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Miljø- og Fødevareministeriet 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

 
Sendt pr. mail til: Anna Steen Tvergaard (anstv@mfvm.dk) og Karina Davidsen 

(kad@mfvm.dk).  

 

§2 høring vedrørende Kommissionens forslag til forordningerne for strategiske planer og 

horisontale regler 

 

Med mail af 25. september 2020 har Miljø- og Fødevareministeriet sendt notatet L35-20 og L36-20 

om dels Kommissionens forslag til forordning om regler for støtte til strategiske planer samt dels 

Kommissionens forslag til horisontal forordning i høring. I forhold til tidligere afgivne høringssvar vil 

Landbrug & Fødevarer supplere med nedenstående kommentarer. 

 

Men i lyset af at det tyske formandskab arbejder målrettet på at opnå enighed om et kompromis i 

ministerrådet på mødet i oktober måned, så vil Landbrug & Fødevarer gerne indledningsvis 

understrege organisationens centrale pejlemærker for den fælles landbrugspolitik. 

 

Helt overordnet lægger Landbrug & Fødevarer som tidligere understreget vægt på, at EUs 

landbrugspolitik understøtter en konkurrencedygtig og bæredygtig produktion af landbrugs- og 

fødevarer. Der er brug for fokus på en fortsat markedsorientering, så danske og europæiske 

landbrugs- og fødevarer, der lever op til det europæiske samfunds høje krav til kvalitet, sikkerhed, 

bæredygtighed samt klimavenlighed, kan imødekomme efterspørgslen hos forbrugerne på såvel 

det europæiske som det globale marked. 

 

Forudsætningen for den fortsatte gradvise omstilling af landbrugs- og fødevareerhvervet, er, at 

landmændene og fødevarevirksomhederne har en indtjening, der kan danne grundlag for 

investeringer i mere klima- og miljøvenlige produktionsmetoder.  

 

Det betyder blandt andet, at EUs landbrugspolitik skal sikre, at der ikke sker store omfordelinger i 

forhold til den nuværende situation. Det betyder først og fremmest, at det skal sikres, at der er ens 

vilkår mellem de forskellige EU-lande – en såkaldt level playing field. Det gælder eksempelvis i 

forhold til de klima- og miljøbetingelser, der stilles til landbrugsstøtten i de forskellige EU-lande. En 

meget ambitiøs dansk implementering i modsætning til en meget lempelig implementering i andre 

EU-lande vil stille danske landmænd over for en urimelig konkurrenceforvridning. 

 

Men det gælder også i forhold til den nationale fordeling af EU-støttemidlerne. Landbrug & 

Fødevarer opfordrer til, at der vedtages regler, der sikrer, at ændringer i forskellige støtteordninger 

sker gradvist og med udgangspunkt i den enkelte landmands nuværende situation. Landmændene 

har investeret langsigtet til tillid til den gældende politik, og meget betydelige ændringer risikerer at 

underminere økonomien for den enkelte landmand – og dermed muligheden for omstilling.  

 

I forhold til de konkrete bemærkninger til høringsnotatet om de strategiske planer, så vil Landbrug & 

Fødevarer gerne henvise til det det supplerende §2-høringssvar, der blev fremsendt til Miljø- og 

Fødevareministeriet den 18. september. Det omhandlede det tyske formandskabs udkast til 

rådskonklusioner, og havde fokus det tyske formandskabs forslag til udformningen af GLM-krav nr. 
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9 for så vidt angår kravet om udlægning af en andel af landbrugsarealet til ikke-produktive arealer. 

Høringssvaret fremsendes hermed igen. 

 

Hvad angår høringsnotatet L35-20, så fremgår det, at kravene til den strategiske plan reduceres, så 

planen ikke skal indeholde et separat afsnit om elementer, der vedrører forenkling og færre 

administrative byrder for støttemodtagerne. Landbrug & Fødevarer mener dette er dybt 

bekymrende, da der er hårdt brug for forenkling af de i forvejen meget komplekse regler, der er 

forbundet med EU’s landbrugspolitik. Landbrug & Fødevarer vil derfor på det kraftigste opfordre til, 

at regeringen arbejder for at genindføre dette afsnit i rådskonklusionerne. 

 

Landbrug & Fødevarer noterer med tilfredshed, at der fra det tyske formandskabs side lægges op 

til, at både støttelofter og degressivitet er frivilligt for medlemslandene at indføre. Som nævnt flere 

gange tidligere ønsker Landbrug & Fødevarer ikke, at der indføres støttelofter og degressivitet i 

Danmark.  

 

Det bemærkes, at det tyske formandskab foreslår, at der laves en øremærkning af midler til grønne 

formål. Det er uklart, om denne øremærkning alene vedrører eco schemes, eller om der også er 

mulighed for at opfylde øremærkningen ved en forøget grøn indsats i søjle II. Landbrug & 

Fødevarer skal som nævnt indledningsvist bemærke, at det er helt essentielt, at der sikres 

ensartede konkurrencevilkår blandt de europæiske landmænd. Som Landbrug & Fødevarer også 

bemærkede i det seneste §2-høringssvar, er vi stærkt bekymrede over, at der er åbnet for, at man 

nationalt kan beslutte at flytte op til 42 pct. af grundbetalingen til landdistriktspolitikken – og dermed 

væk fra landmændenes bundlinje. Hvis der oveni dette øremærkes en andel af støtten i søjle I til 

eco schemes, kan det give alvorlige økonomiske konsekvenser for de berørte landmænd og 

bidrage yderligere til konkurrenceforvridning mellem medlemslandene. Det er derfor vigtigt, at det 

sikres, at udformningen af reglerne ikke kan medføre den form for konkurrenceforvridning, og at 

den forøgede grønne ambition i EU-Kommissionens forslag primært gennemføres ved at give 

incitamentsbetalinger til landmændene via ecoschemes, frem for at overføre midler til 

landdistriktsprogrammet. Dermed vil den grønne øremærkning bidrage både til landmændenes 

bundlinje og til den grønne omstilling i erhvervet.  

 

Endvidere skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at det bør være muligt at andelsselskaber kan 

modtage støtte til ”andre sektorer” uden at de lader sig godkende som producentorganisationer 

efter en periode på 4 år.   

 

Landbrug & Fødevarer har ikke supplerende bemærkninger til høringsnotat L36-20 om forslaget til 

en horisontal forordning. 

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at Landbrug & Fødevarer er meget opmærksomme på 

sammenhængen med Kommissionens strategier for jord-til-bord og biodiversitet. Det gælder blandt 

andet de henstillinger, som Europa-Kommissionen med udgangspunkt i strategierne vil komme 

med til de enkelte medlemslande i forhold udformningen af de strategiske planer. Landbrug & 

Fødevarer er meget forbeholdne overfor den sammenhæng så længe de konkrete mål ikke er 

fastlagt og det faglige grundlag ikke er på plads. Det rejser også spørgsmålet om Europa-

Kommissionens mulighed for enten at godkende eller afvise en strategisk plan uden et klart 

grundlag.  
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Med venlig hilsen 

 
Niels Lindberg Madsen 

Afdelingsleder 

 

Miljø, Energi og EU 

 

D +45 3339 4278 

M +45 2724 5623 

E nlm@lf.dk 


