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Udmøntning af CAP-reformen i Danmark
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N.B.: Et stykke vej før alt er på plads!
EU-regler skal helt på plads
• Politisk aftale juni  juridisk tekst vedtaget december
• Kommissionens gennemførelsesbestemmelser Q1 ‘22

Danske udmøntning delvist på plads
• Overordnede rammer lagt fast i landbrugsforhandlingerne
• Udmøntning (CAP-planen) har været i høring to gange
o L&F-høringssvar: 6. okt. (80 sider) og 25. nov. (18 sider)

• Sendt til godkendelse i Kommissionen d. 22. december
• Forventet endelig godkendelse: Q3 ’22
• Bekendtgørelser og vejledninger kommer løbende

 Beskrivelser, beløb m.v. er foreløbige! 

EU’s landbrugspolitik – de centrale temaer
25% af ha-støtte til
eco-schemes

Udjævning af støtten +
kompensation

CAP’en

Landdistriktsstøtte 
vand- og klimaordninger

Strammere GLM-krav
(støttebetingelser)

Søjle 1 – 6,4 mia. kr.*) til forskellige ordninger
Fleks til søjle 2: Gns. 370 mio. kr. / 5,6%
- inkl. 193 mio. kr. til unge landmænd

Obligatorisk
25% –
frivilligt for
landmanden

Obligatorisk

Bio-ordninger / ”eco-schemes”
- Gns. 1,2 mia. kr. – 19%

”Basisindkomststøtte” – BISS
- Betinget af ”konditionalitet” (lov- og GLM-krav)
- Gns. 4,6 mia. kr. – BISS-% på 72
Note: GLM-krav = God Landbrugs- og Miljømæssig
stand

Frivilligt

Koblet støtte – maks. 13% + 2% til proteinafgrøder
- DK 4,7% - eller gns. 303 mio. kr.

Obligatorisk

10% omfordelingsstøtte – DK via intern udjævning

Obligatorisk

Unge landmænd – 193 mio. kr./ 3% - flyttes til søjle 2

*) FØR evt. overførsel af fleks-midler til søjle 2 – egne beregninger

Søjle 2 – årligt 1,4 mia. kr.*) – 7,1 mia. kr. i alt
Klima og kvælstof – 3,66 mia. kr.
• Udtagning af lavbundsarealer – 598 mio. kr.
• Kollektive virkemidler (vådområder m.v.) – 1,9 mia. kr.
• Privat skovrejsning – 450 mio. kr.

Miljø- og klimateknologi – 685 mio. kr.
• Miljø- og klimateknologi – 360 mio. kr.
• Grøn bioraffinering – 255 mio. kr.

Natura 2000 – 1,2 mia. kr.
• Pleje til græs og naturarealer – 981 mio. kr.
• Rydning/hegning – 125 mio. kr.

Landdistriktsudvikling – 1,5 mia. kr.
• Ø-støtte – 100 mio. kr.
• Unge landbrugere – 964 mio. kr.
• LAG – 465 mio. kr.
Foto: © Colourbox

*) Inkl. national medfinansiering og fleks-midler og genopretningsmidler (eget skøn og beregning)

GLM-krav – forudsætning for basisstøtte
Hovedregel
GLM-krav
1. Opretholdelse af permanente græsarealer
2. Beskyttelse af våd- og tørveområder
3. Forbud mod afbrænding af stubmarker
4. Bræmmer langs vandløb

•
•
•
•

Bedrifter med 0-10 hektar: undtaget fra kravet
Bedrifter med 10-30 hektar: 2 afgrøder hvert år
Bedrifter med over 30 hektar: 3 afgrøder hvert år
Hovedafgrøde maks. 70% (p.t. 75%)

Alternativ opfyldelse
• Ét årligt afgrødeskifte på alle omdriftsmarker

5. Forhindre jorderosion (”Alpereglen”)
6. Plantedække i mest følsomme periode(r)
7. Afgrøderotation
8. 4% ikke-produktive arealer

9. Beskyttelse af permanente græsarealer i
miljøsårbare områder i Natura 2000

4% af omdriftsarealet
• Brak, markbræmmer, 3 m-bræmmer, GLM-søer og
-fortidsminder, krat og småbiotoper, der findes/
etableres i en markblok
• IKKE læhegn

3% af omdriftsarealet
• hvis suppleret med min. 4% i eco-scheme for
biodiversitet og bæredygtighed
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Kommende danske eco-schemes (2023-2027)
Seks ordninger:
1) Økologisk arealtilskud
• 1,9 mia. kr. / gns. 379 mio. kr. per år

2) Klima- og miljøgræs *)
• 1,5 mia. kr. / gns. 297 mio. kr. per år

3) Fjernelse af biomasse på lavbundsarealer
• 670 mio. kr. / gns. 134 mio. kr. per år

4) Fremme af plantebaserede fødevarer *)
• 580 mio. kr. / gns. 116 mio. kr. per år

5) Målrettet regulering 2026 og 2027
• 790 mio. kr. / gns. 395 mio. kr. (to år!)

6) Biodiversitet og bæredygtighed
• 685 mio. kr. / gns. 137 mio. kr. per år
Foto: © Colourbox

N.B.: *) tiltænkt som ”afbødende foranstaltning”

Finansiering
• 100% af arealet
Mulig modtager
• 20% i 2023 
• 40% i 2027
af arealet

Fokus på tre eco-schemes
1) Klima- og miljøgræs
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• Afbødende foranstaltning for udjævning af støtten

• Reducere miljøpåvirkning (kvælstof + kulstoflagring)
• Udskyde omlægning af græsarealer ud over 2 år
• 297 mio. kr. per år - 1.500 kr. per hektar

2) Fremme af plantebaserede fødevarer

• Belønning af afgrødediversificering
• Belønning af afgrøder til human konsum og proteinafgrøder

• Grøntsager, oliefrø (minus raps), bælgfrugter, kartofler, roer…
• 116 mio. kr. per år – 775-1.162 kr. per hektar

3) Biodiversitet og
bæredygtighed

• Småbiotoper – ingen landbrugsaktivitet
• Brak – årlig slåning eller isås en blomsterblanding
• Minimum 0,5 ha – maks. 50% af bedriftens areal

• 137 mio. kr. per år – 2.740 kr. per hektar
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Udjævning og kompensation (principskitse)
Før

Efter

Støtte per ha

L&F’s krav:
Kompensation til
berørte sektorer:
• Mælk
• Oksekød
• Sukker
• Kartoffelstivelse

Forenkling: Fjernelse af
betalingsrettigheder

Landmand nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Intern udjævning – kompenserende ordninger
Malkekvæg
• Eco-scheme til miljø- og klimavenligt græs – ca. 200 mio. kr. per år
• Ko-præmie – 85 mio. kr. i 2023, gradvist udfaset til 2026

Slagtekalve
• Slagtepræmie forhøjes – fra 180 til 245 mio. kr. til og med 2030

Kartoffelstivelsesproducenter
• Koblet støtte til arealer med stivelseskartofler – 25 mio. kr. i 2023, gradvist udfaset til 2027
• Eco-scheme planter – 775-1.162 kr. per hektar

Sukkerroedyrkere
• Eco-scheme planter – 775-1.162 kr. per hektar
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På bedriftsniveau (principskitse)
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Kr./ha

Fx brak el. småbiotoper på
omdriftsarealer – IKKE læhegn
Eco-scheme biodiversitet

Evt. tillæg – eco-schemes

Eco-scheme klimagræs

Basisindkomststøtte

Ikke-produktivt
areal

Eco-scheme planter

Græs

Korn

Afgrøde 
plantebaseret
fødevare

ha
Min.4% af
omdriftsarealer

3.-års græs

Udvikling i Basisindkomststøtten – ”BISS’en”
(N.B.: Egen beregning på baggrund af udkast til CAP-plan!!!)
Kr./ha

*) Ingen fleks!
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Støtte til unge landbrugere som etableringsstøtte
Minimum 3 pct. af støtten i søjle 1
• ca. 193 mio. kr. årligt

Unge landbruger
•
•
•
•

Højst 40 år i ansøgningsåret
Landbrugsskole eller lignende
Have betydelige ejerandel og/eller plan for forøgelse af ejerandel
Registreret stemmeret i CVR-registret

Etableringstilskud på 745.000 kr.
• Engangstilskud ved etablering – reduceret tilskud til deltidsbedrifter.
• Uudnyttede midler – måske højere tilskudssats til investeringsstøtte

EU’s landbrugspolitik – L&F’s fokus herfra
• Kompensation til
mælkeproducenter
• Kriseordning til de
allerhårdest ramte

Udjævning af støtten +
kompensation

• Investeringsstøtte til
miljøteknologi i stalde
• It-systemer, der virker!

19% af ha-støtte til
eco-schemes

CAP’en

Landdistriktsstøtte 
vand- og klimaordninger

• Sikre udnyttelse af
eco-scheme-midler
• Brede ordninger

Strammere GLM-krav
(støttebetingelser)

• Læhegn til opfyldelse
af 4%-krav
• Undtagelse for brug
< 10 ha

