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Borgerforslag - støtterblanket
Du kan bruge denne blanket til at støtte et borgerforslag, hvis du ikke kan eller har mulighed for at bruge den
digitale løsning på www.borgerforslag.dk.
Der er ingen forpligtelser forbundet med at være støtter af et forslag.
Støtten er anonym, således forstået at der ikke offentliggøres nogen personoplysninger om støttere i
tilknytning til forslaget. Der henvises i øvrigt til politikken for behandling af personoplysninger på
borgerforslag.dk, som du kan se nedenfor.
Sådan støtter du ikkedigitalt et borgerforslag
1. Når du har udfyldt blanketten og underskrevet den, skal du sende den som fysisk post til Folketinget,
Christiansborg, 1240 København K, att.: Borgerforslag.
2. Når Folketingets Administration har modtaget blanketten, kontrollerer administrationen ved opslag i
Det Centrale Personregister (CPR), at du har stemmeret til folketingsvalg. Herefter registreres din
støtte i systemet, og du modtager en bekræftelse pr. brev eller e-mail på, at din støtte er registreret.

Titel
Læg landbruget om. En milliard kroner til en statslig jordbrugsfond til små, miljø-, klima- og
menneskevenlige landbrug.
Id: FT-03538

Forslag
Folketinget sikrer ved lov eller pålægger den relevante minister at sikre:
• at der oprettes en statslig jordbrugsfond med 1 milliard kr. i grundkapital og 10 milliarder kr. til lån eller
statsgaranti,
• at fonden årligt køber 20-30 eller flere større landbrugsejendomme, som udstykkes i mindre ejendomme,
som forpagtes eller på nærmere vilkår sælges til uddannede landbrugere,
• at uddannelsen af landbrugselever til landbrugere gør dem i stand til at drive mindre, alsidige, natur- og
dyrevenlige landbrug, som modvirker klimaforandringer og genskaber liv i de danske landskaber, og
• at de økonomiske vilkår for sådanne landbrug forbedres.
Fordi det danske landbrug
• samles i så store bedrifter, at unge landbrugere ikke kan købe dem,
• beskæftiger så få mennesker, at landskaberne er næsten mennesketomme,
• er ansvarlig for en lang række problemer for miljø, natur, og klima, som landbrugselever i øjeblikket ikke
uddannes til at løse, og
• har et globalt klimaansvar.
De mindre landbrug skal bidrage til omstilling af landbruget ved:
• at producere mange forskellige madvarer af høj kvalitet, især til lokale markeder
• at anvende nænsom jordbehandling og andre regenerative metoder,
• at anvende mindst mulig eller ingen pesticider og kunstgødning,
• at øge artsrigdommen med bl.a. levende hegn mellem mindre marker,
• at undgå dyrkning af den mest sårbare natur, især vådområder,
• at beskæftige flere mennesker og anvende mindre maskiner,
• at producere færre dyr, som til gengæld har det bedre,
• at producere mad til mennesker frem for foder til dyr,
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• at gøre landbrugslandskabet tilgængeligt igen for mennesker, og
• at bidrage til, at Danmark tager et globalt klimaansvar.

Bemærkninger
I dag er mange landbrugsejendomme så store, at unge mennesker ikke kan købe dem. I stedet bliver de i
stigende grad opkøbt af store investorer som aktie- og anpartsselskaber, der evt. ansætter en landmand
eller landkvinde (landbruger) til at drive dem, ofte som specialiserede fabrikker til produktion af biobrændsel,
af foder eller af dyr til eksport, og oftest med anvendelse af store mængder pesticider og kunstgødning.
Et synligt resultat af denne udvikling er enorme marker af korn, raps og majs. I sådanne landskaber er der
sprøjtespor, men der er få eller ingen markveje til gåture, og der er få eller ingen sommerfugle eller andre
insekter. Biodiversiteten er således ekstremt lav. Samtidig tegner dansk landbrug sig for ca. en tredjedel af
Danmarks udledning af drivhusgas, og det bidrager til en lang række velkendte miljøproblemer. Det
ødelægger endda langsomt jordens muldlag, dvs. selve landbrugsjorden. Uden muldlag, intet landbrug.
Alle former for landbrug er mere eller mindre skadelige for jorden, for naturen og for klimaet, men intensivt
landbrug i stor skala gør selvsagt problemerne særligt store. Med stadigt større maskiner og industrielt
fremstillet kunstgødning og sprøjtegift bruger vi tilmed 80% af Danmarks landbrugsjord til fremstilling af
foder til så mange svin, køer og andre husdyr, at de er blandt de vigtigste årsager til vores egne
miljøproblemer. De bidrager også til andre landes miljø- og samfundsproblemer, særligt i Sydamerika, hvor
savanne og regnskov ødelægges for at dyrke soja til foder til bl.a. danske husdyr. Og med udledninger af
kuldioxid, metan og lattergas bidrager især den intensive dyreproduktion til hele verdens klimaproblemer.
Danmarks landmænd skal ikke bebrejdes denne situation. Siden omstillingen af dansk landbrug fra
produktion af korn til produktion af smør og bacon sidst i 1800 tallet og den mere udbredte anvendelse af
industriel teknik som kunstgødning og sprøjtegift fra midt i forrige århundrede, er danske landbrugere blevet
uddannet til og har erfaring med netop denne form for landbrug. Den er endvidere godt forankret i landets
og EUs mange regelsæt. Men skal dansk landbrug igen være natur- og klimavenligt og et godt forbillede for
andre lande, skal vi klæde nye danske landbrugere på til opgaven, både hvad angår uddannelse og
økonomi.
For det første skal landbrugselever kunne blive uddannet til forskellige former for regenerativt landbrug,
også i mindre skala, det vil sige landbrug, som i videst muligt omfang genopbygger selve grundlaget for
landbrug, det vil sige økosystemer og landbrugsjorden. Det gør forskellige former for økologisk landbrug,
biodynamisk landbrug, skovlandbrug, permakultur, mm. Som Undervisningsministeriets regler er nu, kan
landets landbrugsskoler imidlertid ikke uddanne eleverne i sådanne færdigheder, ej heller på Danmarks
eneste økologiske landbrugsskole. Vi må derfor ændre den bekendtgørelse, som bestemmer hvad
landbrugselever skal lære.
For det andet skal det være muligt for veluddannede unge landbrugere at forpagte eller købe en mindre
landbrugsbedrift. Folketinget bør derfor vedtage en lov om oprettelse af en statslig fond til årligt at erhverve
og udstykke 20-30 eller flere større landbrugsejendomme til mindre landbrug på 10 – 80 hektar afhængigt af
formål, jordbundstype, skovareal, mm. Sådanne ejendomme forpagtes eller sælges på nærmere vilkår til
veluddannede landbrugere, der gerne vil etablere sig på mindre bedrifter for at bidrage til et klima- og
naturvenligt landbrug og landskab. Her tænkes både på de unge mennesker, som er født ind i landbruget,
og på det stigende antal unge, som ønsker at gå ind i landbrugserhvervet, men som er afskåret fra at
overtage ejendomme ved familiehandel.
Inklusiv investeringer i bygninger, besætning og maskiner skal handelsværdien for sådanne mindre bedrifter
være højst 15 millioner kroner for enkelt-familie-brug. En del af midlerne afsættes til deltidsbedrifter og
bedrifter med kooperative ejerformer eller ejerskab på andele. En forpagtning skal være uopsigelig fra
fonden, så længe landbrugeren opfylder sine økonomiske forpligtelser, og den skal kunne gå i arv til
livsarvinger.
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Forpagteren skal endvidere kunne købe ejendommen af fonden til den lavere pris, som følger af de
restriktioner, fonden måtte pålægge ejendommen, eksempelvis i form af klimatiltag som begrænsning af
den animalske produktion eller forskellige former for regenerativt landbrug. Et salgsvilkår skal være, at
ejendommens jordareal ikke kan udvides, ej heller efter evt. videresalg.
Fonden skal således gennem forpagtnings- og salgsvilkår bl.a. kunne sikre, at forpagterne driver
ejendommene og evt. tilforpagtede arealer uden for fondens arealer på en måde, som tilgodeser natur,
klima og miljø. Fonden skal som eksempel kunne stille krav om levende hegn og små marker.
Fonden etableres med 1 milliard kroner i grundkapital og muligheden for at yde lån eller statsgaranti på 10
milliarder kroner. Lån betales tilbage til statskassen, eksempelvis i 3 rater efter henholdsvis 20, 30 og 40 år.
Hvor mange landbrug fonden i praksis vil kunne købe årligt afhænger bl.a. af opsparingen i fonden som
funktion af det gældende renteniveau, som p.t. er meget lavt.
Flere private foreninger har oprettet fonde til køb af konkursramte landbrugsejendomme, som kan
udstykkes til mindre bedrifter. Det er godt, men i snit nedlægges knap tusinde landbrug om året i Danmark.
Disse fonde er derfor for små til, at de alene kan vende udviklingen hen imod et landbrug og et landskab,
som de fleste danskere nok ønsker sig.
En grundkapital på 1 milliard kroner kan forekomme stor, men den skal for det første sammenholdes med
de skattefinansierede tilskud til dansk landbrug. I 2018 var alene de generelle driftstilskud fra EU og den
danske stat over 7 milliarder kroner, hvortil kommer kompensationsordninger, afskrivningsordninger,
fradrag for skat, mm. For det andet skal den sammenholdes med den samlede danske landbrugsgæld på
mere end 300 milliarder kroner. For det tredje skal den sammenholdes med et aktuelt forslag om flere
milliarder kroner til en “multifunktionel jordfordelingsfond” til statsligt opkøb af lavbundsjorde og arrondering
(sammenlægning) af store landbrugsbedrifter. Små bedrifter indgår ikke i planerne for en sådan
multifunktionel jordfordelingsfond. Endelig må tages i betragtning, at fondens årlige køb af ejendomme i
praksis skal justeres som funktion af renteniveau og af antallet af unge mennesker, der søger ind i
erhvervet.
Danmark har råd til en sådan, delvis omlægning af sit landbrug. Selv om det optager mere end 60 % af
Danmarks areal, er landbrugets betydning for landets økonomi ikke længere ret stor. Det tegner sig for kun
2 % af de fuldtidsbeskæftigede, og det bidrager med mindre end 10 % af eksporten og med mindre end 3 %
af bruttonationalproduktet. Disse andele er tilmed faldende. Omlægningen er tillige en investering i nye
organisations- og teknologiformer, som indebærer bedre landbrug og bedre muligheder for eksport og
fortjeneste.
Loven om en sådan fond skal i videst muligt omfang følge principperne i lov om erhvervsdrivende fonde og i
de fondsretlige grundsætninger for fonde med offentlige interesser. Fondens virke skal evalueres 5 år efter,
at den har begyndt sit virke.
Nærværende forslags udgangspunkt er rapporten, ”Etablering af en Jordbrugerfond”, som Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gjorde offentlig kort før systemskiftet i 2001. På den ene side er det derfor
en forudsætning, at et egentligt lovforslag tager hensyn til relevante ændringer af anden dansk og EU
lovgivning, som er gennemført siden 2001. På den anden side bør Folketinget sikre, at fondens formål
fremmes netop ved relevant, uafhængig forskning og ved ændringer af relevant anden dansk og europæisk
lovgivning, eksempelvis om landbrugsuddannelser, bopælspligt, tilkøb af jord, beskatning, vilkår for lokal
fødevareproduktion og ikke mindst EU’s fælles landbrugspolitik, som p.t. genforhandles. Særligt vigtigt er
det, at EU ordningen til omfordeling af direkte betalinger til landmændenes første 30 hektar fortsætter i den
fælles landbrugspolitiks nye reformperiode og at Danmark fremover selv udnytter ordningen.
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Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Ole Færgeman
Syddjurs

olefaergeman@gmail.com

Medstillere

Kontaktoplysninger

Troels Stru Schmidt
Gladsaxe

troels@stru.dk

Bent Hindrup Andersen
Horsens

bent@hindrup.dk
21694520

Ole Kjærulff Davidsen
Skanderborg

ole@davidsen.mail.dk
26849090

Kirstine Frida Rysbjerg
Gentofte

kirstinefridarysbjerg@gmail.com

Rasmus Vestergaard Madsen
Aarhus

vestergaard186@hotmail.com
26595131

Hans Jørgen Nygaard
Frederikshavn

hjnygaard@nordfiber.dk
98864509

Sandra Villumsen
Ringsted

sandravillumsen@gmail.com

Marie Klintrup
København

mklintrup@gmail.com

Morten Nielsen
København

morten@globalaktion.dk
25396557

Peder Winkel Agger
København

pa@ruc.dk
22274653

Side 4 af 10

FT-03538 - Læg landbruget om. En milliard kroner til en statslig
jordbrugsfond til små, miljø-, klima- og menneskevenlige landbrug.

Støtteerklæring
For borgere der ikke kan eller har mulighed for at bruge den digitale løsning på borgerforslag.dk.
Jeg ønsker at være støtter for det borgerforslag, der fremgår af denne blanket.

Fulde navn (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnummer (skal udfyldes)

By (skal udfyldes)

Cpr-nummer (skal udfyldes)

E-mail (hvis du ønsker en kvittering for registreringen af din støtte pr. e-mail)

Dato

Underskrift

Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg har læst forslaget, og at jeg har læst og accepteret
samtykkeerklæringen nedenfor.

Samtykkeerklæring
Jeg bekræfter følgende:
Jeg accepterer, at jeg som støtter af et borgerforslag ikke kan trække min støtte tilbage, når jeg har
givet den.
Jeg har læst og accepteret den vedlagte politik for behandling af personoplysninger på
borgerforslag.dk.
Jeg accepterer, at der behandles personoplysninger om mig som beskrevet i politikken, når jeg som
støtter benytter borgerforslagsordningen.
Jeg accepterer, at jeg kun kan støtte det samme borgerforslag én gang.
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Politik for behandling af personoplysninger i borgerforslag.dk
Når man anvender den digitale løsning for borgerforslag på hjemmesiden borgerforslag.dk som hovedstiller,
medstiller eller støtter af et borgerforslag, behandles der visse oplysninger om én. Dette er nærmere
beskrevet i det følgende.

Formål med behandlingen af personoplysninger
Formålet med at behandle personoplysninger i den digitale løsning for borgerforslag på borgerforslag.dk er
at varetage de opgaver, der følger af lov nr. 1672 af 26. december 2017 om etablering af en ordning for
borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget og af bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en
ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Oplysninger, som indsamles gennem
ordningen, anvendes ikke til andre formål og overgives ikke til andre.

Indhentning og behandling af oplysninger om hovedstillere
Hovedstilleren er den person, som har indleveret et borgerforslag – enten gennem hjemmesiden
borgerforslag.dk eller gennem den papirbaserede løsning, som er til rådighed for borgere, der ikke kan eller
har mulighed for at benytte den digitale løsning.
I det følgende beskrives, hvordan der behandles oplysninger om hovedstilleren, hvis hovedstilleren bruger
den digitale løsning. Om behandling af oplysninger om hovedstillere, som bruger den papirbaserede
løsning, henvises til afsnittet ”Særligt om ikkedigitale borgere” nedenfor.
For at kunne skrive sit borgerforslag, skal man som hovedstiller først logge ind med NemID og derefter
indtaste sit cpr-nummer.
Når hovedstilleren logger ind med NemID, indhenter systemet hovedstillerens NemID-PID. PID-nummeret
(Personligt ID-nummer) udgør en entydig identifikation af signaturholderen bag en personsignatur.
NemID-PID-nummeret benyttes til at kontrollere, at det cpr-nummer, der efterfølgende indtastes, tilhører
den person, som er logget ind med NemID. Desuden gemmes NemID-PID-nummeret i systemet med
henblik på at sikre, at hovedstilleren ikke samtidig kan være medstiller eller støtter af det samme forslag.
Det oplyste cpr-nummer gemmes ikke i systemet.
Når hovedstilleren efterfølgende indtaster sit cpr-nummer, indhenter systemet oplysninger om
hovedstillerens navn, bopælskommune og stemmeret til folketingsvalg fra Det Centrale Personregister.
Det er nødvendigt at indtaste sit cpr-nummer igen, selv om man allerede er logget ind med NemID, for at
systemet kan hente de nødvendige oplysninger om én, bl.a. om stemmeret til folketingsvalg.
Hovedstillerens navn og bopælskommune offentliggøres i tilknytning til borgerforslaget på borgerforslag.dk.
Det er ikke muligt at være hovedstiller af et borgerforslag anonymt. Det er en betingelse for at benytte
borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og oplysningerne om stemmeret bruges
til at sikre, at hovedstilleren opfylder denne betingelse.
Samtidig med at man indleverer sit borgerforslag, skal man som hovedstiller oplyse kontaktoplysninger for
sig selv i form af en e-mailadresse og eventuelt et telefonnummer. Kontaktoplysningerne offentliggøres i
tilknytning til forslaget.
Hvis man går væk fra hjemmesiden, efter at man er begyndt at skrive et borgerforslag, men inden man er
gået videre til den efterfølgende side, hvor man inviterer sine medstillere, vil systemet automatisk gemme
det, man har skrevet, som en kladde. Kladden knyttes til ens NemID-PID og vil derefter automatisk komme
frem, hvis man logger ind igen, så man kan skrive videre, hvis man ønsker det.

Sletning af oplysninger om hovedstillere
Hvis et borgerforslag bortfalder, fordi der ikke inden for fristen er et tilstrækkeligt antal medstillere, som har
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bekræftet at ville være medstillere, slettes forslaget fra den digitale løsning sammen med alle oplysninger
om hovedstilleren, de angivne medstillere og eventuelle medstillere, som allerede har bekræftet. Det
samme gælder, hvis forslaget afvises af Folketingets Administration, fordi dets indhold ikke overholder
reglerne for borgerforslag.
Hvis systemet automatisk har gemt en kladde knyttet til en hovedstillers NemID-PID som beskrevet
ovenfor, slettes kladden og det tilknyttede NemID-PID automatisk efter 14 dage, hvor hovedstilleren ikke har
været logget ind.
Hvis et borgerforslag ikke opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares selve forslaget i
systemet, men oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne slettes. Selve forslaget vil fortsat være
tilgængeligt på borgerforslag.dk, men uden oplysninger om hovedstilleren og medstillerne. Hovedstillerens
og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for Danmark – deres bopælsland vil dog stadig
kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller andre oplysninger, der kan bruges til at identificere
de pågældende.
Hvis borgerforslaget opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares oplysningerne om
hovedstilleren og medstillerne i systemet, indtil Folketingets behandling af det beslutningsforslag, som
måtte udspringe af borgerforslaget, er færdig, eller indtil det må anses for afklaret, at et sådant
beslutningsforslag ikke vil blive fremsat i Folketinget. Selve forslaget vil fortsat være tilgængeligt på
borgerforslag.dk, men efter at oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne er slettet, kan forslaget kun
ses uden disse oplysninger. Hovedstillerens og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for
Danmark – deres bopælsland vil dog stadig kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller andre
oplysninger, der kan bruges til at identificere de pågældende.
Bemærk, at Folketingets Administration såvel før som i og efter perioden, hvor et borgerforslag er offentligt
tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, kan opbevare oplysninger om administrationen af
borgerforslagsordningen, herunder oplysninger om hovedstilleres og medstilleres identitet i tilknytning til
bestemte forslag og korrespondance med borgere om ordningen, i Folketingets Administrations almindelige
journal- og sagsbehandlingssystemer. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af
sagsbehandlingen, f.eks. for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed
mellem Folketingets Administration og borgere om administrationen af ordningen.

Indhentning og behandling af oplysninger om medstillere
Medstillere er personer, som sammen med hovedstilleren stiller sig offentligt bag et borgerforslag. Det er
en betingelse for at få et borgerforslag offentliggjort på borgerforslag.dk med henblik på indsamling af
støttetilkendegivelser fra offentligheden, at hovedstilleren i forbindelse med indgivelsen af forslaget har
angivet mindst 3 og højst 10 medstillere, og at mindst 3 af disse har bekræftet at ville være medstillere.
Det er muligt at acceptere at være medstiller enten gennem hjemmesiden borgerforslag.dk eller gennem
den papirbaserede løsning, som er til rådighed for borgere, der ikke kan eller har mulighed for at benytte
den digitale løsning. Har hovedstilleren benyttet den papirbaserede løsning, skal medstillerne dog også
benytte den papirbaserede løsning.
I det følgende beskrives, hvordan der behandles oplysninger om medstillere, som bruger den digitale
løsning. Om behandling af oplysninger om medstillere, som bruger den papirbaserede løsning, henvises til
afsnittet ”Særligt om ikkedigitale borgere” nedenfor.
For at bekræfte at ville være medstiller af et borgerforslag, skal man benytte det link, som man har
modtaget i en e-mail fra systemet med invitation til at være medstiller. Når man benytter linket, kommer
man ind på en side under borgerforslag.dk, hvor man først skal logge ind med NemID og derefter indtaste
sit cpr-nummer.
Når medstilleren logger ind med NemID, indhenter systemet medstillerens NemID-PID. PID-nummeret
(Personligt ID-nummer) udgør en entydig identifikation af signaturholderen bag en personsignatur.
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NemID-PID-nummeret benyttes til at kontrollere, at det cpr-nummer, der efterfølgende indtastes, tilhører
den person, som er logget ind med NemID. NemID-PID-nummeret gemmes endvidere i systemet med
henblik på at sikre, at medstilleren ikke samtidig kan være hovedstiller eller støtter af det samme forslag, og
at den samme person kun optræder som medstiller af forslaget én gang. Det oplyste cpr-nummer gemmes
ikke i systemet.
Når medstilleren efterfølgende indtaster sit cpr-nummer, indhenter systemet oplysninger om medstillerens
navn, bopælskommune og stemmeret til folketingsvalg fra Det Centrale Personregister.
Det er nødvendigt at indtaste sit cpr-nummer igen, selv om man allerede er logget ind med NemID, for at
systemet kan hente de nødvendige oplysninger om én, bl.a. om stemmeret til folketingsvalg.
Medstillerens navn og bopælskommune offentliggøres i tilknytning til borgerforslaget på borgerforslag.dk.
Det er ikke muligt at være medstiller af et borgerforslag anonymt. Det er en betingelse for at benytte
borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og oplysningerne om stemmeret bruges
til at sikre, at medstilleren opfylder denne betingelse.
Samtidig med at man bekræfter at ville være medstiller, kan man oplyse kontaktoplysninger for sig selv i
form af e-mailadresse og/eller telefonnummer. Disse offentliggøres de i tilknytning til forslaget.

Sletning af oplysninger om medstillere
Hvis borgerforslaget bortfalder, fordi der ikke inden for fristen er et tilstrækkeligt antal medstillere, som har
bekræftet at ville være medstillere, slettes forslaget fra den digitale løsning sammen med alle oplysninger
om hovedstilleren, de angivne medstillere og eventuelle medstillere, som allerede har bekræftet. Det
samme gælder, hvis forslaget afvises af Folketingets Administration, fordi dets indhold ikke overholder
reglerne for borgerforslag.
Hvis borgerforslaget ikke opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares selve forslaget i
systemet, men oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne slettes. Selve forslaget vil fortsat være
tilgængeligt på borgerforslag.dk, men uden oplysninger om hovedstilleren og medstillerne. Hovedstillerens
og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for Danmark – deres bopælsland vil dog stadig
kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller nogen andre oplysninger, der kan bruges til at
identificere de pågældende.
Hvis borgerforslaget opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares oplysningerne om
hovedstilleren og medstillerne i systemet, indtil Folketingets behandling af det beslutningsforslag, som
måtte udspringe af borgerforslaget, er færdig, eller indtil det må anses for afklaret, at et sådant
beslutningsforslag ikke vil blive fremsat for Folketinget. Selve forslaget vil fortsat være tilgængeligt på
borgerforslag.dk, men efter at oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne er slettet, kan forslaget kun
ses uden disse oplysninger. Hovedstillerens og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for
Danmark – deres bopælsland vil dog stadig kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller andre
oplysninger, der kan bruges til at identificere de pågældende.
Bemærk, at Folketingets Administration såvel før som i og efter perioden, hvor et borgerforslag er offentligt
tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, kan opbevare oplysninger om administrationen af
borgerforslagsordningen, herunder oplysninger om hovedstilleres og medstilleres identitet i tilknytning til
bestemte forslag og korrespondance med borgere om ordningen, i Folketingets Administrations almindelige
journal- og sagsbehandlingssystemer. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af
sagsbehandlingen, f.eks. for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed
mellem Folketingets Administration og borgere om administrationen af ordningen.

Indhentning og behandling af oplysninger om støttere
Støttere er de personer, som tilkendegiver deres støtte til et borgerforslag med henblik på, at forslaget kan
komme til behandling i Folketinget. Man kan være støtter af et forslag enten gennem den digitale løsning på
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borgerforslag.dk eller gennem den papirbaserede løsning, som er til rådighed for borgere, der ikke kan eller
har mulighed for at benytte den digitale løsning.
I det følgende beskrives, hvordan der behandles oplysninger om støttere, som bruger den digitale løsning.
Om behandling af oplysninger om støttere, som bruger den papirbaserede løsning, henvises til afsnittet
”Særligt om ikkedigitale borgere” nedenfor.
Når man klikker på ”støt forslaget” under et borgerforslag på borgerforslag.dk, kommer man til en side, hvor
man først skal logge ind med NemID og derefter indtaste sit cpr-nummer.
Når støtteren logger ind med NemID, indhenter systemet støtterens NemID-PID. PID-nummeret (Personligt
ID-nummer) udgør en entydig identifikation af signaturholderen bag en personsignatur.
NemID-PID-nummeret benyttes til at kontrollere, at det cpr-nummer, der efterfølgende indtastes, tilhører
den person, som er logget ind med NemID. NemID-PID-nummeret gemmes endvidere i systemet med
henblik på at sikre, at støtteren ikke samtidig kan være hovedstiller eller medstiller af det samme forslag, og
at den samme person kun støtter forslaget én gang. Det oplyste cpr-nummer gemmes ikke i systemet.
Når støtteren efterfølgende indtaster sit cpr-nummer, indhenter systemet oplysninger om støtterens
stemmeret til folketingsvalg fra Det Centrale Personregister. Det er en betingelse for at benytte
borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og oplysningerne om stemmeret bruges
til at sikre, at støtteren opfylder denne betingelse.
Det er nødvendigt at indtaste sit cpr-nummer igen, selv om man allerede er logget ind med NemID, for at
systemet kan hente de nødvendige oplysninger om én, bl.a. om stemmeret til folketingsvalg.
Der opbevares ingen oplysninger om støttere ud over NemID-PID i den digitale løsning, og der
offentliggøres ingen personoplysninger om støttere i tilknytning til de enkelte borgerforslag.

Sletning af oplysninger om støttere
NemID-PID for støtterne af et borgerforslag opbevares, så længe indsamlingen af støtteerklæringer for
forslaget løber.
Det vil sige, at hvis et borgerforslag ikke opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, slettes
NemID-PID for de personer, som har registreret sig som støttere af forslaget, med det samme fristen er
udløbet.
Hvis borgerforslaget opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, fortsætter indsamlingen af
støtteerklæringer ud over fristen, indtil Folketingets behandling af det beslutningsforslag, som måtte
udspringe af borgerforslaget, er færdig, eller indtil det må anses for afklaret, at et sådant beslutningsforslag
ikke vil blive fremsat for Folketinget. Derefter lukkes indsamlingen af støtteerklæringer for forslaget, og
NemID-PID for alle, som har registreret sig som støttere af forslaget, slettes.
Bemærk, at eventuel e-mailkorrespondance mellem Folketingets Administration og en støtter af et
borgerforslag kan blive gemt i Folketingets Administrations almindelige journal- og
sagsbehandlingssystemer. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af sagsbehandlingen, f.eks.
for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed mellem Folketingets
Administration og borgere om administrationen af ordningen.

Særligt om ikkedigitale borgere
Borgere, som ikke kan eller har mulighed for at benytte den digitale løsning på borgerforslag.dk – herefter
betegnet ikkedigitale borgere – kan i stedet benytte en papirbaseret løsning. De pågældende borgere skal
så tilkendegive, at de ønsker at være hovedstiller, medstillere eller støttere af et borgerforslag, ved at
indsende en papirbaseret blanket med de relevante oplysninger som fysisk post til Folketingets
Administration.
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Når Folketingets Administration modtager en blanket fra en ikkedigital borger, undersøger Folketingets
Administration ved opslag i Det Centrale Personregister, at borgeren har stemmeret til folketingsvalg. Det
er en betingelse for at benytte borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og
oplysningerne om stemmeret bruges til at sikre, at borgeren opfylder denne betingelse.
Hvis betingelsen om stemmeret er opfyldt, indtaster Folketingets Administration oplysningerne fra
blanketten i den digitale ordning. De indtastede oplysninger behandles herefter på samme måde som
tilsvarende oplysninger om borgere, der selv har benyttet den digitale løsning.
Bemærk, at korrespondance pr. post eller e-mail mellem Folketingets Administration og ikkedigitale borgere
kan blive gemt i Folketingets Administrations almindelige journal- og sagsbehandlingssystemer. Endvidere
kan modtagne blanketter blive gemt fysisk. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af
sagsbehandlingen, f.eks. for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed
mellem Folketingets Administration og borgere om administrationen af ordningen. Fysisk opbevarede
blanketter opbevares bag lås og vil kun være tilgængelige for medarbejdere i Folketingets Administration,
som har behov for adgang til oplysningerne i blanketterne til varetagelse af arbejdsopgaver.

Deling på sociale medier
Den digitale løsning på borgerforslag.dk giver mulighed for, at man kan dele oplysninger om sin støtte til et
borgerforslag på visse sociale medier.
Deling af disse oplysninger på sociale medier er underlagt vedkommende sociale mediums brugervilkår og
bestemmelser om behandling af personoplysninger. Folketinget er ikke ansvarligt for indhold, som brugere
af ordningen deler på sociale medier i tilknytning til borgerforslag.

Sikkerhed og logning i den digitale løsning på borgerforslag.dk
Kommunikation mellem brugerne og systemet foregår på en krypteret og sikker forbindelse. Der bliver ikke
gemt personidentificerbare oplysninger ud over, hvad der beskrevet i denne politik.
Systemet er hostet eksternt, og der er indgået en databehandleraftale, som løbende kontrolleres af
Folketinget.
Data, som behandles i systemet, opbevares på servere, som fysisk befinder sig i EU. Oplysningerne
overføres ikke til lande uden for EU.

Dataansvarlig myndighed og kontakt
Den dataansvarlige myndighed for borgerforslagsordningen er Folketinget.
Man kan tage kontakt til Folketinget om spørgsmål om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med
borgerforslagsordningen på følgende adresser:
Folketinget
Att.: Borgerforslag
Christiansborg
1240 København K
borgerforslag@ft.dk
Eller på telefon 3337 5500.
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