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Supplerende høringssvar til §2 høring vedrørende forslag til CAP-plan forordning  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende supplerende bemærkninger til den seneste § 2 høring vedr. L 

30-20 om CAP strategiske planer forud for politisk drøftelse om EU’s fælles landbrugspolitik blandt 

EU’s landbrugsministre på rådsmøde den 21. september 2020. 

 

Det forlyder, at det tyske formandskab lægger op til en mere detaljeret stillingtagen til indholdet af 

det foreslåede GLM-krav nr. 9, der omtales i bilag III til Kommissionens forslag om en CAP-strate-

gisk plan. vedrørende  udlægning af en procentdel af landbrugsarealet til ikke-produktive elemen-

ter. Det tyske formandskab foreslår, at medlemslandene kan beslutte, at efterafgrøder og kvælstof-

fikserende afgrøder skal kunne tælle med i denne procentdel til ikke-produktive elementer, dog så-

ledes at der fastsættes en minimums-procent for ikke-produktive elementer, hvis et medlemsland 

beslutter, at efterafgrøder og kvælstoffikserende afgrøder ikke kan tælle med. Hvis de tæller med, 

skal minimums-procentsatsen være højere, end hvis de ikke tæller med. Konsekvensen af dette må 

blandt andet være, at medlemslande kan vælge udelukkende at anvende efterafgrøder og kvælstof-

fikserende afgrøder til at leve op til GLM-9. 

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at dette vil give konkurrenceforvridning mellem medlems-

landene. Det skyldes, at nogle medlemslande kan vælge, at deres landmænd kan opfylde hele de-

res GLM-krav 9 med efterafgrøder og kvælstoffikserende afgrøder, mens landmænd i andre med-

lemslande er nødt til at tage betydelige arealer ud af produktion (fx i form af braklægning) for at op-

fylde kravet. Allerede i dag er det således, at danske landmænd ikke kan tælle kvælstoffikserende 

afgrøder med som miljøfokusområde, selvom det er muligt i alle andre medlemslande, hvilket set 

med Landbrug & Fødevarers øjne udgør en urimelig konkurrenceforvridning for danske landmænd. 

 

Landbrug & Fødevarer vil derfor anmode om, at den danske regering arbejder for, at formuleringen 

af disse bestemmelser ikke giver mulighed for konkurrenceforvridning mellem medlemslandene. 

Andelen af småbiotoper og elementer i landbrugslandet i videst muligt omfang fremmes via ordnin-

ger med incitamentsbetalinger til landmændene frem for som grundlæggende krav i konditionalite-

ten. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 
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