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Sendt via mail til: Anna Steen Tvergaard (anstv@mfvm.dk) og Karina Davidsen 

(kad@mfvm.dk) 

§2 høring vedrørende Kommissionens gennemførelsesforordning om at fastsætte en tilpas-

ningssats for direkte betalinger for kalenderåret 2020 

 

Med mail af 25. maj 2020 har Miljø- og Fødevareministeriet sendt notatet L16-20 om Kommissio-

nens gennemførelsesforordning om at fastsætte en tilpasningssats for direkte betalinger for kalen-

deråret 2020 i høring. 

 

Det fremgår af høringsnotatet, at EU-Kommissionen foreslår en tilpasningssats, hvor den direkte 

landbrugsstøtte, der udbetales fra 1. december 2020, reduceres med 4,2 procent. De senere år har 

tilpasningssatsen været på ca. 1,4 procent, hvilket svarer til de midler, der årligt er blevet afsat til 

krisereserven. Der er derfor tale om en forøgelse på ca. 2,8 procent, som skyldes, at der afsættes 

flere midler til krisereserven, at Storbritannien ikke længere bidrager til EU-budgettet og at EU-

Kommissionen har en forventning om, at den finansielle ramme for EU’s landbrugsbudget bliver 

mindre i perioden 2021-2027. Reduktionsprocenten kan blive justeret, når der opnås enighed 

blandt beslutningstagerne om EU’s flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027. 

 

Generelt finder Landbrug & Fødevarer det meget uhensigtsmæssigt, at der på dette fremskredne 

tidspunkt fortsat er relativt stor usikkerhed om størrelsen af udbetalingen af landbrugsstøtte til de-

cember 2020, da det giver meget lidt forudsigelighed for danske landmænd. Eftersom landbrugser-

hvervet ydermere er påvirket af COVID19-nedlukningen, anmoder Landbrug & Fødevarer om, at 

den danske regering arbejder aktivt for at mindske budgetreduktionen mest muligt. Det være sig 

både i forbindelse med forhandlingerne om Kommissionens gennemførselsforordning, og i forbin-

delse med forhandlingerne om størrelsen på EU’s landbrugsbudget for perioden 2021-2027. Derud-

over vil Landbrug & Fødevarer gerne gentage ønsket om, at budgettet til slagtepræmien allerede i 

år øges med 65 mio. kr. da kvægsektoren står i en særdeles vanskelig situation som følge af beta-

lingsrettighedssagen og som følge af den meget dårlige markedssituation på oksekød.  

 

Endelig skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at den måde som reduktionen udregnes på, hvor 

støttebeløb på under 2.000 EUR ikke reduceres, giver et skævt bidrag fra de forskellige EU-med-

lemslande. Lande med mange små bedrifter vil relativt set bidrage mindre end landmænd i Dan-

mark, hvor gennemsnitsstørrelsen på en bedrift er relativt høj i europæisk sammenhæng. Derfor 

burde 2.000 EUR-grænsen først tages i anvendelse efter, at den forventede støttereduktion er for-

delt mellem medlemslandene. 
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