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§2-høring af forslag til i 2022 at fravige krav vedrørende den grønne støtte, særligt 

muligheden for at dyrke MFO-brakarealer 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar vedrørende Europa-Kommissio-

nens forslag til for 2022 at muliggøre fravigelse af krav vedrørende den grønne støtte, 

særligt muligheden for at dyrke MFO-brakarealer (L09-22), der blev sendt i høring den 

17. marts 2022.  

 

Europa-Kommissionens forslag er begrundet i den alvorlige situation i forhold til produk-

tion af foder og fødevarer, der er opstået som følge af den russiske invasion af Ukraine. 

De centrale elementer i forslaget er at åbne for, at medlemslandene kan tillade, at MFO-

brakarealer: 

• afgræsses eller høstes til produktionsformål, eller 

• dyrkes med kvælstoffikserende afgrøder – samt at der kan anvendes sprøjtemidler på 

arealerne. 

 

Landbrug & Fødevarer bakker kraftigt op om Europa-Kommissionens forslag, som et mid-

lertidigt tiltag. De tragiske og helt exceptionelle konsekvenser af den russiske invasion af 

Ukraine rammer selvfølgelig i første omgang den ukrainske befolkning. Men som en stor-

eksportør af en række landbrugsprodukter som fx hvede, majs, raps m.v. påvirker krigen 

også de globale markeder for foder og fødevarer. Det rammer blandt andet Nordafrika og 

Mellemøsten, der allerede lider under problemer som følge af udbredt tørke, med risiko 

for alvorlige mangelsituationer til følge. Men det rammer også de europæiske forbrugere 

og landmænd blandt andet i form af voldsomt stigende priser. På den baggrund er Eu-

ropa-Kommissionens forslag udtryk for en rettidig omhu.  

 

For Danmark gælder det særligt, at danske landmænd også bør have mulighed for at op-

fylde kravet om miljøfokusområder via produktion af kvælstoffikserende afgrøder. Dan-

mark er det eneste EU-land, hvor denne mulighed ikke allerede er til stede. Hertil kom-

mer, at det også i Danmark bør være muligt at anvende plantebeskyttelsesmidler på 

disse områder, da det vil være en væsentlig forudsætning for at sikre udbyttet.  

 

I lyset af den alvorlige situation er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at muligheden 

for at dyrke disse arealer ikke burde begrænses til kvælstoffikserende afgrøder. Man 

burde også midlertidigt åbne for, at der kunne dyrkes andre afgrøder som fx vårbyg, der 

ville kunne bidrage til at sikre bedre markedsbalancer for blandt andet foderafgrøder. 
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Kravet om etablering af miljøfokusområder er et af de grønne krav, som europæiske land-

mænd skal leve op til. Et andet er kravet om afgrødediversificering, hvor landmænd skal 

etablere to eller tre afgrøder. Dette krav burde i lyset af den kritiske situation midlertidigt 

ophæves således, at landmænd fik mulighed for at dyrke de afgrøder, der særligt efter-

spørges.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Lindberg Madsen 
EU-politisk chef 
EU & Frø 
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