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Svar på høring i §2-udvalget (landbrug) om EU’s fælles landbrugspolitik  

 

Miljø- og Fødevareministeriet har den 4. september 2020 fremsendt en række notater, herunder 

notat 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. Landbrug & Fødevarer har 

følgende supplerende bemærkninger til notatet. 

 

Aftalen i Det Europæiske Råd om EU's flerårige finansielle ramme (MFF) for 2021-2027 indeholder 

en række beslutninger, der er afgørende for dansk landbrug. Det er helt overordnet positivt, at der 

nu er opnået en aftale mellem stats- og regeringscheferne, da det er en nødvendig forudsætning 

for, at man nu kan finde en aftale om fremtiden for den fælles landbrugspolitik. Det er også positivt 

at man har opnået enighed om vedtagelsen af en europæisk genopretningsfond. Dansk eksport – 

ikke mindst den danske fødevareeksport – har brug for et Europa med økonomisk vækst. Landbrug 

& Fødevarer ser også frem til hurtig afklaring af, hvordan de dele af den europæiske 

genopretningsfacilitet – bl.a. de dele, der udmøntes via landdistriktsprogrammet - konkret bliver 

udmøntet i Danmark.  

 

Vi er dog bekymrede over beslutningen om at reducere landbrugsbudgettet med op mod 10 pct. 

sammenlignet med det budget, vi har i dag, da det sker samtidigt med at landmændene forventes 

at levere langt mere på den grønne dagsorden. Samtidigt er vi stærkt bekymrede over, at man 

åbner for, at man nationalt kan besluttet at flytte op til 42 pct. af grundbetalingen til 

landdistriktspolitikken – og dermed væk fra landmændenes bundlinje. Hvis det sker, risikerer man 

at underminere mange landmænds økonomi, og det vil stille landmændene i forskellige lande helt 

forskelligt, og dermed føre til konkurrenceforvridning. 

 

Det noteres med tilfredshed, at støttelofter med stats- og regeringschefernes beslutning, bliver 

frivillige for det enkelte medlemsland. Vi går ud fra at denne principbeslutning om at gøre 

støttelofter for medlemslandene frivillige også gælder degressivitet. Den danske regering opfordres 

på den baggrund til at afvise støttelofter i Danmark 

 

Landbrug & Fødevarer ser frem til en hurtig afklaring af de konkrete budgetmæssige konsekvenser 

af aftalen i Det Europæiske Råd for Danmark og konkret for udbetalingen af landbrugsstøtte fra 

december 2020. 
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