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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Departementet 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

 

Sendt via mail til euint@fvm.dk  

Skriftlig høring af §2-udvalget vedrørende Kommissionens forslag vedrørende: 

 Det litauiske formandskabsprogram for 2. halvår 2013 

 Reformen af EUs landbrugspolitik 

 Forslag til finansiering under ”kontrolpakken” 

 

Med mails af 28. juni, 1. juli og 2. juli 2013 har Fødevareministeriet fremsendt notater (L 

38, L 39, L 40, L41, L 42 og L 43) om ovennævnte forslag i skriftlig høring.  

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give bemærkninger: 

 

Det litauiske formandskabsprogram for 2. halvår 2013 

Landbrug & Fødevarer noterer sig det litauiske formandskabs arbejdsprogram for andet 

halvår 2013. L&F har ikke særskilte bemærkninger til programmet, men vil løbende kom-

mentere på de specifikke forslag. 

 

Reformen af EUs landbrugspolitik 

Landbrug & Fødevarer har noteret sig den politiske aftale, der blev indgået mellem Rådet, 

Europa-Parlamentet og Kommissionen i sidste uge. Der udestår fortsat en række uklar-

heder, men overordnet er linjerne for den kommende periodes landbrugspolitik nu lagt 

fast. At der nu foreligger en aftale, er grundlæggende positivt, fordi et sammenbrud ville 

have forlænget den usikkerhed, der var for rammerne af den fælles landbrugspolitik.  

 

Det generelle indtryk af aftalen set med L&Fs briller er, at den vil føre til flere regler og 

bureaukrati; risiko for øget konkurrenceforvridning samt en reduktion i de direkte betalin-

ger til landmændene på mellem 20 og 32 pct. (2020 sammenlignet med 2013). Det en-

keltelement, der giver anledning til størst bekymring er muligheden for at flytte 15 pct. af 

støtten fra søjle 1 til søjle 2 eller vice versa. I Danmark går overvejelserne på at flytte 

midler fra søjle 1 til søjle 2. Konsekvensen af dette vil være en reduktion på op til 1 mia. 

kr. i landmændenes bundlinje, idet midler, der flyttes til søjle 2 (landdistriktspolitikken), 

skal bruges til at kompensere ekstra omkostninger eller mistet indtægt. Hvis de forskellige 

EU-lande anvender dette instrument forskelligt, vil det føre en betydelig konkurrencefor-

vridning mellem landene til ugunst for dansk landbrugs konkurrenceevne. 
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Afslutningsvis skal det dog også noteres med tilfredshed, at det lykkes – blandt andet på 

baggrund af en dansk indsats – at mildne forslaget om intern udjævning ganske betragte-

ligt gennem vedtagelsen af den såkaldte irske model. Derved friholdes i vid udstrækning 

ikke mindst kvæg- og mælkeproducenterne for de ganske voldsomme økonomiske kon-

sekvenser, de ellers ville have været udsat for. 

 

Forslag til finansiering under ”kontrolpakken” 

Landbrug & Fødevarer har ikke bemærkninger ud over de allerede afgivne. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Niels Lindberg Madsen 
Afdelingsleder 
 
Generel Erhvervspolitik 
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