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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 om overgangsbestemmelser til 

Kommissionens forslag om reform af den fælles landbrugspolitik 

 

Det fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets notat L45-19 af 4. november 2019, at EU-

kommissionen den 31. oktober 2019 har fremlagt forslag til overgangsbestemmelser for året 2021 

som følge af at den nuværende periode for den fælles landbrugspolitik fra 2014-2020 udløber til 

næste år, og den kommende periode 2021-2027 på nuværende tidspunkt først ventes at gælde for 

perioden 2022-2027.  

 

Det er afgørende for Landbrug & Fødevarer, at der er stabilitet, kontinuitet og forudsigelighed 

omkring udmøntningen af den fælles landbrugspolitik i Danmark på både kort og længere sigt, så 

overgangsbestemmelser er af stor betydning. Det haster med at få en afklaring om de kommende 

års budget, regler og implementering. Idet vi står i en situation, hvor der er behov for en 

overgangsperiode mellem den nuværende og den kommende periode, er det positivt, at der på 

mange områder lægges op til en videreførelse af eksisterende regler med foreløbigt ét år. Der er 

dog også vigtigt, at der hurtigt opnås klarhed over budget, regler og implementering i Danmark på 

længere sigt.  

 

Da de endelige økonomiske konsekvenser af det foreliggende forslag ikke er kendt endnu, 

forbeholder L&F sig ret til at vende tilbage med uddybende kommentarer i takt med at disse 

konsekvenser beregnes. 

 

Overgangsbestemmelser for foreløbigt 1 år (2021) 

Det er uklart om de politiske forhandlinger og implementeringen i medlemslandene kan nå at blive 

klar til implementering til 1. januar 2022. Såfremt regler og implementering ikke når at blive klar til 

2022, så bør man i god tid også have overblik over konsekvenserne i et evt. ekstra overgangsår 

2022.  

 

Ang. budget  

Der er behov for afklaring af de finansielle rammer hurtigst muligt. L&F er bekymret over oplægget 

til reduktion af landbrugsbudget, der foreslås samtidig med at der til stadighed stilles højere krav til 

landbrugsproduktionen i Europa. L&F bemærker, at der i forslaget regnes med en reduktion af det 

nationale loft for direkte støtte i Danmark på 3,9% og en reduktion for loftet for landdistriktsstøtte 

med 15,2 %. Derudover vil den fremtidige prisudvikling have indflydelse på landbrugsstøttens 

udvikling, hvilket vil reducere den reale værdi af landbrugsstøtten yderligere. Hertil skal det 

bemærkes, at den endelige budgetramme for EU’s budget i perioden 2021-27 endnu ikke er politisk 

vedtaget. Landbrug & Fødevarer går derfor ud fra, at de beløb, der står i overgangsforslaget, kan 

blive justeret, når den endelige budgetramme er vedtaget. Landbrug & Fødevarer skal i den 

forbindelse bemærke, at det er noget som kan komme til at påvirke udbetalingerne til 

landmændene allerede i 2020 (finansår 2021). Det er meget utilfredsstillende, at det endelige beløb 
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endnu ikke er kendt, da det gør det meget svært for landmændene lægge planer for økonomi og 

udvikling af bedriften.  

 

I forhold til den direkte støtte kan der ske ændringer af værdien af betalingsrettigheder som følge af 

justering af betalingsrettighedernes værdi og som følge af valg om fleksibilitet mellem søjle 1 og 

søjle 2. Søjle 2 budgettet kan også påvirkes af nationale beslutninger om nationale 

medfinansieringssatser. Det er vigtigt, at der ses på alle disse elementer i en helhed, når der 

træffes beslutninger om landbrugsstøtten for de kommende år. 

 

Med i billedet hører også justeringen af betalingsrettighedernes værdi for 2019, som har urimelige 

og voldsomt indgribende konsekvenser for en række landmænd, og som blev meldt ud med meget 

kort varsel før 2019-udbetalingen, som følge af en implementeringsfejl fra Landbrugsstyrelsens 

side, som landmændene ikke havde nogen mulighed for at gennemskue. Af hensyn til 

landmændenes økonomi og planlægning er det afgørende, at der er kontinuitet i udviklingen i 

landbrugsstøtten. Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse henvise til den henvendelse som vi 

har lavet til Miljø- og Fødevareminister Mogens Jensen vedrørende betalingsrettighedernes værdi i 

2019 og 2020. Heri opfordres der til, ”at støtten i 2019 for de landmænd, der står til en reduktion i 

deres støtte, udbetales uændret efter de hidtidige principper, samt at der laves en 

overgangsordning for perioden efter 2020 rettet mod de landmænd, der bliver hårdest ramt.” 

Landbrug & Fødevarer vil meget gerne have en juridisk afklaring af, om artikel 5 stk. 3 i 

overgangsforslaget COM (2019) 581 giver mulighed for at lave en sådan overgangsordning.  

 

Ang. betalingsrettighedernes værdi 

Det fremgår af ministeriets notat, at der i overgangsbestemmelserne åbnes op for at der i 2020 og 

2021 kan gennemføres en yderligere udjævning af betalingsrettighedernes værdi. Dette sker jf. 

notatet ved at forhøje værdien af betalingsrettighederne med en nuværende værdi under den 

nationale enhedsværdi. Denne ændring finansieres jf. notatet ved en reduktion i værdien af 

betalingsrettigheder med en værdi over den nationale enhedsværdi. Denne regel kan anvendes 

med virkning fra den 1. januar 2020.  

 

L&F lægger vægt på at muligheden for yderligere udjævning er valgfri i forslaget, og vil gerne 

understrege, at L&F ikke mener, at der skal ske en yderligere udjævning af betalingsrettighedernes 

værdi i forbindelse med overgangsbestemmelserne. Derfor mener Landbrug & Fødevarer ikke, at 

disse bestemmelser skal anvendes i Danmark. I den forbindelse vil Landbrug & Fødevarer også 

gerne have bekræftet, at bestemmelserne i overgangsforslaget vedrørende generel 

budgetreduktion udelukkende medfører en lineær reduktion af landbrugsstøtten via finansiel 

disciplin i 2020, jf. artikel 1 (COM(2019) 580) og en lineær reduktion af betalingsrettighedernes 

værdi i 2021, jf. artikel 2 (COM(2019) 580), og at der således ikke ad denne vej sker yderligere 

omfordeling af betalingsrettighedernes værdi i 2020 og 2021. 

 

Ang. fleksibilitet 

Det fremgår af forslaget, at en beslutning om mulig fleks mellem søjle 1 og søjle 2 for kalenderåret 

2021 skal meddeles til Kommissionen senest 1. august 2020. 

L&F ønsker af hensyn til stabilitet og forudsigelighed, at den nuværende overførsel af 7% fra søjle 1 

til søjle 2 fortsætter uændret. Evt. justeringer af fleksen bør drøftes i forbindelse med 

implementering af den kommende periode, hvor der er også er mulighed for at indføre lave nye 

grønne incitamentsbaserede tilvalgsordninger under søjle 1.  
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Ang. landdistriktsprogrammet 

Kommissionen foreslår, at de nuværende landdistriktsprogrammer kan forlænges med et år til 31. 

december 2021. Forlængelsen kræver en programændring, der skal godkendes af EU-

Kommissionen. Forlængelsen indebærer også, at der er et ekstra år til at gennemføre programmet i 

Danmark, dvs. frem til udgangen af 2024. Det er positivt, at muligheden for at udnytte det 

eksisterende program forlænges med foreløbigt et år, og L&F vil opfordre til, at der snarest kommer 

klarhed over udmøntningen af programmet i overgangsperioden. L&F har også fokus på at 

uforbrugte midler fra tidligere ordninger i programperioden udmøntes i nye ordninger med samme 

formål, som de oprindeligt var afsat til, herunder fx modernisering af miljø- og klimavenlige stalde. 

Det er afgørende for L&F, at der sker fuld hjemtagning af landdistriktsprogrammet i Danmark. 

 

Det fremgår af notatet, at nye flerårige arealbaserede tilsagn i 2021 vil blive begrænset til 1-3 års 

varighed. Det er L&F’s holdning, at der bør være stabilitet og forudsigelighed i forhold til aktuelle 

flerårige arealordninger, selvom vi går ind i en overgangsperiode, altså at man også fremover kan 

laves 5-årige ordninger til fx økologi og naturpleje. 20-årige ordninger kunne med fordel erstattes af 

engangsbetalinger.  

 

Ang. krisereserven 

Det fremgår af forslaget, at den nuværende krisereserve fortsætter, og tildelingen fastsættes 

uændret til 400 mio. Euro. L&F mener, at man bør se på reglerne for krisereserven i den 

kommende periode. Landbrug & Fødevarer henviser i den forbindelse til de høringssvar, vi har 

indsendt til § 2 udvalget i forbindelse med forhandlingerne om reglerne for EU’s landbrugspolitik 

efter 2020. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

                                                       
Mette Trudsø Kruse      Maria Skovager Østergaard 

 

Chefkonsulent       Chefkonsulent 

Team EU       Team EU 
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