74544&INST=220617235);  

& Pordata – Base de datos Portugal Contemporáneo  

(http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45 &  

http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8) 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cr&selTab=tab3&perfil=220674544&INST=220617235
http://www.pordata.pt/Tema/Portugal/Actividades+Econ%C3%B3micas-45
http://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Popula%c3%a7%c3%a3o+Empregada-8)
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Et andet element, der kendetegner Azorerne, er den stabile sektorfordeling. Til forskel fra 

fastlandet har de tre sektorers procentvise bidrag til BVT stort set været konstant siden 

slutningen af 90'erne, med mindre udsving. Aktiviteten i den primære sektorer er faldet 

konstant på det portugisiske fastland, og dens bidrag til BVT er gået fra 5,4 % i 1995 til 

kun 2,1 % i 2014 (et fald på omkring 60 %). Sammenlignet hermed har primærsektoren 

på Azorerne ligget på omkring 9-10 % af den regionale BVT siden starten af dette 

århundrede, hvilket er fire gange så meget som tallet for hele Portugal.  

 

Denne situation skyldes, at det er vanskeligt at opnå en strukturel spredning af økonomien. 

Den særlige behandling, der gives til regionerne i den yderste periferi for at bevare deres 

traditionelle handelsstrømme, kan også bidrage hertil. I særdeleshed på produktionsniveau 

er man nødt til at tage hensyn til Azorernes stærke specialisering i produktion af mælk. 

Under systemet med nationale produktionskvoter har denne sektor hidtil kunnet bevare det 

portugisiske fastlandsmarked, hvortil det meste af produktionen traditionelt er blevet afsat 

(75,3 % i 2014). Det er klart, at den nylige afskaffelse af kvoterne kan ændre denne 

skrøbelige balance, hvis mejerisektoren på øerne ikke er i stand til at konkurrere med den 

eksterne produktion på det indenlandske marked i Portugal (se afsnit 3.4 nedenfor). 

 

Den største af øerne, São Miguel, tegner sig for over halvdelen af den samlede regionale 

BVT (57,8 % - 2009). Dernæst følger Terceira med en femtedel af den samlede BVT (21,8 

%), Faial (6,9 %) og Pico (5,3 %). Fordelingen af BVT i primærsektoren mellem øerne 

følger mere eller mindre det samme mønster. São Miguel og Terceira tegner sig for to 

tredjedele af aktiviteten i primærsektoren (henholdsvis 57,6 % og 20,8 % - 2009). Der må 

særligt gøres opmærksom på den stærke specialisering på Pico, Faial, São Jorge og 

Graciosa, som er de fire øer, hvor primærsektorens bidrag til den regionale BVT er større 

end de andre erhvervssektorers. Husdyrholdet og fiskeriet udgør det vigtigste økonomiske 

grundlag for disse mindre øer. Desuden er næsten hele industrien knyttet til 

fødevaresektoren. 

 

2.3. Beskæftigelsesfordelingen i de forskellige sektorer 

 

I direkte samklang med servicesektorens store rolle i den regionale økonomiske struktur, er 

denne sektor langt den vigtigste kilde til beskæftigelse på Azorerne med 73,9 % af det 

samlede antal beskæftigede, hvilket endda ligger over tallet for hele Portugal (67,5 %) 

(TABEL 3 - B). Dernæst følger sekundærsektoren (med 14,6 % af de beskæftigede) og 

tæt herefter primærsektoren (med bemærkelsesværdige 11,6 %, hvilket ligger over 

gennemsnittet for Portugal på 8,6 %). 

 

I denne forbindelse må det fremhæves, at landbrugsfødevaresektoren som den vigtigste 

industriundersektor på Azorerne tegner sig for 2,1 % af den samlede beskæftigelse (2 100 

personer)  
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3. LAND- OG SKOVBRUGSSEKTOREN PÅ AZORERNE 

3.1. Et område præget af landbrug som grundlag for land- og 

skovbrugsaktiviteten 

 

Jordbunds- og klimaforholdene på Azorerne giver mulighed for stor variation i 

landbrugsproduktionen. Det udnyttede landbrugsareal (ULA) udgør 120 400 ha, hvilket 

svarer til noget over halvdelen af Azorernes territorium (TABEL 4 - 2). 88 % af ULA er 

permanente græs- og engarealer, der er velegnede til ekstensivt husdyrhold. 10 % af ULA 

er dyrkede landbrugsarealer (der hovedsageligt anvendes til fodermajs til husdyr), og knap 

2 % bruges til permanente afgrøder (først og fremmest vinmarker). Det areal, der 

anvendes til  økologisk landbrug, er stadig meget beskedent, med knap 620 ha 

(certificerede eller på vej til certificiering)(2013).  

 

 

TABEL 4: DE VIGTIGSTE INDIKATORER FOR LANDBRUGSSTRUKTUREN PÅ 

AZORERNE 

 

1. OMRÅDER PRÆGET AF 

LANDBRUG/LANDDISTRIKTER (1) 

Km² (2013) 2 333 

% af det samlede territorium 

(2013) 

100 % 

2. UDNYTTET LANDBRUGSAREAL 

(ULA) 

Ha (2009) 120 412 

% af det samlede territorium på 

Azorerne 

51,6 % 

3. SKOVAREALER Ha (2010) 72 900 

% af det samlede territorium  31,2 % 

4. ERHVERV/BESKÆFTIGELSE Samlet beskæftigelse (2013) 100 100 

% beskæftigelse i 

landdistrikterne (2013) 

100 % 

Beskæftigelse i 

skovlandbrugssektoren 

11 600 

% af den samlede beskæftigelse 

på Azorerne 

11,6 % 

5. LANDBRUGSBEDRIFTER Antal bedrifter (2009) 13 540 

Gennemsnitsareal (ha) af ULA 

(2009) 

8,9 

Gennemsnitlig økonomisk 

dimension 

25 918.3 

6. LANDBRUGSSEKTORENS BIDRAG 

TIL BNP 

% af Azorernes samlede BNP 

(2012) 

9,6 % 

 

Note: (1) Landdistrikter i henhold til OECD's klassificering, som omfatter regioner i mellemgruppen og regioner, 

der fortrinsvis er præget af landbrug.   
Kilder: Programmet for udvikling af landdistrikter i Portugal - Azorerne 2014-2020 og "Serviço Regional de 

Estatística dos Açores". (http://estatistica.azores.gov.pt/). 

 

Hvis det skovbevoksede areal lægges sammen med det udnyttede landbrugsareal (ULA), 

dækker det areal, der anvendes direkte til aktiviteter i den primære sektor, over 80 % af 

det samlede areal (TABEL 4 - 3). Disse aktiviteter udgør kernen i et industrielt 

landbrugsfødevare- og skovbrugkompleks, som er en af hoveddrivkræfterne bag den 

regionale økonomi. 

http://estatistica.azores.gov.pt/
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På den anden side udgør den store landskabsmæssige og økologiske forskelligartethed på 

Azorerne (afsnit 1.1) grundlaget for et turistmæssigt udbud, som er i klar vækst og udviser 

et stort potentiale med henblik på fremtiden (i 2013 var der en hotelkapacitet på 8 560 

senge). 

 

Alt i alt er Azorernes afhængighed af primærsektoren meget stor på det socio-økonomiske 

(beskæftigelse) og territoriale (landskab) område eller med hensyn til naturressourcer. 

Hele arealet på Azorerne kan faktisk klassificeres som "landdistrikter" i henhold til OECD's 

økonomisk-geografiske kriterier (herunder både områder i mellemgruppen og de såkaldte 

"områder, der fortrinsvis er præget af landbrug" (‘predominio rural)’- PR) (TABEL 4 – 1 og 

4). 

 

3.2. Landbrugsstrukturer 

 

Azorerne har 13 540 landbrugsbedrifter med en gennemsnitlig størrelse på 8,9 Ha (TABEL 

4 - 5). Selv om størstedelen af landbrugsbedrifterne er mindre end 2 ha (7 209 i alt, 

hvilket svarer til 53 %), er den deraf følgende gennemsnitsstørrelse ikke et rent statistisk 

fata morgana, fordi størstedelen af landbrugsarealet (for så vidt angår ULA), hører til de 

mellemstore landbrugsbedrifter på mellem 20 og 50 ha (34,5 %).  

 

Landbrugsbedrifterne i intervallet mellem 5 og 20 ha tegner sig også for en betydelig del af 

ULA (25,6 %). I den ene ende af skalaen er der de mindste bedrifter (< 5 ha), som tegner 

sig for knap 8 % af ULA, medens bedrifterne på over 50 ha i den anden ende af skalaen, og 

som mest består af græs- og engarealer, der er privat eller kommunalt ejet, tegner sig for 

en væsentlig del af det produktive areal (31,7 %). 

 

Der er en klar forbindelse mellem størrelsen af ULA, alt efter dets geografiske beliggenhed, 

og antallet af bedrifter, hvilket viser øernes strukturelle lighed. São Miguel, som er den ø, 

der har det største ULA (34 % af de samlede ULA på Azorerne), har også det største antal 

bedrifter (54 %). Terceira, som har det næststørste ULA (20 %), er hjemsted for 33,2 % af 

bedrifterne. Og til sidst er der Pico (med 16 % af det samlede ULA) som er hjemsted for 

19,5 % af bedrifterne. 

 

Den gennemsnitlige økonomiske bedriftsstørrelse er på 25 918.3 euro om året (TABLA 4 - 

5). Dette tal dækker imidlertid over en stor spredning. De små og mellemstore bedrifters 

dominans med hensyn til størrelse (ha) afspejles direkte i den økonomiske dimension. 31% 

tjener under 2 000 euro om året. 37% af bedrifterne lige i intervallet mellem 2 000 og 15 

000 euro. 25% ligger mellem 15 000 og 100 000 euro, og kun 7% tjener over 100 000 

euro.  

 

Gennemsnitsindtægten for en landbruger på Azorerne er på 14 489,9 euro/ÅAE 

(årsarbejdsenhed)(2011), hvilket betyder, at han har en lavere levestandard end personer, 

der arbejder i andre økonomiske sektorer på Azorerne (indekstal 96,1 ud af 100). Antallet 

af ÅAE pr. bedrift er under 1 (0,9%). 

 

Næsten hele det udnyttede landbrugsareal er ligeligt fordelt mellem bedrifter, der er 

forpagtede, og bedrifter i selveje. Kun 8,1% af ejerne er under 35 år. Størstedelen af 

arbejdskraften udgøres af familie. 

 

Blandt afgrøderne (flerårige eller etårige)(24 053 ha) tegner foderafgrøder sig for det 

største areal (84% af det samlede areal). Dernæst følger, med stor afstand, vin (4%) og 
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kartofler, gartnerivirksomhed generelt og subtropiske afgrøder (hver med 2%). Desuden 

findes der ca. 7 700 bedrifter med kvæg. 

 

Disse data viser et landbrug præget af familiebrug af beskeden størrelse og aldrende 

landmænd. Kun få producenter kan leve alene af indtægterne fra landbruget og supplerer 

deres indtægter med andre kilder (pension, turisme, småhandel osv.). Modernisering af 

landbrugsstrukturen og forbedring af konkurrenceevnen er de største udfordringer for 

landbruget på Azorerne med henblik på at reducere det høje importniveau. Dette skal 

følges op med aktive politikker for økonomisk diversificering, der kan sikre, at befolkningen 

forbliver på alle øerne. Det er således ikke nogen overraskelse, at en stor del af 

bevillingerne til politikken til udvikling af landdistrikter afsættes til disse mål (se afsnit 

4.3.). 

 

3.3. Husdyrhold og kødindustri 
 

Azorernes landbrugssektor er karakteriseret af en stærk specialisering i husdyrbrug. På 

dette grundlag har kødproduktionen udviklet sig hurtigt på grund af eksporten. 

 

I 2014 blev der produceret 21 598 tons kød netto, hvoraf 12 281 tons (57%) var oksekød, 

der udgør langt den største produktion på Azorerne, med 267 000 stykker kvæg (svarende 

til 17,2% af Portugals samlede kvægbestand) (TABEL 5 - 1). De dyr, der slagtes, er først 

og fremmest kalve, ungdyr og køer, i omtrent lige stort antal (15 000 - 17 000 om året).  

 

De andre husdyrarter tegner sig for en væsentlig mindre kødproduktion end kvægsektoren 

(TABEL 5). Der findes en beskyttet geografisk betegnelse (BGB) for "kød fra Azorerne". 

 

TABEL 5: HUSDYRSBESTAND OG KØDPRODUKTION PÅ AZORERNE (2014) 

ART 

 

Dyreart (antal) Antal slagtede dyr Nettovægt 

  

(i tons) 

1. KVÆG 

Under 1 år 

Voksne dyr, heraf 

 

Malkekøer 

Udsætterkøer 

 

I ALT KVÆG 

 

83 000 

184 000 

 

89 000 

29 000 

 

267 000 

 

16 958 

38 188 

 

 

 

 

55 146 

 

2 813 

9 468 

 

 

 

 

12 281 

 

2. SVIN 

 

 

29 000 

 

70 646 

 

5 416 

 

3. FJERKRÆ 

 

 

n/a 

 

2 330 145 

 

3 879 

 

4. GEDER 

 

 

8 000 

 

1 222 

 

14 

 

5. FÅR 

 

 

3 000 

 

597 

 

8 

Kilde: Udarbejdet af Temaafdeling B på grundlag af data fra INE (2015) ‘Estatísticas agrícolas 2014’  
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3.4. Mælk, en strategisk produktion for Azorerne 

 

Malkekøer er af strategisk betydning for Azorerne både på agroindustrielt og territorialt 

niveau. Der er registreret 89 000 malkekøer (TABEL 5 - 1), og det gav i 2014 en 

mælkeproduktion til industrien på næsten 250 milloner liter. Øen São Miguel var den 

største producent, med 64,4% af den samlede produktion, efterfulgt af Terceira med 

26,5%.  

 

Med den produktion blev der fremstillet 58,6 milloner liter UHT-mælk til konsum. Imidlertid 

er ost det vigtigste mejeriprodukt både i mængde (12 614 tons i 2014) og i værdi. Det bør 

fremhæves, at ost får støre og større betydning i mejeriindustrien på Azorerne, uanset 

hvilke mængder mælk der hvert år leveres. Af særlig betydning er de traditionelle 

betegnelser ‘Ilha’ og ‘São Jorge’. 

 

I en vis afstand til produktionen af mælk til konsum og ost følger de andre to store 

mælkeprodukter, mælkepulver (6 798 tons i 2014) og smør (4 163 tons i 2014). 

 

FIGUR 4: MEJERIPRODUKTER OPDELT EFTER AFSÆTNINGSSTED 

(I 1.000 t - 2004) 
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Som følge af det begrænsede interne marked på Azorerne udføres størstedelen af den 

markedsførte produktion. Knap 15% af produktionen (2014) konsumeres på Azorerne 

(FIGUR 4 og TABEL 6). Det vigtigste afsætningssted uden for Azorerne er det portugisiske 

fastland (75,4% af den samlede udførte produktion i 2014), først og fremmest i form af 

mælk (60% af handlen med fastlandet) (FIGUR 4 og TABEL 6). Den ostemængde, der 

sendes til fastlandet, er den næststørste i vægt, men den største i pengeværdi (omkring 

50% af salget). 
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Den næststørste, men meget mindre aftager af Azorernes mejeriprodukterne efter 

fastlandet, er Den Europæiske Union (3,7% af salget i 2014). Det skal fremhæves, at det 

mængdemæssigt vigtigste eksportprodukt til EU er valle (67,5% af den samlede 

produktion), men til en pengeværdi, der svarer til osteeksporten. Andre afsætningssteder 

er Madeira (3%) og tredjelande (2.7%) (FIGUR 4 y TABEL 6). 

 

TABEL 6: MEJERIPRODUKTER OPDELT EFTER AFSÆTNINGSSTED 

(Data for 2014, i tons) 

 Azorerne Fastlandet Madeira EU Tredjelande I ALT 

 

Mejeriprodukter 

(t) 

 

Mælk 

 

Ost 

 

Andet 

 

 

26 772 

(15.2%) 

 

 

22 882 

 

1 912 

 

1 978 

 

132 999 

(75.4%) 

 

 

79 454 

 

24 416 

 

29 129 

 

5 337 

(3.0%) 

 

 

4 764 

 

531 

 

42 

 

6 579 

(3.7%) 

 

 

415 

 

758 

 

5 406 

 

4 730 

(2.7%) 

 

 

3 408 

 

513 

 

809 

 

176 417 

(100%) 

 

 

109 988 

 

28 130 

 

38 299 

 

Kilde: Udarbejdet af Temaafdeling B på grundlag af data fra ‘Serviço Regional de Estatística dos Açores’ 

(http://estatistica.azores.gov.pt/). 

 

Som allerede anført (afsnit 2.2) betyder bortfaldet af mælkekvoterne på EU-niveau en stor 

udfordring for Azorerne, fordi det kan forringe samhandlen med fastlandet og EU. For at 

imødegå denne udfordring har de regionale myndigheder og fagfolk i sektoren allerede i 

lang tid været ved at forberede sig med bistand fra de EU-fonde, der støtter politikken for 

udvikling af landdistrikter (se afsnit 4.3). 

 

Det er derfor ikke overraskende, at programmet for udvikling af landdistrikter for perioden 

2007-2013 på baggrund af det såkaldte sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik i 2009 

indeholdt særlige foranstaltninger til omstrukturering af mælkesektoren med et bidrag på 

90% fra ELFUL. Som følge heraf var hele 72,25% af moderniseringsprojekterne i det 

seneste program for udvikling af landdistrikter mellem 2007 og december 2013 knyttet til 

mælkeproducerende bedrifter (sammenlignet med 18,06% for projekter knyttet til 

oksekødsproduktion eller 5,35% til gartnerivirksomhed). Mellem 2007 og december 2012 

var 67,26% af de projekter, der blev godkendt med henblik på etablering af unge 

landmænd, knyttet til bedrifter med malkekøer (sammenlignet med 20,83% til oksekød og 

10,12 til gartnerivirksomhed). 

 

3.5. Planteproduktion 

 

Klima- og jordbundsforholdene på Azorerne giver mulighed for en lang række forskellige 

former for produktion, herunder nogle subtropiske (bananer, ananas, te, yams - inhame. 

Langt den vigtigste afgrøde (med hensyn til produktion og areal) er fodermajs, hvilket 

hænger tæt sammen med Azorernes specialisering i kvægbrug (TABEL 7 - 1). Med hensyn 

til produktionsmængde ligger sukkerroer på andenpladsen blandt de etårige afgrøder, 

efterfulgt af kartofler (TABLA 7 - 1). 

 

Den vigtigste af de træagtige afgrøder er vin, med en samlet produktion på 12 913 hl om 

året (TABEL 7 - 2), hvoraf størstedelen er rødvin (85%). Kun en mindre del af 

vinproduktionen har en beskyttet betegnelse, og størstedelen af den sælges uden 

http://estatistica.azores.gov.pt/
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certificering (80,5%). Den vigtigste produktion med anerkendt kvalitet er hedvine med 

oprindelsesbetegnelse (1 308 hl, 10% af det samlede salg) og vine med geografisk 

betegnelse - BGB (1 118 hl, 8.5%). ‘Verdelho’ er den bedst kendte drue på Azorerne. 

 

TABEL 7: PRODUKTIONSAREAL OG UDBYTTE FOR DE VIGTIGSTE AFGRØDER 

(Data fra 2014) 

1. ETÅRIGE 

AFGRØDER 

AREAL PRODUKTION 

Fodermajs 9 342 Ha 270 775 t. 

Kartofler 599 Ha 11 142 t. 

Roer 354 Ha 13 320 t. 

Kernemajs 238 Ha 446 t. 

Søde kartofler 60 Ha 1 176 t. 

Inhame fra Azorerne 60 Ha 1 191 t. 

2. FLERÅRIGE 

AFGRØDER  

  

Vin (2009) 926 Ha 12 913 hl 

Appelsiner 366 Ha 3 754 t. 

Bananer 291 Ha 5 129 t. 

Kilde: INE (2015), ‘Estatísticas agrícolas 2014’  

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLI

CACOESmodo=2). 

 

3.6. Træproduktion 

 

I 2010 var skovarealet på Azorerne på 72 900 ha, svarende til ca. en tredjedel af det 

samlede areal (TABEL 4 - 3). De almindeligste træsorter, der plantes, er nåletræ (13 700 

ha). 

 

Størstedelen af skovarealet findes på naturområder eller delvise naturområder (46 700 ha, 

64% af det samlede areal). Imidlertid er det ikke nogen uanseelig mængde træ, der 

produceres på Azorerne: 10.6 milloner kubikmeter brutto i 2013. Størstedelen er løvtræ til 

formaling og nåletræ til opsavning. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=224773630&PUBLICACOESmodo=2
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4. EU-STØTTE TIL LANDBRUGSSEKTOREN PÅ AZORERNE  

4.1. Indledning 

 

Den fælles landbrugspolitik anvendes kun delvis på Azorerne på grund af deres status som 

region i den yderste periferi. Støtteforanstaltningerne under den første søjle (direkte 

betalinger og markedsregulerende foranstaltninger) erstattes af særlige foranstaltninger 

med henblik på tilpasning af den lokale produktion til den fælles landbrugspolitik inden for 

rammer af POSEI (det særlige program som følge af afsides beliggenhed og ø-karakter). I 

modsætning hertil anvendes den anden søjle under den fælles landbrugspolitik (politik for 

udvikling af landdistrikter) fuldt ud, og de dermed forbundne programmer følger 

retningslinjerne for de forskellige reformer af den fælles landbrugspolitik, hvoraf den 

seneste blev vedtaget i december 2013. 

 

De særlige foranstaltninger på landbrugsområdet, der hører under POSEI, er fastsat i 

forordning (EU) Nr. 228/2013 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 23). POSEI-programmet for 

Portugal består af to underprogrammer, et for Azorerne (med titlen Adaptação da Politica 

Comum à Realidade Açoriana’ - Tilpasning af den fælles landbrugspolitik til forholdene på 

Azorerne) og et andet for Madeira ‘A Politica Agrícola da Região Autónoma da Madeira 

Reconhecida e Apoiada pela União Europeia’ - En anerkendt landbrugspolitik for den 

selvstyrende region Madeira med støtte fra EU). Begge programmer opdateres årligt og den 

seneste konsoliderede udgave er fra januar 2015 

(http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15). 

 

Politikken for udvikling af landdistrikter for perioden 2014-2020 er fastlagt i det flerårige 

program for Azorerne, PRORURAL+, som udvikler de juridiske rammer i forordning (EU) nr. 

1305/2012 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487). Programmet for udvikling af landdistrikter 

på Azorerne blev vedtaget af Kommissionen den 13. februar 2015. Som følge deraf er de 

regionale myndigheder knapt nok begyndt at gennemføre programmet. 

 

IFAP (‘Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas’) er finansieringsinstituttet for 

EU-landbrugsudgifter. 

 

4.2. De særlige POSEI-foranstaltninger for landbruget på Azorerne 

 

POSEI-programmets foranstaltninger for landbruget på Azorerne omfatter to store kapitler: 

 

- den såkaldte ‘særlige forsyningsordning’ (kapitel III i forordning (EU) nr. 228/2013) 

- og de ‘særlige foranstaltninger for den lokale landbrugsproduktion’ (kapitel IV i 

samme forordning). 

 

POSEI's årlige finansielle ramme (2015) for regionen Azorerne beløber sig til 76,78 milloner 

euro, hvoraf 70,48 milloner udgør støtten til den lokale produktion, og 6,3 milloner går til 

forsyningsordningen.  

 

4.2.1.  Den finansielle støtte til den lokale produktion 

 

De direkte betalinger fra EU til landbruget på Azorerne er sektoropdelt og er knyttet til 

produktionen for at sikre, at produktionen og de dermed forbundne erhvervsaktiviteter 

opretholdes. De udgør alt i alt en undtagelse fra reglen, eftersom størstedelen af den fælles 

landbrugspolitiks direkte støtte, der i dag anvendes generelt på EU's område, er 

http://posei.azores.gov.pt/documentacao/default.aspx?id=15
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hektarstøtte og er afkoblet produktionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 

1307/2013. 

 

Disse direkte betalinger til Azorerne dækker tre strategiske områder: stabilisering af 

ekstensivt kvægbrug, først og fremmest malkekvæg og kødkvæg, støtte til de traditionelle 

afgrøder som supplement til kvægbruget og reduktion af produktionsomkostningerne. De 

vigtigste foranstaltninger fremgår af TABEL 8 nedenfor.  

 

TABEL 8: DIREKTE STØTTEFORANSTALTNINGER UNDER POSEI TIL 

LOKALPRODUKTIONEN PÅ AZORERNE (2015) 

1. ANIMALSK PRODUKTION KARAKTERISTIKA BUDGET (i 

euro) 

Præmie til mælkeproduktion 35 € pr. ko 20 785 147 

Slagtepræmie for kvæg Præmier efter alder, BGB eller 

produktionsmetode  

13 689 909 

Malkekopræmie 145 € pr. ko og supplement pr. ø 12 211 000 

Ammekopræmie 31 099,51 rettigheder 

300 € pr. ko 

9 329 854 

Støtte til salg af ungkvæg 40 € plus supplement 1 079 319 

Støtte til kvægkvalitet 24,5 € pr. dyr 539 000 

Præmie til får og geder 40 € eller 35 € pr. dyr 112 000 

2. PLANTEPRODUKTION   

Støtte til markafgrøder 500 €/Ha 4 308 100 

Støtte til ananasproduktion 6.53 €/m2 3 443 900 

Støtte til gartnerivirksomhed 1 300 €/Ha 1 183 886 

Støtte til bananproduktion 0.6 €/Kg 700 000 

Støtte til roer og te 1 500 €/Ha 529 914 

Tobaksstøtte  5 740 €/Ha 333 200 

Støtte til vin med 

oprindelsesbetegnelse eller BGB 

1 400 € (oprindelsesbetegnelse) 

eller 1 050 € 

290 000 

3. FORARBEJDNING   

Støtte til oplagring af ost 4,5€/t/dag 500 000 

Støtte til forarbejdning af sukker 49€/100 Kg 600 000 

3. MARKEDSFØRING   

Eksportstøtte til frugt og grøntsager, 

blomster, te og honning 

10-13% af den afsatte 

produktion 

180 000 

Markedsadgangsstøtte til produkter 

med BOB: 

Logo kvæg 

Logo mælkeprodukter 

Logo andre produkter 

Udformning af logo og emballage 

-- 

-- 

-- 

 

 

90 000 

260 000 

180 000 

4. TVÆRSEKTORIELLE 

FORANSTALTNINGER 

  

Undersøgelser og teknisk bistand -- 130 000 

SAMLET BUDGET -- 70 475 229 

Kilde: Udarbejdet af Temaafdeling B på grundlag af POSEI-programmet for Azorerne 2015 

(http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf). 

 

 

http://posei.azores.gov.pt/ficheiros/52201515914.pdf
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Som logisk er, tjener de største budgetposter til at støtte de former for produktion, der 

allerede er konsolideret, og som udgør rygraden i øernes landbrugsøkonomi, dvs. 

malkekvæg og kødkvæg. Imidlertid er støtten til visse traditionelle former for 

planteproduktion, først og fremmest gartnerivirksomhed, også af en vis betydning. 

 

4.2.2.  Den særlige forsyningsordning 

 

Den såkaldte særlige forsyningsordning i POSEI-programmet har til formål at lette 

adgangen til Azorerne for de i bilag I til traktaten nævnte landbrugsprodukter, der anses 

for væsentlige til konsum, forarbejdning af andre produkter eller anvendelse som input i 

produktionen.  

 

Ordningen udmønter sig i toldkontingenter og vedrører både produkter af 

fællesskabsoprindelse og import fra tredjelande (som ikke skal betale told). Ordningen er i 

øjeblikket begrænset til fire produkter, nemlig korn, ris, olie og roeråsukker. 

 

Denne produktion skal udelukkende dække det lokale forbrug. Undtagelsesvis kan der 

udføres visse mængder sukker (maksimalt 1 000 tons i 2015) fra Azorerne til resten af EU. 

 

Som tidligere nævnt er omkostningerne for EU ved denne ordning relativt beskedne, 

omkring 6,3 millioner euro, langt fra det beløb, der afsættes til finansiering af lokal 

produktion. 

 

4.3. Programmet for udvikling af landdistrikter 2014-2020 på 

Azorerne (PRORURAL+) 

 

Programmet for udvikling af landdistrikter på Azorerne (PRORURAL+) var et af de første, 

der blev godkendt af Kommissionen (i februar 2015). Som det har været tilfældet med 

næsten alle programmer for udvikling af landdistrikter i EU for perioden 2014-2020, er den 

effektive ibrugtagninsperiode for programmet blevet reduceret til ét år på grund af 

forsinkelser i vedtagelsen af grundforordningen og de dertil hørende delegerede retsakter 

og gennemførelsesretsakter. Imidlertid er datoen for igangsættelse af programmet formelt 

fortsat den 1. januar 2014, og derfor er de forpligtelser, der blev indgået i 2014, 

støtteberettigede, selv om betalingen af dem først vil ske fra og med 2015 (reglen om "n + 

3"). Alternativt kan bevillingerne for 2014 senere omfordeles til andre år. 

 

ELFUL's bidrag til PRORURAL+ beløber sig til næsten 295,3 milloner euro (0,3% af de 

samlede midler til EU-28). Den generelle medfinanseringssats er på 85%, i 

overensstemmelse med artikel 59, stk.2, litra a, i forordning (EU) nr. 1305/2013. Hvis man 

lægger det nationale bidrag (45,2 milloner euro) til, beløber det samlede offentlige budget 

for programmet til udvikling af landdistrikter på Azorerne sig til næsten 340,5 millioner 

euro (TABEL 9). 

 

Der er ikke af opstillet noget budget for prioritet 1 (‘ fremme af vidensoverførsel og 

innovation’), men på grund af dens horisontale karakter er midlerne hertil blevet 

inkorporeret i resten af programmets kapitler. 

 

42,5% af budgettet går til prioritet 2 i forordning (EU) nr. 1305/2013 (artikel 5, stk. 2 - 

forbedring af bedrifternes og agroindustriens levedygtighed og konkurrenceevne). Inden for 

dette kapitel findes den foranstaltning i hele programmet, som der er afsat flest midler til, 

nemlig støtte til fysiske investeringer, med 126,3 milloner euros, som berører 1 000 

bedrifter (6,9% af det samlede antal bedrifter på Azorerne) (TABEL 9 – PRIORITET 2).  
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41,5 % af bevillingerne fra PRORURAL+ er afsat til prioritet 4 i forordning (EU) nr. 

1305/2013 (artikel 5, stk. 4 - bevarelse af økosystemer i tilknytning til landbruget og 

skovbruget). I betragtning af at hele området på Azorerne er blevet klassificeret som 

ugunstigt stillet område, er støtten på grund af naturbetingede begrænsninger vigtig, og 

der er afsat 70 millioner euro hertil (20,6% af det samlede budget). Dernæst følger 

foranstaltninger vedrørende miljøvenligt landbrug, med næsten 63 milloner euro. I det nye 

program for udvikling af landdistrikter 2015-2020 forventes det, at en betydelig del af det 

udnyttede landbrugsareal (ULA) på Azorerne vil blive omfattet af kontrakter vedrørende 

miljøvenligt landbrug (57,5% til forvaltning af jordbunden, 23% til beskyttelse af 

biodiversiteten og 22,5% til vandforvaltning) (TABEL 9 – PRIORITET 4). 

 

Foranstaltningerne i forbindelse med prioritet 2 og 4 tegner sig for 84% af programmet i 

økonomisk henseende. Resten af foranstaltningerne ligger langt fra det udgiftsniveau, der 

er afsat til forbedring af konkurrenceevnen og bevarelse af økosystemerne. Imidlertid må 

man fremhæve den særlige betydning af Leader (med 6.6% af budgettet), der med sine 

lokale aktionsgrupper dækker hele befolkningen i landdistrikterne på Azorerne (TABEL 9 – 

PRIORITET 6). 
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TABEL 9: PRORURAL+: OFFENLIG STØTTE PR. FORANSTALTNING OG DE 

VIGTIGSTE RESULTATINDIKATORER 

PRIORITETER FOR 

POLITIKKEN TIL UDVIKLING 

AF LANDDISTRIKTER OG 

FORANSTALTNINGER 

VIGTIGSTE 

INDIKATORER 

AFSATTE 

MIDLER 

% 

PRIORITET 2 

Forbedring af bedrifternes 

konkurrencedygtighed 

 

- Modernisering af bedrifter 

 

- Unge landmænd 

 

 

 

 

Investeringer: 6,9% af bedrifterne 

Uddannelse: 1 700 landmænd 

187 nye landmænd (1,38%)  

144 713 865 € 

 

 

 

135 860 924 € 

 

8 552 941 € 

42.5% 

 

 

 

40.0% 

 

2.5% 

PRIORITET 4 

Bevarelse af økosystemer i 

tilknytning til landbruget og 

skovbruget 

 

 

- Ugunstigt stillede områder 

- Foranstaltninger vedrørende 

miljøvenligt landbrug 

- Skove 

- Økologisk landbrug 

- Natura 2000 og vanddirektivet 

Kontrakter vedr. 23% af ULA til 

beskyttelse af biodiversiteten, 

22,5% til vandforvaltning og 

57,5% til forvaltning af jordbunden 

141 210 653 € 

 

 

 

 

70 117 647 € 

62 937 064 € 

7 587 119 € 

529 412 € 

39 412 € 

41.5% 

 

 

 

 

20.6% 

18.5% 

2.3% 

0.1% 

0.0% 

PRIORITET 6 

Lokaludvikling 

 

- LEADER og samarbejdsgrupper 

100% af landbefolkningen 

 

 

Oprettelse af 80 arbejdspladser 

22 446 635 6.6% 

PRIORITET 5 

Energi og klimaændringer 

 

- Kulstofbinding (skove) 

- Energieffektivitet 

- Vedvarende energikilder 

 

 

 

0,15% ALU under kontrakt (300 

ha) 

Investering: 2 025 000 € 

Investering: 112 500 € 

12 413 529 € 

 

 

10 588 235 € 

1 500 000 € 

325 294 € 

3.6% 

 

 

3.1% 

0.4% 

0.1% 

PRIORITET 3 

Fremme af fødevarekæden 

 

- Risikostyring 

- Producentsorganisationer 

- Kvalitetsforbedring 

 

 

 

1.11% af bedrifterne 

0.81% af bedrifterne 

110 bedrifter 

6 117 647 € 

 

 

3 058 823 € 

2 117 647 € 

941 176 € 

1.8% 

 

 

1.0% 

0.6% 

0,2% 

TEKNISK BISTAND M.M. --- 13 584 537 € 4.0% 

SAMLET BUDGET --- 340 486 866 € 100% 

Kilde: Udarbejdet af Temaafdeling B på grundlag af data fra PRORURAL+ (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-

development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf). 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-azores_en.pdf
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BILAG 
 

TABEL 10: DE VIGTIGSTE LANDBRUGSINDIKATORER FOR PORTUGAL 

 

 INDIKATOR PORTUGAL EU - 28 

I. OMRÅDE (1) Regioner overvejende præget af landbrug 

(PR) 

81.1% 52.0% 

Mellemregioner 11.6% 38.2% 

Byområder 7.3% 9.8% 

Km² i alt i PL-regioner (2013) 74 821 2 320 616 

II. DEMOGRAFI (1) % befolkning i PL-regioner (2013) 33.9% 22.6% 

% i mellemregioner (2013) 17.1% 34.9% 

% i byområder (2013) 49.1% 42.5% 

Befolkning i PL-regioner (000) 3 552 3.1% 

III. BESKÆFTIGELSE - Beskæftigelse i landbruget (000) (2013) 

- % af den samlede beskæftigelse 

418.1 

9.3% 

9 857.7 

4.5% 

- Beskæftigelse i skovbrugssektoren (000) 

- % af den samlede beskæftigelse 

13.8 

0.3% 

539.8 

0.2% 

- Beskæftigelse i agroindustrien (000) 

- % af den samlede beskæftigelse 

107.6 

2.4% 

4 859.8 

2.2% 

IV. 

LANDBRUGSINDKOMST 

EUR/årsarbejdsenhed (ÅAE) (2013) 7 055 13 293 

V. 

LANDBRUGSBEDRIFTER 

Landbrugsbedrifter i alt (2010) 305 280 12 248 000 

Gennemsnitsareal (ha) af ULA (2010) 12.0 14.4 

Med ULA < 2 ha (2010) 50.4% 49.1% 

Økonomisk størrelse > 2 000 €  39.1% 44.6% 

% landmænd < 35 år (2010) 2.6% 7.5% 

% landmænd > 64 år (2010) 46.5% 29.7% 

VI. 

LANDBRUGSSEKTOREN 

I % 

AF BNP 

Landbrugets % af det samlede BNP 

(2010) 

2.4% 1.7% 

VII. UDGIFTER FÆLLES 

LANDBRUGSPOLITIK 

(FLP) 

Bevillinger FLP (M €) (regnskabsår 2013), 

heraf: 

- % Direkte betalinger (EGFL) 

- % Markedsforanstaltninger (EGFL) 

- % Udvikling af landdistrikter (ELFUL) 

1 425.8 

 

45.5% 

8.5% 

46.0% 

57 913.3 

(EU 27) 

71.9% 

5.7% 

22.4% 

% støtteberettigede, der modtager < 5 

000 euro i direkte betalinger (2013) 

87.04% 79.08% 

% støtteberettigede, der modtager > 50 

000 euro i direkte betalinger (2013) 

1.18% 1.74% 

Note: (1) Landdistrikter ifølge OECD's klassificering 
Kilder: Udarbejdet af Temaafdeling B på grundlag af  

.  European Commission, ‘Member Data Factsheets – Portugal’ (January 2015) 

(http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf); 

.  European Commission, ‘CAP context indicators – 2014 update’ (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf); 

.  European Commission, ‘7th Financial Report on the European Agricultural Guarantee Fund — EAGF 2013’, 

Annexes 13, 16 and 24 (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm); 

.  European Commission, ‘7th Financial Report on the European Agricultural Fund for Rural Development — 

EAFRD 2013’, Working Document — Tables 9 and 10 (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-

reports/eafrd/index_en.htm). 

.  Pordata (http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812). 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/pt_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2014/indicator-table_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eafrd/index_en.htm
http://www.pordata.pt/Portugal/Quadro+Resumo/Portugal-5812
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KORT OVER DE ØER, SOM  

AGRI-UDVALGET SKAL BESØGE 

 

Kort 2: São Miguel (Den østlige øgruppe) 

 
 

 

Kort 3: Terceira (Den centrale øgruppe) 
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Kort 4: Pico (Den centrale øgruppe) 

 
 

 

 

Kort 5: Faial (Den centrale øgruppe) 
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