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Miljø- og Fødevareministeriet  

Slotsholmsgade 12, 

1216 København K 

 

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

(kad@mfvm.dk). 

 

Høringssvar i §2-udvalget fra Landbrug & Fødevarer om overgangsordning i forbindelse 

med landbrugsreformen (L 08-20) og om krisestyring i landbruget (L10-20) 

 

Med mail af 6. marts 2020 har Miljø- og Fødevareministeriet sendt en række notater i høring. 

Notatet L08-20 omhandler overgangsordning i forbindelse med landbrugsreformen. I forhold til 

tidligere afgivne høringssvar herom skal Landbrug & Fødevarer supplere med følgende 

bemærkninger: 

 

- Det er positivt, at det kroatiske formandskab åbner for, at der kan indføres en undtagelse 

fra hovedreglen om, at nye arealbaserede tilsagn begrænses til 1-3 år, hvis en længere 

tilsagnsperiode er behørigt begrundet af hensyn til miljø- og klimaeffekt. L&F vil opfordre til 

at denne undtagelse bringes i spil i forhold til både 20-årige vådområdeordninger og nye 

5-årige tilskud til økologiske arealer og pleje af græs- og naturarealer. 

 

Notatet L10-20 handler om krisestyring i landbruget. Landbrug & Fødevarer har følgende 

bemærkninger hertil: 

 

- Som beskrevet i tidligere høringssvar om landbrugspolitikken efter 2020, så ønsker 

Landbrug & Fødevarer fortsat, at det skal være frivilligt for de enkelte medlemslande at 

iværksætte risikostyringsinstrumenter under EU’s landbrugspolitik. Landbrug & Fødevarer 

anser de direkte betalinger (fremover: bæredygtighedsindkomststøtten) under søjle 1 som 

det bedste instrument til at sikre og stabilisere europæiske landmænds indkomst og 

udjævne større udsving. De direkte betalinger ligger til enhver tid en bund i 

landmændenes indkomst, uanset vejr- og markedsforhold. Denne stabilitet er en 

afgørende faktor for finansiering, kreditter etc.   

 

- Landbrug & Fødevarer ser positivt på, at der vil være uændrede muligheder for at yde 

støtte til privat oplagring og intervention i forhold til visse produkter. 

 

- EU’s risikostyringsværktøjer i forbindelse med udbrud af dyresygdomme er et meget 

vigtigt instrument for dansk landbrug og fødevareindustri. Det er derfor afgørende, at der i 

forbindelse med fastlæggelsen af en revideret landbrugspolitik i EU ikke sættes 

spørgsmålstegn ved dette værktøj, samt at der afsættes de nødvendige budgetmæssige 

reserver. 

 

- Det er positivt, at der i forhold til landbrugsreserven fremadrettet ikke nødvendigvis skal 

opkræves bidrag på ny hvert år. Det er dog fortsat en udfordring, at landbrugsreserven 

etableres ved at anvende bæredygtighedsindkomststøtten i søjle 1. Det giver ikke mening, 

at midlerne opkræves fra de selv samme landmænd, som reserven skal bruges til at 

hjælpe. Det betyder også, at der reelt kun vil være en meget lille tilbøjelighed til at 

anvende krisereserven.  
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Afslutningsvist bemærkes, at Landbrug & Fødevarer er stærk modstander af forslaget fra det 

tidligere Europa-Parlaments landbrugsudvalg om at indføre tiltag, der i krisesituationer kan føre til 

krav om styring af produktionen og herunder en obligatorisk reduktion af produktionen hos 

landmænd i Europa. Landbrug & Fødevarer er principielt modstander af udbudsstyring, som en del 

af EU’s landbrugspolitik. 

 

I forhold til notat L09-20 om handel og landbrug henvises der til separat fremsendt svar herom.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Chefkonsulent 

Bæredygtighed, Miljø og EU 
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