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§ 2-høring om nødforanstaltninger til landmænd som følge af oversvømmelser
Landbrug & Fødevarer har modtaget notat L 01-18 om forslag til gennemførselsretsakt om
nødforanstaltninger i form af støtte til landmænd som følge af oversvømmelser i visse dele af
Litauen, Letland, Estland og Finland.
Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til notatet:
Ifølge forslaget til gennemførselsretsakt kan landmænd i de nævnte medlemslande få en
kompensation i form af et støttebeløb per hektar, såfremt mindst 30 pct. af deres areal ikke kan
anvendes til vintersåning som følge af oversvømmelser.
Landbrug & Fødevarer mener, det er yderst relevant at få Danmark med på denne liste. Vi har i
Danmark haft det vådeste efterår siden 1984.
Landbrug & Fødevarer har rejst problemstillingen vedrørende det meget våde efterår i flere
forskellige sammenhænge, både over for Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og
Landbrugskommissær Phil Hogan, samt DG Landbrug. Det er blandt andet sket i form af en fælles
henvendelse til Phil Hogan sammen med landbrugsorganisationerne i Sverige, Litauen, Letland,
Estland og Finland.
SEGES’ umiddelbare vurdering er, at der gennemsnitligt er ca. 20 pct. af det areal, der skulle være
etableret med vinterafgrøder i Danmark, som ikke er blevet etableret i efteråret. Det er som følge af
det meget våde vejr, der har gjort det umuligt at færdes på arealerne med landbrugsmaskiner. De
20 pct. dækker over store svingninger. Nogen landmænd har slet ikke kunnet etablere
vinterafgrøder, mens andre har kunnet etablere vinterafgrøder stort set som forventet.
Der er arealer, som har været decideret oversvømmet, men overvejende er der tale om, at
arealerne har været så vandmættede, så det ikke har været muligt at færdes på arealerne og få
dem tilsået
Derfor bør betydningen af ordet ”oversvømmelse” også udfordres. Landbrug & Fødevarer mener i
den sammenhæng, at det bør være tilstrækkeligt, hvis det har været for vådt til at færdes på
arealerne med landbrugsmaskiner, så arealerne ikke kunne tilsås. Det vil sige en bredere definition
end et blankt vandspejl, som der lægges op til i forslaget.
Et af de problemer, som Landbrug & Fødevarer også tidligere har påpeget overfor Miljø- og
Fødevareministeriet, er, at det kan give problemer med at overholde de grønne krav til næste til
næste år, det vil sige kravet om at etablere to eller tre forskellige afgrøder. Derfor mener Landbrug
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& Fødevarer, at der skal arbejdes for, at kriseforanstaltningerne også indbefatter en dispensation
for dette krav.
Vi vil også henlede opmærksomheden på, at der har været store problemer med snegleangreb i
etablerede marker med vinterafgrøder. Snegleangrebene har været sværere at bekæmpe, da det
mange steder ikke har været muligt at køre i markerne. Derudover betyder de dårligere betingelser
for at tilså arealerne også, at der vil ske en større udvintring af vinterafgrøder end normalt. Der er
allerede afgrøder som er gået til i efteråret på grund af det våde vejr.
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