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Inspirationsdokument til besvarelse af EU-Kommissionens høring 

om modernisering og forenkling af EU’s landbrugspolitik 

 

EU-kommissionens høring om modernisering og forenkling af EU’s landbrugspolitik 

består af 34 spørgsmål. 5 spørgsmål er åbne, hvor det er muligt at skrive en tekst på 

maksimalt 1.500 karakterer og de resterende spørgsmål er lukkede. De besvares ved 

afkrydsning.  

 

Spørgeskemaet findes her: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e91ba0bf-c5d1-49ac-a71e-

45441758180d?draftid=d2a7ec34-16ea-442a-91e0-60612c9348b4&surveylanguage=DA  

 

Hvis dette link ikke virker såfremt URL-adressen ændrer sig (som vi har oplevet at den 

kan gøre), kan man finde spørgeskemaundersøgelsen på følgende måde: 

 
1. Gå til EU-Kommissionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/agriculture/index_en  
2. Klik på overskriften ”Future of CAP” til højre på siden (under billedet af 

Landbrugskommissær Phil Hogan) 
3. Lidt nede på siden bag linket ”Future of CAP” er et nyt link, hvor der står 

”questionnaire”. Klik på dette link. 
4. Du er nu kommet til den engelske version af spørgeskemaet. Hvis du vil have 

den danske version skal du ændre sproget. Det kan gøres i rullemenuen til højre i 
billedet. 

 

Fristen for at svare på høringen er den 2. maj 2017.  

 

Spørgeskemaet kan besvares på dansk, men hvis du har mulighed for det anbefales det 

at besvare de åbne spørgsmål på engelsk, da oversættelsen ofte kan være af ringe 

kvalitet. 

 

Der er i skrivende stund allerede indsendt mere end 10.000 besvarelser af 

spørgeskemaet. Det forventes at et stort antal grønne organisationer vil besvare 

spørgeskemaet. Derfor er det vigtigt, at der også er mange fra landbrugssektoren, som 

svarer. 

 

Spørgsmålene er kategoriseret under 5 hovedoverskrifter:  

 

A. Om dig 

B. Landbrug, landområderne og den fælles landbrugspolitik i dag 

C. Mål og forvaltning 

D. Landbruget, landområderne og den fælles landbrugspolitik i morgen 

E. Afslutning: modernisering og forenkling 

 

Nedenfor gives nogle overordnede betragtninger omkring de forskellige områder 

 

A. Om dig 

Sektionen indeholder baggrundsspørgsmål. 

 

B. Landbrug, landområderne og den fælles landbrugspolitik i dag 

Sektionen indeholder spørgsmål om den nuværende landbrugspolitik, herunder hvilke 

udfordringer erhvervet står overfor og erhvervets bidrag til samfundet. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e91ba0bf-c5d1-49ac-a71e-45441758180d?draftid=d2a7ec34-16ea-442a-91e0-60612c9348b4&surveylanguage=DA
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e91ba0bf-c5d1-49ac-a71e-45441758180d?draftid=d2a7ec34-16ea-442a-91e0-60612c9348b4&surveylanguage=DA
https://ec.europa.eu/agriculture/index_en
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Til sidst i sektionen spørges der til, hvilke problemer/hindringer der er for at opfylde 

målene for den nuværende landbrugspolitik – og hvilke drivkræfter der ligger bag disse 

problemer. 

 

Set med Landbrug & Fødevarers øjne er en af de største udfordringer med den 

nuværende politik, at reglerne er blevet alt for komplekse. Dette gælder ikke mindst for de 

grønne krav. Danske landmænd har oplevet en stigende administrativ byrde, og 

håndteringen af markbruget styres nu i højere grad af kalenderen og administrativt 

fastsatte datoer end af godt landmandskab. Det betyder i praksis, at danske landmænd 

ikke nødvendigvis foretager det produktions- og miljømæssigt mest optimale valg, men 

derimod de valg, der minimerer risikoen for at miste landbrugsstøtte. Det er derfor vigtigt, 

at landbrugspolitikken giver landmændene muligheden for at øve godt landmandskab 

tilbage. 

 

Dernæst spørges der til hvilke elementer ved den nuværende landbrugspolitik, som er 

mest byrdefulde og komplekse – og hvorfor? 

 

Et af de klart mest komplekse områder er krydsoverensstemmelse. Der er mange – og 

meget detaljerede krav, og selv en landmand med gode intentioner kan meget let komme 

til at overtræde et krav uden at vide det.  

 

Som tidligere nævnt har de nye grønne krav medført yderligere kompleksitet.  

 

Det er svært for landmænd at forstå, at der er meget varierende muligheder for at 

etablere miljøfokusområder i de forskellige medlemslande. I lande, som for eksempel 

Danmark, hvor der kun er begrænsede valgmuligheder, bliver det langt sværere for den 

enkelte landmand at opfylde kravet til etablering af miljøfokusområder på en måde som 

giver mening for den enkelte landmand.  

 

For mindre bedrifter, fx deltidsbedrifter, er kravet om afgrødevariation (etablering af 2 eller 

3 afgrøder) meget byrdefuldt, da det medfører store omkostninger at etablere en eller 

flere ekstra afgrøder. Alternativt vil disse landmænd enten sælge eller bortforpagte deres 

jord til en større bedrift, hvor resultatet vil blive endnu mindre variation end tidligere. 

 

En række ordninger i landdistriktsprogrammet er også komplekse. Dette drejer sig ikke 

mindst om ordninger til naturpleje. Det er svært at putte ordningerne i nogle kasser, der 

passer til den langt mere dynamiske virkelighed – også investeringsstøtteordningerne har 

mange udfordringer. 

 

Sidst men ikke mindst bruges der rigtig mange kræfter på små detaljer – som er 

ligegyldige i det store billede. Det være sig fx sager under 0,1 ha, som genoptages flere 

år tilbage i tid for minimale støttebeløb, at kravene i marken skal opfyldes med 100 m2 

nøjagtighed. Erfaringerne viser, at langt de fleste fejl, som landmændene laver, er ganske 

små. De kunne helt elimineres, hvis tolerancerne og bagatelgrænserne blev fastsat på et 

højere niveau, end de er i dag. 
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C. Mål og forvaltning 

Denne sektion har fokus på, hvilke overordnede mål, der skal være for EU’s 

landbrugspolitik. Der er et åbent spørgsmål, hvor det er muligt at svare på, om der er 

behov for nye målsætninger for landbrugspolitikken. 

 

Helt overordnet mener Landbrug & Fødevarer, at  

 EU’s landbrugspolitik skal bidrage til at forbedre konkurrenceevnen for europæiske 

landmænd, blandt andet gennem en øget fokusering på markedsorientering, eksport 

og handel med landbrugsvarer 

 Det er vigtigt, at EU’s landbrugspolitik sikrer ens konkurrencevilkår på tværs af EU-

lande og at anvendelse af nationale støtteordninger minimeres 

 EU’s landbrugspolitik skal fremme og belønne udviklingen af bæredygtig intensiv 

produktion 

 EU’s landbrugspolitik skal belønne de offentlige goder, der leveres af landbruget i form 

af fødevaresikkerhed, forsyningssikkerhed, miljø, økologi, biodiversitet, naturpleje, 

klimaeffektivitet m.v. 

 

Det er helt generelt vigtigt, at EU’s landbrugspolitik forbliver fælles. Hvis ikke der er en 

fælles landbrugspolitik i EU, vil der opstå et væld af nationale støtteordninger, som vil 

forvride konkurrencen på tværs af EU-lande og dermed være en alvorlig trussel mod hele 

det indre marked. 

 

Set med danske øjne er det desuden vigtigt at sætte fokus på den del af 

landbrugsproduktionen, der leverer varerne til supermarkederne, så fokus ikke 

udelukkende er på bjergbønder og ugunstigt stillede områder. Produktionslandbrug, som 

vi har i Danmark, bidrager også til vækst og beskæftigelse i landdistrikterne, ikke kun i 

primærproduktionen, men også i forarbejdningsindustrien og på mange andre relaterede 

områder.  Desuden er den danske fødevareproduktion et godt eksempel på, at det rent 

faktisk er muligt at øge produktionen og samtidig reducere miljø- og klimabelastningen 

per produceret enhed. 

 

D. Landbruget, landområderne og den fælles landbrugspolitik i morgen 

Der stilles en række lukkede spørgsmål om, hvad det er vigtigt at prioritere i fremtidens 

landbrugspolitik indenfor en lang række områder.  

 

Herunder fx om der fremadrettet er behov for direkte indkomststøtte, hvad der kan være 

med til at forbedre landmændenes konkurrenceevne, hvordan landbrugsstøtten skal 

fordeles mellem sektorer og områder, hvordan eksporten kan forøges, hvordan EU’s 

landbrugspolitik skal forholde sig til produktionsstandarder, miljøbeskyttelsesmål og 

klimaændringer, hvordan EU’s landbrugspolitik skal bidrage til landdistriktsudvikling, til 

generationsskifte i landdistrikterne og innovation i landbrugsproduktionen. 

 

Fælles for disse spørgsmål er, at det ofte kan være svært at svare fyldestgørende, enten 

fordi den svarmulighed, man kunne ønske sig, ikke er der, eller fordi det er svært at 

gennemskue, hvad svaret vil blive brugt til. Man skal holde sig for øje, at der kun er et 

begrænset antal midler i EU’s budget til landbrug, og at hver gang der kommer et nyt 

ønske til hvordan midlerne skal anvendes, fx i landdistrikterne, vil det betyde, at budgettet 

vil blive fordelt på flere tiltag end tidligere. Det kan i sidste ende betyde, at der fx 

anvendes færre midler til den direkte indkomststøtte (grundbetaling og grønne krav). 
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Der er derfor brug for en hård prioritering af, hvad EU’s landbrugspolitik skal bruges til. Et 

af de områder, hvor der sandsynligvis vil komme store udfordringer for landbruget de 

kommende år er indenfor klimatilpasning og reduktion af klimagasser. Det er derfor 

vigtigt, at EU’s landbrugspolitik fremadrettet kan være med til at løse nogle af disse 

udfordringer og sikre at europæisk landbrug forbliver konkurrencedygtigt. 

 

E. Afslutning: modernisering og forenkling 

Høringen afsluttes med et par åbne spørgsmål, hvor det er muligt at give et bud på, 

hvordan EU’s landbrugspolitik kan forenkles og moderniseres. 

 

Forenkling af EU’s landbrugspolitik 

Landbrug & Fødevarer har gennem længere tid arbejdet for at få forenklet de nuværende 

regler for EU’s landbrugspolitik indenfor den eksisterende politiske aftale. Når der skal 

forhandles om fremtidens regler for EU’s landbrugspolitik, kan der være mulighed for at 

lave mere fundamentale forenklinger, da hele regelsættet er til politisk forhandling. 

 

En af de ting, som Landbrug & Fødevarer mener, skal prioriteres, er at ændre tilgangen til 

kontrol og krydsoverensstemmelse. Fokus skal bevæge sig fra kontrol og sanktion hen 

mod vejledning og korrektion. Det er vigtigt, at kontrolbesøg er varslede, og at antallet af 

kontrolbesøg minimeres. Desuden skal tolerancen for, hvornår der er tale om en fejl og 

hvornår en sag skal genoptages fx. pga. mindre markblokændringer, øges til minimum 

500 m2. Det er vigtigt at udnytte de nye muligheder som digitaliseringen, brug af 

satellitbilleder, præcisionslandbrug m.v. bringer.  

 

Helt generelt bør der gøres op med det datotyrranni, som de grønne krav har medført – 

også kravet om udførelse af landbrugsaktivitet bliver meget firkantet (og ikke 

nødvendigvis til gavn for naturen), når det skal puttes ned i kasser, som er kontrollerbare 

for myndighederne. 

 

Særligt for de mindre brug er det vigtigt, at den allerede eksisterende forenklede ordning 

for mindre brug (som anvendes i flere andre medlemslande) forenkles yderligere og at 

minimusgrænsen øges til et niveau, som også vil gøre ordningen attraktiv at anvende for 

mindre brug i Danmark. Ligeledes bør kravet om afgrødevariation (2 eller 3 afgrøder) 

afskaffes for bedrifter, som er under gennemsnitsstørrelsen i medlemslandet. 

 

I landdistriktsprogrammet bør blandt andet mulighederne for at give 

engangskompensation forbedres – så der fx ikke stilles krav om overholdelse af 

krydsoverensstemmelseskrav i 20 år efter udbetalingen af kompensationen. 

 

Landbrug & Fødevarer har mange flere konkrete forslag til forenkling, og dette er blot 

eksempler.  

 

Modernisering af EU’s landbrugspolitik: 

Helt generelt mener Landbrug & Fødevarer, at der er brug for en justering af EU’s 

landbrugspolitik og ikke en fundamental reform. Det skyldes dels, at der er brug for en 

stabil planlægningshorisont for eksisterende og kommende landmænd, at der ikke er 

brug for en større omfordeling af støtten mellem landmænd og medlemslande, og at en 

markant ændring af landbrugspolitikken sandsynligvis vil medvirke til at øge 

kompleksiteten af reglerne yderligere. 
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EU’s borgere mener generelt, at den fælles landbrugspolitik skal levere mere på den 

grønne dagsorden. Det er vigtigt at holde sig for øje, at dette ikke kommer til at ske, med 

mindre det samtidig er muligt at opretholde et konkurrencedygtigt, vækstorienteret og 

eksportorienteret landbrugserhverv. Derfor skal fremtidens landbrugspolitik designes på 

en måde, så den kan levere både på konkurrenceevne og bæredygtighed på en og 

samme tid. Der er behov for vækst hvis, landbruget skal imødekomme samfundets krav. 

 

Derfor er der et stort forbedringspotentiale er i forhold til de grønne krav. Her er det 

nødvendigt, at de grønne krav i langt højere grad giver mulighed for, at landmanden kan 

opfylde de grønne krav ved at gøre noget, der giver mening på hans bedrift. Det kan 

være anerkendelse af nogle af de ting, landmanden allerede gør til gavn for miljø, klima 

og biodiversitet, som for eksempel læhegn, småbiotoper, præcisionslandbrug, særlig 

klimavenlig produktion m.v. Det kan også være at tilskynde landmanden til at gøre nye 

ting til gavn for miljø, klima og biodiversitet, som fx investeringer i miljøteknologi, 

etablering af flere småbiotoper m.v. Her er det vigtigt, at der gives en incitamentsbetaling 

til landmanden, så der kommer en ekstra økonomisk gevinst ud af det.  

 

Desuden er det vigtigt, at EU’s landbrugspolitik også tager udfordringerne omkring 

klimatilpasning og reduktion af klimagasudledninger, som vil komme til at spille en 

betydelig rolle for fremtidens muligheder for at drive landbrug i Europa. 

 

I en række andre lande er der et stort fokus på, at EU’s landbrugspolitik skal have større 

fokus på risikostyring og indkomststabiliserende instrumenter. Som regel kommer disse 

ønsker uden en henvisning til, hvor midlerne til disse ordninger skal komme fra. I 

Landbrug & Fødevarer er vi optagede af, at den direkte arealstøtte (grundbetaling) og 

EU’s fælles markedsordning er de vigtigste faktorer til at skabe en stabil og forudsigelig 

indkomst. Derfor skal støtte til eventuelle nye indkomststabiliserende instrumenter ikke 

finansieres ved at tage midler fra grundbetalingen. 

 

 


