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Høring over forslag til gennemførselsretsakter til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) 2021/XXXX om støtte til strategiske planer
Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til gennemførselsretsakter til forordningen om strategiske
planer i høring. Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til de forskellige udkast.
Delegeret retsakt vedr. sektorprogrammer og GLM 1
Det er i artikel 48 beskrevet, hvordan medlemslandene skal beregne den nationale andel af
permanent græs til brug for den nationale implementering af GLM krav nr. 1, herunder at det nye
referenceår bliver 2018. I de gældende regler for EU’s landbrugspolitik er certificerede økologer
”grønne per definition”. Derfor skal de ikke opfylde de grønne krav, og derfor indgår de økologisk
drevne permanente græsarealer ikke i beregningen af den nationale andel af permanent græs.
Dette betyder også, at de økologiske landmænd har dyrket deres marker ud fra en opfattelse af, at
de har været undtaget fra disse regler. Derfor risikerer økologer i dag ikke noget ved at lade
græsarealer vokse ind i permanent græs status i fald den nationale andel af permanent græs skulle
ende med at falde mere end 5 pct.
Mange konventionelle landbrug, der ikke er undtaget fra de grønne krav, har en dyrkningspraksis,
hvor de dyrker en anden afgrøde end græs mindst hvert 5. år. De gør dette for at undgå permanent
græs status på deres arealer, så de sikrer sig at undgå sanktioner og restriktioner, hvis den
nationale andel af permanent græs falder. Denne adfærd har de økologiske bedrifter ikke haft.
Det er derfor sandsynligt, at økologiske bedrifter vil ændre adfærd, når de bliver omfattet af de nye
regler. Det vil give en risiko for, at den nationale andel af permanent græs falder – og det vil i sidste
ende give udfordringer for alle landmænd. Derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer kraftigt til, at det
gøres muligt at tage hensyn til denne problematik, når den nationale andel af permanent græs
fastlægges. I den sammenhæng skal det sikres, at et skift af referenceår, samt inkludering af det
økologiske areal i referenceåret, ikke alene betyder, at et medlemsland vil være nødt til at indføre
restriktioner i forhold til det permanente græsareal allerede i 2023. Dvs. det første år med de nye
regler for EU’s landbrugspolitik.
Implementerende retsakt vedr. indholdet af de strategiske planer
Generelt indeholder annexet til denne retsakt meget detaljeret information om, hvad det enkelte
medlemsland kræves at fastlægge i CAP strategiske planer. Landbrug & Fødevarer mener det er
vigtigt, at det sikres, at EU-Kommissionen ikke stiller krav ud over de minimumskrav, der er lagt op
til i forordningen for de strategiske planer.
Et eksempel er, at der under punkt 4.1 (c)(v) stilles krav om, at arealer, der indgår i det vi i Danmark
kalder for bruttoarealmodellen, nu også stilles krav om, at deres maksimale størrelse skal
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defineres. Landbrug & Fødevarer mener, at dette krav skal slettes fra den implementerende retsakt.
Det er langt mere vidtgående end det, der er lagt op til i forordningen for de strategiske planer. Her
fremgår det blot, at elementer, der indgår i bruttoarealmodellen, ikke må være dominerende, og at
de ikke må væsentligt hæmme landbrugsaktiviteten på arealerne. Landbrug & Fødevarer mener
derfor det rigeligt i forhold til grundforordningens krav, at der stilles krav om, at elementerne kun må
fylde en maksimal andel af bedriftens og/eller markens areal.
Det bemærkes også, at CAP-planen skal indeholde en forklaring af det nationale bidrag til 2030
målene i EU’s Farm to Fork strategi og EU’s biodiversitetsstrategi. Det skal her bemærkes, at det er
vigtigt at være opmærksom på, at EU’s landbrugspolitik kun kan bidrage til at nå en eller flere af
disse målsætninger. EU’s landbrugspolitik kan ikke alene finansiere opnåelsen af disse
målsætninger.
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