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Miljø- og Fødevareministeriet  

Slotsholmsgade 12, 

1216 København K 

 

Sendt via mail til: Malene Mortensen (malmo@mfvm.dk) og Karina Davidsen 

(kad@mfvm.dk) 

§2 høring vedrørende Kommissionens forslag til forordning om regler for støtte til 

strategiske planer 

 

Med mail af 10. januar 2020 har Miljø- og Fødevareministeriet sendt notatet L03-20 om 

Kommissionens forslag til forordning om regler for støtte til strategiske planer i høring. I forhold til 

tidligere afgivne høringssvar vil Landbrug & Fødevarer supplere med følgende kommentarer: 

 

Landbrug & Fødevarer har tidligere bemærket, at vi anbefaler, at den danske regering afsætter op 

til 30 pct. af budgettet til søjle 1 til eco schemes med særlig fokus på klima, miljø, biodiversitet og 

dyrevelfærd.  

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne understrege, at denne anbefaling er under forudsætning af, at de 

ønsker, som Landbrug & Fødevarer har til, hvad eco schemes skal kunne, opfyldes. Herunder ikke 

mindst, at der ydes en betydelig incitamentsstøtte til den enkelte landmand, som sikrer landmanden 

en betydelig nettoindtjening. Herudover skal ordninger under et eco scheme være relevante for alle 

landmænd, der finansierer ordningerne ved at få reduceret deres landbrugsstøtte, og at de dermed 

ikke må medføre en væsentlig omfordeling af landbrugsstøtten blandt landmænd.  

 

Det helt overordnede princip skal derfor være, at der for hver landmand oprettes en grøn konto, 

hvis størrelse svarer til det beløb, som landmandens hektarstøtte er blevet reduceret, for at lave 

ordninger under eco schemes. Den enkelte landmand kan dernæst søge ordninger under eco 

schemes for det beløb, der står på kontoen. Hvis landmanden ikke ønsker at udnytte hele eller dele 

af den grønne konto, kan denne del udbydes til andre landmænd, som gerne vil søge flere midler 

under eco schemes, end der er midler til på disse landmænds egen grønne konto. Princippet er 

derfor, at landmændene er berettigede, men ikke forpligtede, til at søge midlerne på deres grønne 

konto. Derudover har alle landmænd mulighed for at søge flere midler end dem, der står på deres 

grønne konto. Her kan de udelukkende få tildelt flere midler, hvis der er landmænd, der ikke ønsker 

at udnytte deres grønne konto fuldt ud.  
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