
Dato 25. februar 2015 

Side 1 af 3 

 

  

Fødevareministeriet 

Slotsholmgade 12, 

1216 København K 

 

Sendt via e-mail til: euint@fvm.dk 

Skriftlig høring af § 2 udvalget vedrørende gennemførslen af landbrugsreformen 

 

Med mail af 20. februar 2015 har Fødevareministeriet fremsendt notat L07-15 om status 

for gennemførelsen af landbrugsreformen i skriftlig høring. Landbrug & Fødevarer har 

nedenstående bemærkninger.  

 

Det forventes, at Kommissionen vil orientere om medlemsstaternes gennemførelse af 

landbrugsreformen ved det kommende rådsmøde den 16. marts 2015. 

 

I forbindelse med gennemførslen af reformen vedrørende den direkte støtte, gives der en 

lang række valgmuligheder for det enkelte medlemsland. Dette betyder, at implemente-

ringen af reformen bliver meget forskelligartet, når man ser på tværs af de forskellige 

medlemslande.  

 

Valgmulighederne giver spillerum til at tilpasse reformen til de specifikke behov i de en-

kelte medlemslande, men det giver også risiko for, at der kan ske en konkurrenceforvrid-

ning mellem landene. Dette gør sig ikke mindst gældende i forhold til anvendelsen af 

muligheden for at overføre midler mellem søjle I og søjle II.  

 

Endvidere er det værd at bemærke, at Danmark er det eneste land, der har valgt ikke at 

anvende kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområde. Landbrug & Fødevarer 

mener fortsat, at de kvælstoffikserende afgrøder bør være en del af den danske imple-

mentering. De kvælstoffikserende afgrøder er salgsafgrøder, og derfor vil anvendelsen af 

kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområde i andre EU-lande give anledning til 

konkurrenceforvridning af markedet for disse afgrøder. 

 

Danmark er det eneste land, som har valgt at anvende muligheden for at give en særlig 

betaling til områder med naturlige begrænsninger. Det betyder i praksis, at Ø-

støtteordningen er flyttet fra søjle II til søjle I. Denne flytning har vist sig at give visse ud-

fordringer, eftersom definitionen af en støttemodtager er anderledes i søjle I. Dette bety-

der i praksis, at en række interessentskaber fremadrettet ikke kan modtage ligeså meget 

støtte som hidtil, idet støtten nu gives til 100 ha per ansøger og ikke til 100 ha per inte-

ressent. Landbrug & Fødevarer har tidligere påpeget, at denne konsekvens ikke var op-

lyst i forbindelse med fastlæggelsen af de danske regler. Der bør derfor snarest findes en 

løsning så de berørte landmænd ikke utilsigtet bliver stillet dårligere end hidtil.  

 

På det overordnede plan er gennemførslen af reformen sket på meget kort tid. Processen 

med at udarbejde delegerede - og implementerende retsakter og guidelines har været 

meget sammenpresset, og det er tankevækkende, at det ikke nødvendigvis er alle guide-
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lines, som er endeligt på plads endnu, selvom vi nu er to måneder inde i det første im-

plementeringsår.  

 

Desuden kommer Kommissionen løbende med svar på spørgsmål og afklaringer, som 

kan vende op og ned på den administration, som medlemslandene har planlagt. Sådanne 

ændringer kan få meget alvorlige konsekvenser for de landmænd, der skal leve op til de 

nye regler. Det betyder konkret, at der i sidste ende er en risiko for, at landmænd kan 

komme alvorligt i klemme, såfremt grundlaget for at søge støtte og leve op til de grønne 

krav justeres løbende. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at dette er dybt problematisk og det er yderst kritisk for 

landmændenes retssikkerhed. Derfor vil Landbrug & Fødevarer kraftigt opfordre til, at 

regeringen i fællesskab med de øvrige medlemslande og Europa-Parlamentet sikrer, dels 

at Kommissionen skal vurdere overtrædelser af reglerne lempeligt i det første implemen-

teringsår, og dels at de løbende afklaringer fra Kommissionen ikke længere kan få effekt 

fra indeværende år, men i stedet skal indarbejdes fra 2016. 

 

Sidst men ikke mindst er det værd at bemærke, at implementeringen af landbrugsrefor-

men sker med en hidtil uset detailregulering fra Kommissionens side. Dette betyder, at 

det ofte er svært at genkende det oprindelige politiske formål med reformen, når der ta-

ges udgangspunkt i de regler, landmanden skal efterleve i praksis. 

 

Som eksempel kan nævnes Kommissionens krav om, at efterafgrøder, der kan tælle med 

som miljøfokusområde, skal etableres i blandinger. Dette giver store udfordringer både 

for landmanden og for den fysiske kontrol af kravet. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, 

at hovedformålet med at etablere efterafgrøder er at opsamle kvælstof, og dette formål 

fint kan opfyldes uden at stille krav om at etablere efterafgrøderne i blandinger. 

 

Et andet eksempel er kravet om, at landmænd skal etablere to afgrøder, hvis bedriftens 

omdriftsareal er mellem 10 og 30 ha og tre afgrøder, hvis bedriftens omdriftsareal er over 

30 ha. For at kunne kontrollere kravet, skal medlemslandene definere en kontrolperiode, 

hvor den planlagte afgrøde skal være på marken.  

 

Kommissionen stiller krav til, at der skal kunne findes planterester fra den hovedafgrøde, 

der har været på arealet det pågældende år, hvis afgrøden skal kunne godkendes i en 

fysisk kontrol. Kontrolperioden er i Danmark fastsat til den 1. juni til 31. juli. Kan der ikke 

findes planterester fra den hovedafgrøde, der har været på arealet, er det den afgrøde, 

der er på arealet på kontroltidspunktet, som tæller.   

 

Hvis kontrollen kommer sent i kontrolperioden, kan dette fx være en efterafgrøde, som 

ellers har været tiltænkt at tælle som miljøfokusområde. Denne efterafgrøde vil så blive til 

årets hovedafgrøde. Ud over at landmanden derfor måske står og mangler en afgrøde, vil 

han også mangle det miljøfokusområde, som efterafgrøden skulle have opfyldt. Helt 

overordnet er dette meget problematisk for landmandens retssikkerhed. Desuden giver 

det ikke landbrugsfaglig mening, eftersom landmanden i virkeligheden rent faktisk lever 

op til reglerne, når man ser på, hvad der reelt har været dyrket på markerne gennem 

vækstsæsonen. 
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Dertil kommer, at sanktionssystemet for manglende overholdelse af de grønne krav er 

meget lidt proportionalt, så selv meget små overtrædelser kan give ganske store sanktio-

ner. 

 

Derudover vil kravet om etablering af to eller tre afgrøder sandsynligvis blot føre til struk-

turudvikling, eftersom mindre landbrug (fx deltidsbrug) vil vælge at bortforpagte eller sæl-

ge deres jord til en større landmand i stedet for at etablere en eller to ekstra afgrøder på 

deres areal. 

 

Disse eksempler er med til at understrege vigtigheden af, at der er et stort behov for at få 

forenklet de nye regler, og at den forenklingsproces, som Kommissionen har iværksat vil 

medføre forenkling, som har reel betydning for landmanden. Der henvises i den forbin-

delse til Landbrug & Fødevarers bemærkninger til § 2-høringen om forenkling af den fæl-

les landbrugspolitik fremsendt dags dato. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Niels Lindberg Madsen 
Afdelingsleder 
 
Generel Erhvervspolitik 
 
D +45 3339 4278 
M +45 2724 5623 
E nlm@lf.dk 

 

 

 

 

 
 


