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§2-høring af forslag om tildeling af ekstraordinær støtte til producenterne i landbrugssektorerne
Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag om en delegeret forordning om tildeling af ekstraordinær støtte til producenterne i landbrugssektorerne (L15-22), der blev sendt i høring den 24. marts 2022.
Europa-Kommissionens forslag er begrundet i de negative konsekvenser af den russiske
invasion af Ukraine. Den samlede støtte på EU-niveau er på € 500 mio., der er fordelt på
nationale konvolutter. Den danske andel af den samlede støttepakke er på ca. 77,4 mio.
kr. Man kan nationalt beslutte at fordoble dette beløb med nationale midler.
Det overlades til medlemslandene at beslutte, hvordan de nationale beløb skal fordeles.
Det skal ske på baggrund af objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Dog skal støtten
ifølge forslaget rettes mod sektorer, der berøres af højere priser på rå- og hjælpestoffer
samt handelsbegrænsninger. Samtidigt skal støtten rettes mod landmænd, der bidrager
til eller deltager i:
• cirkulær økonomi,
• forvaltning af næringsstoffer,
• effektiv udnyttelse af ressourcer, eller
• miljø- og klimavenlige produktionsmetoder.
Støtten skal udbetales senest den 30. september 2022.
Finansieringen af de €500 mio. sker dels via €150 mio. uforbrugte midler på EU-budgettet
og dels €350 mio. fra EU's krisereserve. Sidstnævnte skal efterfølgende refinansieres.
Det kan enten ske i form af uforbrugte midler eller ved anvendelse af finansiel disciplin. I
lyset en lang række hjælpeprogrammer m.v. som følge af corona-pandemien og Ukrainekrigen anser Landbrug & Fødevarer for usandsynligt, at der vil være uforbrugte midler af
nævneværdigt omfang i budgettet. Det betyder, at man vil skulle anvende finansiel disciplin, der medfører, at man reducerer støtten til alle landmænd med en given procentsats,
idet der som følge af den såkaldte franchise ikke sker nogen reduktion for de første ca.
15.000 kr. per bedrift.
Landbrug & Fødevarer anerkender Europa-Kommissionens hensigt om at støtte landmændene i en kritisk periode, hvor de uforvarende er blevet ramt af konsekvenserne af
den russiske invasion af Ukraine. Men den valgte finansieringsmodel gør, at Landbrug &
Fødevarer er meget kritisk over for forslaget. Omkring tre fjerdedele af støtten må forventes at blive finansieret af landmændene selv i form af en procentvis reduktion af den
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landbrugsstøtte ud over franchisen på 15.000 kr., der udbetales til bedrifterne til december 2022. Franchisen betyder også, at danske landmænd kommer til at betale en større
andel end andre EU-lande, idet lande med mange små bedrifter relativt kommer til at betale mindre.
I forhold til en model for udbetaling af de 77,4 mio. kr. er der flere forhold, der bør inddrages. Dels er der en meget korte frist for udbetaling af støtten, hvad der taler for en enkel
udbetalingsmodel. Dernæst har krisen ramt meget bredt blandt andet i form af store prisstigninger på en lang række rå- og hjælpestoffer. Det gør det vanskeligt at udpege særlige sektorer eller grupper af landmænd, der bør prioriteres. Det samme gør sig gældende
i forhold til Kommissionens krav om at støtten skal målrettes tiltag inden for de ovenfor
nævnte elementer.
På den baggrund anbefaler Landbrug & Fødevarer en model, der vil kunne fordele midlerne til alle støtteberettigede arealer på bedrifter, der afleverer et gødningsregnskab.
Først og fremmest vil det være en enkel model, der burde kunne sikre, at Landbrugsstyrelsen kan nå at udbetale støtten inden den 30. september – og som ikke vil være forbundet med væsentlige administrative omkostninger for landmændene. For det andet adresserer det alle de hensyn, som Kommissionen ønsker i form af cirkulær økonomi; forvaltning af næringsstoffer; effektiv udnyttelse af ressourcer og miljø- og klimavenlige produktionsmetoder. Landbrug & Fødevarer vil dog være positive overfor andre modeller, der på
tilsvarende vis fordeler midler til alle støtteberettigede arealer.
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