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Notat 

 

Til Primær- og Virksomhedsbestyrelsen 

Fra Team EU 

Dato 11. juni 2018 

Beskrivelse af Europa-Kommissionens forslag til EU’s landbrugspoli-

tik efter 2020, samt hovedlinjerne i forslaget til EU’s budget på land-

brugsområdet efter 2020  

 

 

I. Indledning 

 

I dette notat beskrives Europa-Kommissionens forslag til EU’s landbrugspolitik ef-

ter 2020, som blev fremlagt den 1. juni 2018. Notatet er suppleret med elementer fra 

forslaget til EU’s kommende syvårsbudget, der blev fremlagt af Kommissionen den 

2. maj 2018. Det skal bemærkes, at der fortsat udestår en række afklaringer af en-

keltelementer i forslaget. 

 

Europa-Kommissionen præsenterede den 1. juni 2018 sit forslag til EU’s landbrugspolitik 

efter 2020. En af de væsentligste ændringer i Kommissionens forslag er, at en større del 

af beslutningen, om hvordan landbrugspolitikken skal implementeres, lægges ud til de en-

kelte medlemslande, ligesom Kommissionen lægger op til, at fokus skal flyttes fra over-

holdelse af regler til resultaterne.  

 

Kommissionens ambition med forslaget er endvidere, at landbrugspolitikken skal levere 

flere konkrete resultater indenfor miljø og klima, og at dette skal tilrettelægges på en 

måde, så indsatsen i det enkelte medlemsland sker der, hvor der er et behov. Det skal 

give mulighed for, at de konkrete krav, der stilles til den enkelte landmand, i højere grad 

tager udgangspunkt i forholdende på den enkelte bedrift. Endelig understreger Kommissi-

onen, at det er målet, at der sker en forenkling af politikken. 

 

På den baggrund er Landbrug & Fødevarer som udgangspunkt positivt indstillet overfor 

den nye model. Det er dog vigtigt, at den indrettes på en måde, så det sikres, at der be-

vares ensartede konkurrencevilkår mellem medlemslandene. 

 

 

II. Generelt om hovedelementerne i forslaget 

 

Fremadrettet skal beslutningen, om hvordan landbrugspolitikken implementeres, lægges 

ud til medlemslandene. Hvert enkelt medlemsland skal udarbejde en såkaldt strategisk 

plan for, hvordan landbrugspolitikken i søjle 1 og 2 implementeres, og hvordan nationale 

mål nås indenfor følgende ni områder: 
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1. Støtte en levedygtig og modstandsdygtig landbrugsindkomst  

2. Øge konkurrenceevnen og forbedre markedsorienteringen 

3. Forbedre landmandens position i fødevarekæden 

4. Bidrage til modvirkning af klimaændringer og fremme af klimatilpasning 

5. Sikre en bæredygtig udvikling af landbruget og effektiv håndtering af naturressourcer 

6. Bevare natur og landskaber 

7. Tiltrække nye landmænd og hjælpe med opstart af nye bedrifter 

8. Fremme beskæftigelse, vækst, social inklusion og lokal udvikling i landdistrikterne 

(inkl. bioøkonomi) 

9. Fødevarer og sundhed 

 

Målene skal nås ved at anvende de støtteinstrumenter, der findes i søjle 1 og i søjle 2. De 

mest markante justeringer sker i søjle 1 og kort beskrives som følgende: 

• Grundbetaling og grønne krav afskaffes og erstattes af en indkomststøtte betinget af 

overholdelse af en række krav indenfor blandt andet klima og miljø – såkaldt ”konditio-

nalitet”. Disse krav vil være de eksisterende krydsoverensstemmelsesregler (lovkrav 

og GLM-krav), samt en række nye GLM-krav, der i et vist omfang minder om de nu-

værende grønne krav. 

• En ny frivillig støtteordning i søjle 1 for klima og miljø – kaldet ”eco schemes” på en-

gelsk – hvor det vil være muligt at give incitamentsbetalinger.  

• Fortsat mulighed for at differentiere støtten per hektar i lande, der ønsker det.  

• Obligatorisk degressivitet og støtteloft: Støttebeløb på over 450.000 kr. reduceres pro-

centvis (degressivitet), og beløb over 750.000 kr. reduceres med 100 pct. (støtteloft). 

Det er muligt at modregne lønomkostninger og værdi af eget arbejde.  

• Obligatorisk omfordelingsstøtte – det vil sige højere støtte på de første hektar. 

• Mulighed for at anvende op til 10 pct. af det nationale loft til koblet støtte og yderligere 

to pct. til koblet støtte til proteinafgrøder. Dog er loftet højere, hvis man aktuelt kobler 

mere ende 13 pct. af støtten. 

• Minimum to pct. af den direkte landbrugsstøtte skal anvendes til unge landbrugere 

/generationsskifte  

• Samlet set vil 40 pct. af landbrugsstøtten i søjle 1 og 2 bidrage til klimadagsordenen. 

 

I landdistriktsprogrammet fortsætter de instrumenter, vi allerede kender i dag, hvor det er 

muligt at give støtte til fx naturpleje, økologi, investeringer, ugunstigt stillede områder, risi-

kostyring, vådområdeprojekter, rådgivning, lokale aktionsgrupper (LAG’er), generations-

skifte m.v. 

 

Der lægges op til, at landbrugspolitikken skal forenkles for landmanden, dels ved at den 

bliver mere målrettet nationale behov og dels ved at anvende ny teknologi til kontrol og 

enklere støtteansøgning. 

 

Der lægges kun op til mindre justeringer af EU’s markedspolitik. 

 

 

III. EUs syvårsbudget m.v.  

 

Europa-Kommissionen fremlagde den 2. maj 2018 sit forslag til de finansielle rammer for 

perioden 2021-2027. Heraf fremgår det, at medlemslandene vil skulle bidrage med 1,11 

pct. af BNI til EU-budgettet.  
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Forslaget berører også de overordnede budgetmæssige rammer for landbrugspolitikken 

for EU som helhed. I tabellen nedenfor er Kommissionens tal vist både i løbende og faste 

priser (med udgangspunkt i en årlig inflation på to pct.), ligesom der er foretaget en sam-

menligning med landbrugsbudgettet i indeværende budgetperiode. Sammenligningen ba-

serer sig på egne beregninger, og før overflytningen af midler fra søjle 1 til søjle 2.  

 

Det overordnede budgetforslag indebærer en reduktion af EU’s landbrugsbudget som 

helhed på fem pct. i løbende priser og 17 pct. i faste priser, når man sammenligner perio-

den 2021-2027 med perioden 2014-2020.  

 

Søjle 1 for hele EU beskæres med ca. to pct. i løbende priser og 14 pct. i faste priser 

mens søjle 2 for hele EU beskæres med 15 pct. i løbende priser og 26 pct. i faste priser. 

 

Ud over det direkte landbrugsbudget afsættes der 10 mia. euro under EU’s forskningspro-

gram Horizon Europe, der øremærkes forskning og innovation i fødevarer, landbrug, 

landdistriktsudvikling samt bioøkonomi. 

 

 

Kilde: Kommissionen og egne beregninger. Der er regnet med en inflation på to pct. 

 

Derudover omtaler budgetforslaget en række principper for landbrugspolitikken. Det be-

mærkes, at teksten i budgetforslaget fra 2. maj 2018 på en række punkter ikke er i fuld 

overensstemmelse med teksten i forslaget til ny landbrugspolitik fra 1. juni 2018. Det dre-

jer sig fx om teksten om støttelofter. Der er endnu klarhed om, hvilke områder, som stats- 

og regeringschefer beslutter som en del af EUs syvårsbudget, og hvilke områder, som 

landbrugsministrene beslutter. 

 

I budgetforslaget fremgår følgende: 

• Mulighed for fleksibilitet mellem søjle 1 og søjle 2.  

• Obligatoriske lofter på bedriftsniveau eller degressive betalinger (procentvis reduktion 

af støtte over et vist niveau) som alternativ.  

• Krav om at alle medlemslande, hvor støtten per hektar ligger under 90 pct. af EU-gen-

nemsnittet, skal have reduceret forskellen mellem deres støtteniveau og 90 pct.-ni-

veauet med 50 pct. Det foreslås, at alle lande skal bidrage til finansiering af denne ud-

jævning.  

• De nuværende 30 pct. af de direkte betalinger, der er underlagt de grønne krav, vil 

blive erstattet af en indkomststøtte, der vil være betinget af overholdelse af krav inden 

for blandt andet miljø- og klimaområdet. 

• Det fremgår af teksten, at risikostyringsinstrumenter skal introduceres i medlemslan-

denes strategiske planer samt at en ny krisereserve vil blive etableret inden for søjle 

EUs landbrugsbudget 

Mio.€ - løbende priser 2014-2020 i alt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021-2027 i alt

2014-2020/ 

2021-2027

%

Søjle 1 290.889           40.300    40.527    40.791    40.931    41.072    41.214    41.357    286.192           (1,6)            

Søjle 2 92.758             11.259    11.259    11.259    11.259    11.259    11.259    11.259    78.813             (15,0)           

EU27 (ekskl. UK), i alt 383.647           51.559    51.786    52.050    52.190    52.331    52.473    52.616    365.005           (4,9)            

Mio. € - 2018-priser 2014-2020 i alt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021-2027 i alt

2014-2020/ 

2021-2027

%

Søjle 1 296.813           37.976    37.441    36.946    36.346    35.756    35.176    34.606    254.247           (14,3)           

Søjle 2 94.671             10.609    10.401    10.197    9.997      9.801      9.609      9.421      70.035             (26,0)           

EU27 (ekskl. UK), i alt 391.484           48.585    47.842    47.143    46.343    45.557    44.785    44.027    324.282           (17,2)           
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1. Adgang til krisereserven vil forudsætte af den nationale strategiske plan adresserer 

risikostyringsinstrumenter. 

• Der henvises også til synergi med EU’s LIFE program samt EU’s rumprogram i forhold 

til henholdsvis miljø og klima samt præcisionslandbrug. 

 

Det fremgår af budgetforslaget, at budgettet til landdistriktsprogrammet generelt reduce-

res, samtidigt med at Kommissionen foreslår, at kravet om national medfinansiering i 

søjle 2 øges. Det fremgår af budgetforslaget, at en del af landdistriktsprogrammet skal re-

serveres til klima og miljø.  

 

Endelig foreslår Kommissionen, at 25 pct. af EU’s overordnede forbrug skal bidrage til at 

opfylde klimamål. I forslaget til landbrugspolitikken suppleres dette mål med en ambition 

om, at 40 pct. af landbrugsbudgettet (det vil sige både budgettet til søjle 1 og søjle 2) bi-

drager til opfyldelse klimamål. Kommissionen vil i den forbindelse etablere et værktøj, der 

kan beregne/spore klimaindsatsen. Her vil de forskellige støtteordninger bidrage til klima-

indsatsen med følgende procenter:  

• 40 pct. af indkomststøtten, omfordelingsstøtten og støtten til unge landbrugere 

• 100 pct. af de nye frivillige grønne tilvalgsordninger 

• 100 pct. af støtte til miljø og klima i landdistriktsprogrammet 

• 40 pct. af støtten til ugunstigt stillede områder 

 

Det danske landbrugsbudget 2021-2027 

I forslaget til landbrugspolitikken fremgår budgetrammerne for de enkelte lande. Heraf 

fremgår det, at den danske ramme til direkte betalinger er 6,3 mia. kr. per år i løbende pri-

ser i perioden 2021-2027. Det er en reduktion af søjle 1 i Danmark på seks pct. i løbende 

priser og 18 pct. i faste priser. Beregningerne baserer sig på budgettal før eventuel over-

førsel af midler mellem søjlerne. 

 

Den EU-finansierede ramme til det danske landdistriktsprogram er ca. 530 mio. kr. per år 

i løbende priser. Det er også før eventuel fleksibilitet. Det er en reduktion i forhold til den 

nuværende EU-finansierede ramme i indeværende periode på ca. 670 mio. kr.   

 

I forslaget til landbrugspolitikken fremgår det, at i alt 32 pct. af søjle 1 kan overføres til 

søjle 2. Heraf skal 15 pct. være øremærket klima- og miljøindsatser og to pct. skal være 

øremærket generationsskifte. Det er muligt at flytte 15 pct. af søjle 2 til søjle 1. 

 

I Danmark vil det med det foreliggende forslag være muligt at flytte op til to mia. kr. fra 

søjle 1 til søjle 2, mens op til 80 mio. kr. kan flyttes fra søjle 2 til søjle 1. 

 

National medfinansiering under landdistriktspolitikken  

Kravet til national medfinansiering øges i forslaget til EU’s landbrugspolitik, idet EU-finan-

sieringen af indsatser under af søjle 2 er på 43 pct. (tidligere 53 pct.) Der er dog en hø-

jere EU-medfinansiering på en række områder, idet den er på 80 pct. (tidligere 75 pct.) for 

miljø- og klimaindsatser, initiativer under det Europæiske Innovationspartnerskab (EIP), 

LAG-indsatsen mm.  Der er ikke krav om national medfinansiering af overførte midler fra 

søjle 1 til søjle 2 eller evt. overførte midler på baggrund af indførelse af støtteloft i søjle 1. 

Medlemslandene kan dog vælge, at øge deres medfinansiering. 
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IV. Strategisk plan 

 

De overordnede rammer for hvert medlemslands gennemførelse af landbrugspolitikken 

skal fastlægges i en strategisk plan. Planen skal udarbejdes i medlemslandene og dække 

hele programperioden (2021-2027). Planen skal godkendes af Europa-Kommissionen før 

tiltag igangsættes. Der er afsat seks måneder til godkendelse af de nationale strategiske 

planer. 

 

Den strategiske plan skal basere sig på en SWOT-analyse (det vil sige en analyse af styr-

ker, svagheder, muligheder og trusler) af de 9 målsætninger, der er beskrevet i afsnit II. 

Ud fra denne analyse skal medlemslandene beskrive hvilke initiativer under både søjle 1 

(direkte betalinger) og søjle 2 (landdistriktsinitiativer) samt sektorprogrammer, der anven-

des for at bidrage til disse målsætninger. De specifikke målsætninger, der skal nås i de 

enkelte medlemslande, fastsættes via en række indikatorer for hver af de 9 målsætnin-

ger. Der er krav om et separat afsnit om forenklingstiltag. 

 

Indikatorer 

Der vil være der 3 typer af indikatorer. Effekt-indikatorer, resultat-indikatorer og output-

indikatorer: 

• Effekt-indikatorerne er nogle generelle indikatorer, som EU-Kommissionen vil måle på 

over en længere periode fx i forbindelse med evalueringer af EU´s landbrugspolitik. 

• Resultat-indikatorerne skal rapporteres årligt, og hvert enkelt medlemsland bliver målt 

på, om der er en progression mod det ønskede resultat 

• Output-indikatorerne viser hvilke støtteordninger der anvendes til at nå resultaterne 

defineret under resultat-indikatorerne.  

 

Det kan vises med et konkret eksempel: Målsætning nr. 7 er ”Tiltrække nye landmænd og 

hjælpe med opstart af nye bedrifter”.  

 

Indikatorerne ser ud som følger: 

Effekt-indikator Resultat-indikator Output-indikator 

Tiltrække unge landmænd: 

Udvikling i antallet af nye 

landmænd 

Generationsskifte: Antal 

unge landmænd der etab-

lerer en bedrift med støtte 

fra EU’s landbrugspolitik 

Medlemslandene fastlæg-

ger hvilke støtteordninger 

der anvendes, fx: 

• Antal ha med støttetil-

læg til unge landbru-

gere 

• Antal modtagere af 

støttetillæg til unge 

landbrugere 

• Antal landbrugere der 

modtager etablerings-

støtte 

• Osv. 

 

CAP-netværk og rådgivning 

Der skal i hvert medlemsland etableres et CAP-netværk mellem organisationer, myndig-

heder, rådgivere, forskere m.m. Der vil være krav om etablering af et innovationspartner-

skab (EIP) i medlemslandene. Målet er at skabe merværdi ved at skabe forbindelse mel-
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lem forskning og anvendt landbrugspraksis samt fremme innovation generelt. Medlems-

landene skal under landdistriktsprogrammet bidrage til EIP gennem støtte til de såkaldte 

operationelle grupper, der udvikler innovationsprojekter.  

 

CAP-planen skal indeholde en beskrivelse af medlemslandenes landbrugsrådgivningssy-

stem. Der er krav om, at landbrugsrådgivningen skal være en del af AKIS (Agricultural 

Knowledge and Innovation Systems), som er en del af det Europæiske Innovationspart-

nerskab (EIP). Medlemslandene kan give støtte til rådgivning under landdistriktsprogram-

met, men det er ikke et krav. 

 

Foreløbig vurdering 

Det er Kommissionens mål, at det skal blive enklere for landmanden, men det er svært at 

gennemskue, hvor komplekst det bliver for medlemslandet at arbejde med de strategiske 

planer. Den nye tilgang til implementering af landbrugspolitikken vil give en mere indivi-

duel tilpasset og forskelligartet implementering i medlemslandene. Det vil give mulighed 

for, at de enkelte krav og regler i højere grad vil give mening for den enkelte landmand. 

Risikoen er, at det vil påvirke konkurrencen mellem medlemslandene. Det er derfor vig-

tigt, at den nye model sikrer ensartede konkurrencevilkår for alle europæiske landmænd. 

 

Det er vigtigt, at de nye CAP-planer bliver væsentligt enklere at håndtere end de nuvæ-

rende landdistriktsprogrammer i EU. Det er også vigtigt, at de indikatorer, som Danmark 

bliver målt på, er meningsfulde. Endelig er det vigtigt, at landmænd kun bliver bedømt på 

kriterier, som landmændene entydigt har indflydelse på. 

 

Danmark er i dag ikke formelt set aktiv i det Europæiske Innovationspartnerskab EIP, og 

det er vigtigt at danske innovationsaktiviteter og rådgivningssystemet også fremadrettes 

anerkendes som en aktiv medspiller i forhold til implementeringen af EU’s landbrugspoli-

tik i Danmark. 

 

 

V. Direkte betalinger / ”Delivery Model” 

 

a. Indkomststøtte – afkoblet støtte 

Den direkte arealstøtte defineres som noget nyt som en decideret indkomststøtte til bæ-

redygtighed. Støtten fortsætter som en afkoblet støtte per hektar. Den grønne støtte af-

skaffes og bliver en del af indkomststøtten. Hvis et medlemsland har ens støtte per hek-

tar, vil det være muligt at afskaffe betalingsrettighederne. 

 

Foreløbig vurdering 

Landbrug & Fødevarer mener, det sender et forkert signal at kalde den direkte arealstøtte 

for indkomststøtte, da Landbrug & Fødevarer anser landbrugsstøtten som en kompensa-

tion for de høje EU-standarder til landbrugs- og fødevareproduktion. 

 

b. Støtte betinget af ”konditionalitet” (overholdelse af lov- og GLM-krav) 

Modtagelse af støtten er betinget af konditionalitet, som betyder, at man skal overholde 

en række krav (svarende til krydsoverensstemmelsessystemet i dag). Der er dels tale om 

EU-lovkrav og dels såkaldte GLM-krav.  

 

Kommissionen foreslår, at der tilføjes en række nye GLM-krav, der i en vis grad svarer til 

de grønne krav, vi kender i dag. Det drejer sig blandt andet om et krav om sædskifte, krav 
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vedrørende permanent græs og krav om udlægning af en del af landbrugsarealet til ikke-

produktive formål. Desuden foreslås et helt nyt krav om anvendelse af et bedrifts-bære-

dygtigheds-værktøj for næringsstoffer. Den konkrete udmøntning af GLM-kravene vil 

være op til medlemslandene.  

 

Økologiske landmænd er under de nugældende regler på forhånd kvalificeret til at mod-

tage betalingen for de grønne krav (”green by definition”). Denne særstatus forsvinder 

ifølge forslaget, og alle landmænd skal leve op til de nye GLM-krav.  

 

Det foreslås blandt andet at omfatte artikler i vandrammedirektivet, direktivet om bære-

dygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og bestemmelser vedr. smitsomme syg-

domme hos dyr. Det konkrete indhold er ikke analyseret endnu. Muligvis modsvarer de 

omfattede artikler i vandrammedirektivet delvist to GLM-krav, der foreslås ophævet, nem-

lig GLM-kravene vedrørende grundvandsbeskyttelse og markvanding. 

 

Foreløbig vurdering 

• Landbrug & Fødevarer vil nu gå i gang med at analysere indholdet i forslaget nær-

mere for at fastlægge konsekvenserne af det foreslåede, herunder konsekvenserne 

ved at omforme de grønne krav til GLM-krav. Det skal blandt andet vurderes hvilke 

krav, der bør være betingelser for at modtage indkomststøtten og hvilke tiltag, der kan 

belønnes yderligere under frivillige ordninger i søjle 1 eller søjle 2.  

• Udgangspunktet for overtrædelser af et støttekrav er en støttenedsættelse på tre pct., 

mens overtrædelse af de grønne krav kan give en støttenedsættelse på 30 pct. (eller 

mere). Fordelen ved at redefinere de grønne krav som GLM-krav er, at der er større 

frihed til at tilrettelægge kravene, så de giver mening i en national kontekst. Til gen-

gæld giver det en forøget risiko for overimplementering og forvridning af konkurrencen 

mellem medlemslandene.  

• Landbrug & Fødevarer ønsker ikke en udvidelse af listen over støttekrav til at omfatte 

yderligere EU-lovkrav. Landbrug & Fødevarer arbejder for et slankere, mere transpa-

rent, målrettet og proportionalt system for krydsoverensstemmelse. 

• Landbrug & Fødevarer mener også, at EU’s kontrol- og sanktionssystem skal ændres 

til et system, hvor der er fokus på vejledning, korrektion og tolerance. Målet skal ikke 

være at finde fejl og straffe landmænd og virksomheder, men i stedet gennem dialog 

og vejledning at sikre overholdelse af reglerne.  

 

c. Omfordelingsstøtte 

Kommissionen foreslår, at der indføres obligatorisk omfordelingsstøtte i alle medlems-

lande. Det fremgår ikke, hvor stor en andel af budgettet, der skal anvendes til omforde-

lingsstøtte, og om der vil være et loft og/eller et minimumskrav. Der lægges op til, at det 

skal være en årlig betaling per hektar til landmænd, der modtager indkomststøtte. Med-

lemslandene skal beslutte størrelsen af støtten per hektar, samt hvor mange hektar støt-

ten skal gives til. Støtten per hektar må ikke overstige den nationale gennemsnitlige 

støtte per hektar. 

 

Foreløbig vurdering 

Landbrug & Fødevarer mener, det skal være frivilligt for medlemslandene, om de vil ind-

føre omfordelingsstøtte. Det skal være muligt at undgå støttelofter, hvis der indføres om-

fordelingsstøtte. 
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d. Støtte til unge landmænd 

I forslaget fremgår det, at medlemslandene har mulighed for at vælge at fortsætte med at 

give en ekstra støtte per hektar til unge landmænd. Medlemslandene skal i deres strategi-

ske plan beslutte, hvordan generationsskifte i landbruget bedst understøttes, og minimum 

to pct. af budgettet i søjle 1 skal anvendes til disse tiltag. Det er også muligt at anvende 

forskellige instrumenter i landdistriktsprogrammet, som for eksempel støtte til opstart af 

en bedrift.  

 

Der er langt større frihedsgrader end tidligere til at designe støtteordningen for unge land-

mænd nationalt, fx antal hektar, midler der afsættes og støtte per hektar. Det eneste krav 

er, at det er en årlig afkoblet betaling per støtteberettiget hektar. 

 

Foreløbig vurdering 

Det er positivt, at der er fokus på generationsskifte i forslaget. Støtteordningen til unge 

landmænd er i dag obligatorisk, og Danmark anvender ikke nogen af de nuværende in-

strumenter i landdistriktsprogrammet til at støtte generationsskifte. Til gengæld anvendes 

EU-midler fra andre dele af EU’s budget til at hjælpe med finansieringen af nye bedrifter 

gennem Vækstfonden. 

 

Det er vigtigt, at EU’s landbrugspolitik er med til at understøtte generationsskifte. Det er 

positivt, at det bliver muligt at fortsætte med den nuværende støtteordning til unge land-

mænd, så der skabes kontinuitet for de landmænd, der nu anvender ordningen. Fremad-

rettet skal det overvejes, hvordan landbrugspolitikken anvendes til bedst muligt at løse 

udfordringer med generationsskifte. 

  

e. Frivillige grønne tilvalgsordninger –  ”eco-schemes” 

Kommissionen foreslår at indføre en støtteordning for klima og miljø – såkaldte ”eco-

schemes”. Ordningerne skal være obligatoriske for medlemslandene og frivillige for land-

mændene. Det er muligt at give støtte til tiltag indenfor klima og miljø, men kun hvis det er 

noget, der ligger ud over de basale krav for at modtage indkomststøtte og gældende krav 

i lovgivningen (både lovgivning på nationalt plan og EU-plan).  

 

Støtten skal gives som en afkoblet årlig betaling per hektar. Det vil være muligt enten at 

give den som en incitamentsbetaling, eller ved at anvende samme principper som i land-

distriktsprogrammet, hvor støtten blot er omkostningsdækkende. Det fremgår ikke, om 

der er budgetmæssige begrænsninger for, hvor stor en andel af støtten i søjle 1, der må 

anvendes til ordningen. De midler, der anvendes til ordningen, skal findes ved at redu-

cere indkomststøtten, eller ved at overføre midler fra søjle 2 til søjle 1. 

 

Foreløbig vurdering 

Det er meget interessant med en støtteordning i søjle 1, hvor det er muligt at give incita-

mentsbetalinger. Det er dog problematisk, at ordningen ikke kan anvendes til at belønne 

indsatser, der ligger ud over EU-lovkrav, da det dermed er vanskeligt at belønne områ-

der, hvor danske landmænd er frontløbere. Det er endvidere uklart, i hvilken udstræknin-

gen kan anvendes til implementering af forskellige direktivkrav i fx vandrammedirektivet, 

klimaforpligtelser m.v. 

 

 

 

 



Notat 

Side 9 af 12 

 

  

f. Ø-støtte 

Det ser ud til, at muligheden for at give ø-støtte i søjle 1 forsvinder. I Danmark ligger ø-

støtteordningen i søjle 1. Det vil fortsat være muligt at give ø-støtte i søjle 2 (landdistrikts-

programmet). Det kan dog ikke udelukkes, at det vil være muligt at fortsætte med at give 

ø-støtten i søjle 1 som en differentieret indkomststøtte med en højere støtte per hektar 

begrundet med nogle særlige socio-økonomiske kriterier, jf. afsnittet om intern udjævning.  

 

g. Støttelofter og degressivitet 

Kommissionen foreslår, at der indføres obligatorisk degressivitet og et obligatorisk støtte-

loft. Støtten reduceres på følgende måde: 

o 25% for beløb i intervallet 450.000-559.000 kr. 

o 50% for beløb i intervallet 559.000-670.000 kr. 

o 75% for beløb i intervallet 670.000-750.000 kr. 

o 100% for beløb over 750.000 kr. 

 

Når det beregnes, om en landmand når støtteloftet, vil det være muligt at fratrække løn-

omkostninger fra støttebeløbet. Både reelle lønomkostninger og beregnede lønomkost-

ninger kan modregnes. De beregnede lønomkostninger svarer til værdien af ulønnet fast 

arbejdskraft baseret på bedriftens økonomiske resultat. 

 

Al støtte, der modtages i søjle 1, vil være omfattet af støtteloftet. Kommissionen har til-

kendegivet, at de vurderer, at loftet vil ramme knap 100 landbrug i Danmark. 

 

De beløb, der fremkommer ved anvendelse af støtteloftet, skal anvendes til omfordelings-

støtte. Hvis der er overskydende midler, kan de anvendes til andre ordninger i søjle 1 el-

ler overføres til søjle 2. 

 

Foreløbig vurdering 

Landbrug & Fødevarer er imod Kommissionens forslag om støttelofter, da vi anser land-

brugsstøtten som en betaling for de højere produktionsomkostninger, der følger af høje 

EU-standarder på en lang række områder på landbrugs- og fødevareområdet. Disse mer-

omkostninger berører både den første og den sidste hektar på en bedrift uanset størrelse. 

Derudover lægges der op til en meget bureaukratisk og omkostningstung model, da mod-

regning af lønomkostninger vil medføre en ekstra administrativ byrde i forbindelse med 

støtteansøgningen.  

 

g. Intern udjævning  

Kommissionen lægger op til, at det fortsat skal være hovedreglen, at der er ens støtte per 

hektar i et land. Som noget nyt lægger de op til, at man kan fjerne betalingsrettigheder i 

disse lande, og dermed sikre en væsentlig forenkling. 

 

Samtidigt foreslår Kommissionen, at man nationalt kan beslutte fortsat at differentiere 

støtten per hektar. Dog skal betalingsrettighederne – i lande uden en ensartet betaling 

per hektar – have en værdi på mindst 75 pct. af landets gennemsnitlige betalingsrettighed 

i 2026. I Danmark vil landbruget leve op til dette krav som følge af vores nuværende 

spredning i betalingsrettighederne.  

 

Medlemslandene har ifølge forslaget yderligere visse begrænsede muligheder for at diffe-

rentiere støtteudbetalingerne til særlige territorier, der belastes af socioøkonomiske eller 

landbrugsmæssige forhold.  
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Foreløbig vurdering 

L&F har arbejdet for, at det fortsat skal være muligt at differentiere betalingsrettigheder-

nes værdi. Differentieringen skal tage udgangspunkt i rettighedernes historiske værdier 

og – hvis nødvendigt – andre objektive kriterier, som fx klimaudfordringer. 

 

For de sektorer, der oprindeligt fik tildelt tillæg til betalingsrettighedernes værdi, herunder 

mælk, kvæg, handyr, sukker og kartoffelstivelse, er det vigtigt, at differentieringen af beta-

lingsrettighedernes værdi kan fortsættes. 

 

h. Koblet støtte  

Der kan ifølge forslaget afsættes 10 pct. af den nationale konvolut til koblet støtte, med 

mulighed for yderligere to pct. øremærket til proteinafgrøder.  

 

Dog kan der ydes mere i koblet støtte i de lande, hvor der i dag anvendes mere end 13 

pct. af den nationale konvolut til koblet støtte. Den samlede støtte må dog ikke overskride 

niveauet til koblet støtte for referenceåret 2018.  

 

Der kan ydes koblet støtte til følgende sektorer: korn, proteinafgrøder af olieholdige frø, 

bælgplanter, hør, hamp, ris, nødder, stivelse kartoffel, mælk og mejeriprodukter, frø, fåre- 

og gedekød, okse- og kalvekød, olivenolie, silkeorm, tørret foder, humle, sukkerroer, suk-

kerrør og cikorie, frugt og grøntsager, lavskovsrotation og non-food produkter, der kan 

anvendes til at substituere fossile materialer.  

 

Den årlige koblede støtte må kun ydes til de sektorer, som er af særlig økonomisk, social 

eller miljømæssig vigtig betydning eller ydes med henblik på at løse vanskeligheder ved 

at forbedre konkurrenceevnen og/eller bæredygtigheden og/eller kvaliteten af sektorer el-

ler landbrugsformer. 

 

Foreløbig vurdering 

L&F ønsker en markedsorientering af EU’s landbrugspolitik, og er derfor grundlæggende 

modstander af koblet støtte.  Der kan dog være særligt udsatte sektorer, som kan have 

brug for koblet støtte – herunder i Danmark i form af en slagtepræmie til kalve. Indføres 

der koblet støtte, er det vigtigt, at støtten ikke har en produktionsforvridende effekt. 

 

j. Kontrol og sanktioner 

Det overlades i højere grad til medlemslandene at håndtere udmøntningen af kontrol, fx 

nævnes fysiske kontrolbesøg (kontrol på stedet) ikke som et almindeligt kontrolprincip 

længere. Den endelige udmøntning af kontrolområdet vil afhænge af de delegerede rets-

akter. Forslaget har fokus på anvendelse af ny teknologi til forenkling, herunder en bevæ-

gelse mod det langsigtede mål, at det ikke er nødvendigt at søge om støtte, men at støt-

ten udbetales på baggrund af de data om arealanvendelse, der kan opsamles fx ved an-

vendelse af satellitdata. 

 

Foreløbig vurdering 

Digitaliseringen betyder nye muligheder i relation til indberetning og kontrol, der kan be-

tyde lettelser for erhvervet. Landbrug & Fødevarer har opmærksomheden rettet mod 

disse lettelser med et samtidigt fokus på, hvor en højere grad af digitalisering også skal 

tage de fornødne retssikkerhedsmæssige hensyn, at der fx a) ikke må være tale om 100 
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pct. screening og dermed reelt på længere sigt 100 pct. fysisk kontrol, og b) at en afgø-

relse til ugunst for den kontrollerede skal følges op af et fysisk kontrolbesøg, og en afgø-

relse kan ikke alene baseres på elektroniske datafund. 

 

j. Definitioner m.v. herunder ”reelle landmand” 

Definitionen af landbrugsarealer og støtteberettigede arealer, og at der skal udføres land-

brugsaktivitet på et areal, før det er støtteberettiget, er stort set uændret. Der lægges dog 

op til, at medlemslandene har en større frihed til at fastlægge de basale definitioner end 

tidligere. 

 

Kravet om, at ansøgere skal være ”aktive landbrugere” for at søge støtte, erstattes af et 

krav om, at ansøgere skal være såkaldte ”reelle landmænd” (”genuine farmers”) for at 

være berettiget til at søge landbrugsstøtte. Det er op til medlemslandene at definere en 

”reel landmand”, og sikre at der ikke gives indkomststøtte til ansøgere, hvis landbrugsak-

tivitet kun udgør en ubetydelig del af ansøgerens økonomiske aktivitet.  

 

Foreløbig vurdering 

Der lægges ikke op til markante ændringer i de basale støttebetingelser, men der vil 

fremadrettet være en større frihed til national udmøntning af definitioner og støttebetingel-

ser. Det er på nuværende tidspunkt ikke til at gennemskue konkret, hvilken betydning det 

nye begreb ”reelle landmænd” vil betyde for mulighederne for at søge landbrugsstøtte 

sammenlignet med i dag. Men det har tidligere vist at være meget vanskeligt at fastlægge 

en definition af en ”aktiv landmand”, som ikke uønsket udelukkede grupper, som opfattes 

som landmænd. 

 

 

VI. Landdistriktspolitikken 

 

Der lægges op til, at landdistriktspolitikken i store træk fortsætter, som vi kender den i 

dag. Både årlige og flerårige støtteordninger vil fortsat være mulige. Dog med et reduce-

ret budget. Tiltag under søjle 2 skal være frivillige og skal understøtte den nationale CAP-

plan. Der er ikke omtale af et egentligt landdistriktsprogram. 

 

Det vil fortsat være obligatorisk at afsætte 30 pct. af programmet til miljø og klimaordnin-

ger (såkaldte agri-environment-climate commitments) samt fem pct. til lokale aktionsgrup-

per (LAG). Økologisk arealtilskud nævnes eksplicit som støttemulighed under søjle 2. Der 

kan kun gives tilskud til tiltag udover allerede eksisterende lovgivning og standarder, og 

der kan kun ydes støtte til omkostningsdækkende aktiviteter. Dog ser det ud til, at der bli-

ver videre mulighed for at indregne transaktionsomkostninger. Udvælgelse af støtteberet-

tigede projekter skal fortsat finde sted på baggrund af såkaldt aktiv prioritering. 

 

Det vil fortsat være muligt at yde investeringsstøtte under landdistriktsprogrammet. Det 

kræves at behovet for støtten er beskrevet i landet strategiske plan. Der kan som ud-

gangspunkt højest gives støtte til 75 pct. af de støtteberettigede udgifter. Der henvises til 

introduktion af finansielle instrumenter (det vil sige lån, garantier m.m. frem for tilskud), 

men indeholder ikke et obligatorisk krav om anvendelse heraf. 

 

Det fremgår af forslaget at en del af landdistriktsfondens midler vil kunne anvendes til at 

supplere indsatser inden for EU’s LIFE-program til opfyldelse af miljø- og klimamål eller 

EU’s ERASMUS-program, der står for udvekslingsprogrammer for unge europæere. 
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Der er fortsat mulighed for at give støtte til områder med særlige begrænsninger, som fx 

ø-støtte, i søjle 2. Det vil ikke være muligt at give støtten i søjle 1 som i dag. I søjle 2 er 

det kun meromkostninger eller tabt indkomst, der kan støttes og støtten skal udformes 

som en årlig støtte per ha. 

 

Engangskompensation beskrives fortsat som en mulighed under landdistriktsprogrammet, 

dog uden mange detaljer. Muligheden for kollektive indsatser beskrives også eksplicit. 

 

En lang række bestemmelser lægges fortsat over til Kommissionen i de såkaldte gen-

nemførelsesforordninger. Det er ikke klart, hvornår disse bliver vedtaget. 

 

Foreløbig vurdering 

Det er en udfordring, at EU-bidraget til budgettet til landdistriktspolitikken er væsentligt re-

duceret. Endvidere er der behov for yderligere fokus på forenkling, herunder fx anvendel-

sen af engangsbetalinger. I den forbindelse er det også uhyre vigtigt, at den kompleksitet, 

der præger de nuværende landdistriktsplaner ikke overføres til de kommende CAP-pla-

ner. 

 

i. Risikostyring  

Alle medlemslande er som noget nyt ifølge forslaget forpligtet til at afsætte midler under 

landdistriktsprogrammet til risikostyring – der er dog ikke fastlagt, hvor mange budgetmid-

ler, der skal afsættes. Der skal redegøres for anvendelsen af instrumentet i den strategi-

ske plan, og for hvordan det bidrager til landbrugspolitikkens overordnede formål. Formå-

let med instrumentet er at hjælpe ”reelle landmænd” med at styre produktion og ind-

komstrisiko i situationer uden for deres kontrol.  

 

Medlemslandene må yde støtte til præmier for forsikringsordninger og yde bidrag til gen-

sidige fonde. Medlemslandene skal definere hvilke typer forsikringer og gensidige fonde, 

der er relevante. 

 

Det fremgår også af forslaget til EU’s budget, at de strategiske CAP-planer vil skulle inde-

holde støtte til risikostyringsværktøjer, herunder redskaber til indkomststabilisering. Det 

fremgår endvidere, at der vil blive oprettet en ny krisereserve under den Europæiske Ga-

rantifond for Landbruget. Adgang hertil vil være betinget af, at der indføres en national 

strategi for passende risikostyringsværktøjer (f.eks. diverse forsikringsinstrumenter) 

 

Foreløbig vurdering 

L&F arbejder for at risikostyringsinstrumenter er frivillige for de enkelte medlemslande un-

der søjle 2. 

 

 

VII. Markedsforvaltning 

 

I forslaget lægges der op til mindre rettelser i EUs markedsforvaltning. Der er ikke fore-

slået nye udbudsregulerende instrumenter til at styre EUs mælkeproduktion. De eksiste-

rende regler for intervention på 50.000 tons smør og 109.000 tons skummetmælkspulver 

fastholdes. Resterende mængder opkøbes fortsat ved licitation. Kommissionen har fortsat 

mulighed for at iværksætte privat oplagring ved markedsbehov. Skolemælkebudgettet re-

duceres desværre fra 100 mio. euro til 90 mio. euro.  


