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Miljø- og Fødevareministeriet 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

 

Sendt pr. mail til: Anna Steen Tvergaard (anstv@mfvm.dk), Morten Holm-Hemmingsen 

(morho@mfvm.dk) og Karina Davidsen (kad@mfvm.dk)  

 

§2 høring vedrørende Kommissionens forslag til horisontal forordning, CAP-plan forordning 

og overgangsbestemmelser 

 

Med mail af 25. maj 2020 har Miljø- og Fødevareministeriet sendt notaterne L 18-20, L 20-20 og 

L21-20 vedrørende Kommissionens forslag til CAP-plan forordning, den horisontale forordning og 

overgangsbestemmelser i høring.  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende supplerende bemærkninger til de allerede indsendte hørings-

svar. 

 

 

Forslag til CAP-plan forordning 

EU-Kommissionen fremlagde i maj EU’s jord-til-bord strategi og biodiversitetsstrategi. Det fremgår 

af strategien, at EU-Kommissionen i slutningen af 2020 vil præsentere en række henstillinger til 

hvert enkelt medlemsland vedrørende de ni overordnede mål i forslaget om den fælles landbrugs-

politik inden medlemslandene skal have godkendt deres strategiske planer af Kommissionen, der 

fremover bliver betingelsen for at udbetale landbrugsstøtte i medlemslandene.  

 

Det fremgår desuden, at Kommissionen vil have særligt fokus på målene i den grønne pagt, i jord-

til-bord strategien og i biodiversitetsstrategien. Kommissionen vil på den baggrund have medlems-

landene til at fastsætte eksplicitte nationale mål under hensyntagen til landenes specifikke situation 

og udgangspunkt.  

 

Dette bliver helt afgørende for den fremtidige landbrugspolitik og for rammevilkårene for produktion 

i Danmark, og Landbrug & Fødevarer vil følge dette arbejde meget tæt, så det sikres, at den fremti-

dige landbrugspolitik holder fokus på erhvervets konkurrenceevne.  

 

Landbrug & Fødevarer mener det er vigtigt, at der udarbejdes konsekvensvurderinger af de to stra-

tegier inden de udmøntes i praksis. Derudover er det vigtigt, at der er gennemsigtighed i processen 

omkring EU-Kommissionens henstillinger til medlemslandene vedrørende de ni mål i landbrugspoli-

tikken, så det er muligt at sammenligne på tværs af medlemslande. Landbrug & Fødevarer vil ad-

vare mod, at EU-Kommissionen får tilført betydelige magtbeføjelser til gennem henstillinger til de 

forskellige medlemslande i CAP-handlingsplanerne de facto at kræve specifikke tiltag gennemført 

uden en konkret hjemmel. 

 

Det fremgår af strategierne, at det ønskes at indføre et minimumsbudget øremærket de nye grønne 

incitamentsbaserede eco schemes under den fælles landbrugspolitik, og at man ønsker at indføre 

støttelofter over de direkte betalinger. Landbrug & Fødevarer ser et stort potentiale i incitamentsba-

serede eco schemes, men savner en anerkendelse af, at EU’s landbrugspolitik ikke kan finansiere 

alle de grønne ambitioner, som Kommissionen har opstillet. Landbrug & Fødevarer at gentage og 
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understrege modstanden mod støttelofter i den fælles landbrugspolitik. De direkte betalinger er en 

betaling for de meromkostninger, der følger af de høje europæiske krav på blandt andet miljøområ-

det. De meromkostninger belaster produktionen uanset bedriftens størrelse, og dermed er et støtte-

loft urimeligt og diskriminerende mod den bedriftsstruktur, der blandt andet findes i Danmark.  

 

Der henvises i den sammenhæng til de bemærkninger, som Landbrug & Fødevarer tidligere har af-

givet til § 2-udvalget vedrørende Landbrug & Fødevarers generelle holdning til støttelofter og eco 

schemes. Derudover henvises der til Landbrug & Fødevarers høringssvar til de jord-til-bord strate-

gien og til biodiversitetsstrategien, som tidligere er fremsendt til § 2-udvalget. 

 

Det er positivt, at EU-kommissionen den 27. maj 2020 har foreslået en forøgelse af landbrugsbud-

gettet sammenlignet med det to år gamle forslag – men i forhold til det nuværende budget er der 

stadig tale om en reduktion i størrelsesordenen 10 pct. i faste priser. Det er voldsomt, når kravene 

til landbruget om at levere på hele den grønne dagsorden samtidigt stiger voldsomt. 

 

Det er stærkt utilfredsstillende og urimeligt, at hovedparten af de ekstra midler, der tildeles landbru-

get, tildeles landdistriktsbudgettet og fordeles med den fordelingsnøgle, der anvendes her. Det skyl-

des, at de ekstra midler ifølge Kommissionens Meddelelse om ny Flerårig Finansiel Ramme skal 

hjælpe landbrugs- og fødevareerhvervet med at leve op til kravene i deres netop offentliggjorte for-

slag til strategier for biodiversitet og ”jord-til-bord”. 

 

Strategierne indeholder ikke ny finansiering. Men en række af tiltagene tænkes sammen med EU’s 

fælles landbrugspolitik og EU-Kommissionens godkendelse af medlemslandenes strategiske pla-

ner, der fremover vil være en forudsætning for udbetaling af landbrugsstøtte. Landbrug & Fødeva-

rer appellerer til, at der er en balance mellem øgede krav til landbrugsproduktion og et reduceret 

EU-budget til den fælles landbrugspolitik.  

 

Omkostningerne ved at leve op til kravene i de to strategier må forventes at være knyttet til land-

brugsarealets størrelse og værdien af landbrugsproduktionen. Danmarks andel af landdistriktsmid-

lerne er væsentligt lavere end vores andel af den samlede landbrugsproduktion i EU. Til illustration 

er Danmarks andel af det foreslåede landdistriktsbudget på 0,7 pct.; Danmarks andel af EUs sam-

lede produktionsværdi af landbrugsprodukter er ca. 2,5 pct.; og vores andel af de direkte betalinger 

på 2,2 pct. 

 

Det er vigtigt, at den danske regering arbejder for at få en fair andel af midlerne. Også her bør der 

tages højde for frontløberproblematikken, så miljø- og klimaeffektiv dansk landbrugs- og fødevare-

produktion ikke straffes dobbelt ved at skulle opnå samme reduktionsmål som lande, der ikke alle-

rede har gennemgået en væsentlig grøn omstilling, og samtidigt modtage en andel af budgettet, der 

er langt lavere end den danske andel af EU’s samlede landbrugsproduktion.  

 

 

Forslag til horisontal forordning 

Landbrug & Fødevarer vil gerne kvittere for det forslag, der er fremsat af formandskabet om, at ad-

varselssystemet ved mindre ubetydelige overtrædelser erstattes af muligheden for ikke at give støt-

tenedsættelse for disse overtrædelser. Set med Landbrug & Fødevarers øjne er det et skridt i den 

rigtig retning i fht. at skabe mere proportionalitet og indføre mere vejledning i forbindelse med kon-

trollen. 

 

Af høringsnotatet (L 18-20) fremgår der også ændringer vedrørende formandskabets tilgang til 

håndtering af anvendelse af monitorering til kontrol af konditionalitetskrav. Tidligere var der lagt op 
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til, at selvom monitorering af krav omfattet konditionalitet, vil eventuelle overtrædelser kun føre til 

støttetræk for den population af bedrifter, som sideløbende udtages til den normale 1 pct. fysiske 

kontrol. Det er en tilgang som Landbrug & Fødevarer umiddelbart er positivt indstillet overfor. Nu er 

tilgangen i stedet, at hvis et medlemsland anvender monitorering på nogle af konditionalitetskra-

vene, hvilket i princippet omfatter alle bedrifter, kan sanktionsniveauet for disse krav reduceres. Det 

er positivt, at sanktionsniveauet kan reduceres, men i udgangspunktet er Landbrug & Fødevarer 

tilhænger af, at der holdes fast i den oprindelige tilgang. Landbrug & Fødevarer skal også be-

mærke, at det er vigtigt, at der i forbindelse med kontrol af konditionalitet sker en individuel vurde-

ring af både alvor, omfang, varighed og tilregnelse, og at der generelt foretages en helhedsvurde-

ring bedriften frem for et fokus op bagatelovertrædelser. Landbrug & Fødevarer er i den forbindelse 

bekymret for, om formandskabets tilgang til kontrol af konditionalitet ved monitorering vil føre til au-

tomatiserede afgørelser, hvor sagen ikke i tilstrækkelig grad bliver vurderet efter ovennævnte hen-

syn.  

 

Landbrug & Fødevarer vil generelt gerne opfordre til, at den horisontale forordning indeholder klare 

bestemmelser, der tager hensyn til landmandens retssikkerhed, hvad angår sagsbehandlingstider, 

udbetalinger og fejlende IT-systemer. Der skal opstilles klare mål for maksimale sagsbehandlingsti-

der og for hvornår landbrugsstøtten udbetales til landmændene. Hvis udbetalingsfristerne ikke over-

holdes, skal medlemslandet desuden tillægge renter til det endnu ikke udbetalte beløb. Derudover 

skal der i forordningen stilles krav om, at alle udbetalingsorganer til enhver tid kan lave forskuds- 

eller straksudbetalinger, hvis sagsbehandlingen forsinkes. Sidst men ikke mindst skal der stilles 

krav om, at støtten altid kan sagsbehandles og udbetales manuelt, hvis fejl og mangler i IT-syste-

merne forhindrer rettidig udbetaling af støtten. 

 

 

Forslag til overgangsforanstaltninger  

Det fremgår af høringsnotat L 21-20, at loftet for landdistriktsstøtte forventes at blive forhøjet til ca. 

96,2 mio. euro for 2021, som følge af det nye budgetforslag fra maj 2020, herunder forslaget til en 

genopretningsfacilitet. For kommentarer til dette henvises der til de kommentarer, der er indsat ved-

rørende budget i CAP-plan forordningen tidligere i høringssvaret. 

 

Det fremgår også af høringsnotat L 21-20, at Europa-Parlamentet har foreslået, at der skal foregå 

intern udjævning af betalingsrettighedernes værdi i overgangsperioden. Derfor vil Landbrug & Fø-

devarer gerne endnu en gang understrege de bemærkninger, der tidligere er sendt til overgangsfor-

slaget.  

 

Landbrug & Fødevarer lægger stor vægt på, at muligheden for yderligere udjævning er valgfrit for 

medlemslandene i overgangsperioden og vil på det kraftigste opfodre regeringen til at arbejde for 

dette synspunkt. Dette falder i tråd med generelle princip, som er anvendt ved udformningen af 

overgangsreglerne. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i at fortsætte med de eksisterende reg-

ler, men med nyt budget. Et brud med dette princip vil åbne for diskussionerne om udformningen af 

EUs fremtidige landbrugspolitik, og det foregår jo netop inden for rammerne af Kommissionens for-

slag til en kommende landbrugspolitik. Landbrug & Fødevarer mener, at den nuværende differentie-

ring af betalingsrettighedernes værdi skal fortsætte uændret i overgangsperioden for at skabe mest 

mulig økonomisk kontinuitet, stabilitet og forudsigelighed for danske landmænd.  
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Med venlig hilsen 

 

 

 
Maria Skovager Østergaard 

Chefkonsulent 
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