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Planter i fokus
EU’s fremtidige landbrugspolitik
og mig!
Webinar, den 13. januar 2021
v/ Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef, Landbrug & Fødevarer
M: +45 2724 5623 ● E: nlm@lf.dk

Der er
Stadig

tale om
forslag!

CAP-køreplan
CAP plan i høring (?)

EU

FT

FVM

Efterår ‘20

Forår ‘21

Efteråret ‘21

SWOT, behovsanalyse, fastlæggelse af ordninger i DK, it-udvikling

Drøftelser og beslutninger i regering og Folketing

Trilogforhandlinger mellem Rådet,
Europa-Parlamentet og Kommissionen

Gennemførselsregler i
Kommissionen

Ny CAP
træder i kraft
1. jan. ’23 (?)
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EUs landbrugsbudget – Danmark
Reduktion på 4%
(2021-27 sml. med
2014-20)

Reduktion på 17%
Reduktion på 2%

(2021-27 sml. med
2014-20)

(2021 sml. med 2020)

Reduktion på 4%
(2021-27 sml. med
2014-20)

Kilde: Europa-Kommissionen og egne beregninger
Noter:
• 2018-priser er baseret på inflation på 2% p.a.
• LDP-budget er før fleks og national
medfinansiering

Ekstra 405 mio. kr. fra
EUs genopretningsfond

Reduktion på 16%
(2021-27 sml. med
2014-20)

Søjle 1 – 6,4 mia. kr.*) til forskellige ordninger
Obligatorisk
for landet –
25-30%? –
frivilligt for
landmanden

Obligatorisk

Grønne tilvalgsordninger / ”eco schemes”
- Med incitamentsbetaling

”Bæredygtighedsindkomststøtte” - BISS
- Svarer til nuværende grundbetaling og grøn støtte
- Betinget af ”konditionalitet” (lov- og GLM-krav)
Note: GLM-krav = God Landbrugs- og Miljømæssig
stand

Frivilligt

?
Obligatorisk

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

Koblet støtte – maks. 10% + 2% til proteinafgrøder
- Dog højere loft for lande, der har givet over 13%
Omfordelingsstøtte – højere præmie til ”første hektar”
Støtte til unge landmænd – minimum 2%

Søjle 2 – 865 mio. kr.*) og ”business as usual”
Fortsættelse af nuværende ordninger
•
•
•
•

Investeringsstøtte til stalde og miljøteknologi
Økologisk arealtilskud (alternativt som eco scheme i søjle 1)
Pleje til græs og naturarealer
Vådområder

Nye ordninger
• (Obligatorisk) risikostyring
• Ø-støtte
Princip om omkostningsdækning og national
medfinansiering
Minimum 30% til miljø- og klimatiltag
*) Inkl. national medfinansiering – og før evt. fleks-midler (eget skøn og beregning)

EU’s krav til udmøntning af nationale
landdistriktsprogrammer:
LAG
5%

Miljø og
klima
30%

National
beslutning om
anvendelse
65%

EU-målsætninger inden for ni områder

Fødevarekæden
Klimaændringer
Miljø
Landskab og natur
Generationsskifte
Beskæftigelse, vækst m.v.

Fødevarer og sundhed

(Baseret på en SWOT-analyse
For både søjle 1 og 2)

Konkurrenceevne

CAP-strategisk plan

Indkomst

Gennemførelse via
• Indkomststøtte
• Afkoblet støtte

• Koblet støtte
• Investeringsstøtte
• Risikostyringsinstrumenter
• Sektorprogrammer
• Samarbejdsprogrammer
• …
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”Eco schemes” – miljø og klima i søjle 1
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L&F arbejder for
• Betydelig incitamentsbetaling
• Ingen omfordeling mellem
landmænd
• Enkle og valgfrie ordninger

Sikring af ens vilkår på tværs
af EU: GB min. 60%

"Grønne" tilvalgsordninger / "Eco schemes"
- med mulighed for incitamentsbetaling
- tiltag, der ligger ud over lovgivning

Øvrige ordninger
- grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed
- omfordelingsstøtte
- støtte til unge landmænd
- koblet støtte

Obligatorisk for
medlemslandet
- frivilligt for
landmanden

L&F: Generelt eco scheme
Menu af tiltag til gavn for
biodiversitet, klima og miljø
• Alle kan søge
• Relevante tiltag for alle landmænd
• Landmanden sammensætter selv egen
menu af tiltag
• Ensartet top-up til alle hektar på bedriften
– med incitamentsbetaling
• Både eksisterende og nye tiltag
• Der kan gives bonus for tiltag, der ligger
på samme areal flere år i træk

Menu (eksempler på tiltag):
• Præcisionsjordbrug (gødning el. pesticider)
• Anvendelse af nitrifikationshæmmere
• Reduceret jordbearbejdning (”Conservation
Agriculture”)
• Kvælstoffikserende afgrøder
• Sædskifte, der minimerer risiko for
sædskiftesygdomme
• Længere omdriftstid på græsarealer
• Læhegn, diger og grøfter
• Lavskov
• Småbiotoper
• Undlade slåning af grøftekanter i blomstringstiden
• Stenbunker/jordvolde
• Brak og blomsterbrak
• Bræmmer
• Slæt på § 3 arealer
• Vildt- og bivenlige tiltag
• Arealer med høj HNV-værdi

L&F’s forslag:

Eksempler på valg til opfyldelse af eco scheme
Landmand Hansen

Landmand Jensen

Landmand Petersen

Landmand Sørensen

Landmand Frandsen

Undlader slåning af
grøftekanter

Præcisionsjordbrug

Læhegn

Bræmme langs
skyggeside af læhegn

Sygdomssanerende
sædskifte

Reduceret jordbearbejdning

Kvælstoffikserende afgrøder

Længere omdriftstid på græsarealer

Blomsterbrak

Læhegn

Stenbunker

Småbiotoper

Slæt § 3 arealer

Småbiotoper

Fleksibilitet mellem søjler
Uden fleksibilitet

Maksimal fleksibilitet

Mistet
nettoindtjening

Kompromis i Det Europæiske Råd
• 40% fra søjle 1 til 2
o Ikke krav om national medfinansiering

• 25% fra søjle 2 til 1
o 30% for visse østeuropæiske lande

1. Stor negativ påvirkning af
landmændenes indtjening
• Op til 2,5 mia. kr.
• Ca. 2 mia. mere end nu
• Omfordeling + ingen nettoindtjening i søjle 2
Søjle 1

Søjle 2

Søjle 1

Søjle 2

2. Konkurrenceforvridning mellem
medlemslandene
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Anvendelse af fleksmidler som landdistriktsstøtte
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Kr./ha

Landdistriktsstøtte – fx
plejegræs el. ØA

Ingen
nettogevinst

1

2

3

4

Meromkostninger
– fx plejegræs el.
ØA
5

6

7

8

9

10
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Alternativ anvendelse til eco schemes

Eco scheme

Kr./ha

1

2

3

4

5

6

Incitamentsbetaling
= Nettogevinst

7

8

9

Meromkostning
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Bruttoarealmodel vers. 2.0 – Biodiversitet og kompleksitet?
Modellen*)
Nøjagtig
indtegning?

• Opr. model: biodiversitet OG forenkling
(ingen indtegning)
• Forudsætning: at de ikke er dominerende
(Rådet) eller udgør mere end 1/3 (Parl.)

• Bureaukrati og stor risiko for sanktioner
o Krav om indtegning og kontrol
o Samspil med eco schemes og ”ikkeproduktive arealer”

• Risiko: Kompliceret ordning → Ikke øget
biodiversitet
*) Jf. Rådets og Parlamentets holdninger

Støtte under et
eco scheme?
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Udjævning og kompensation til ramte sektorer
Før
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Efter

Støtte per ha

Kompensation til
berørte sektorer:
• Mælk
• Oksekød
• Sukker
• Kartoffelstivelse

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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L&F’s hovedbudskaber
Lige konkurrencevilkår mellem EU-landene
o Belastning fra eco schemes og fleks i DK højst som i D, NL, Sv, Irl og F

”Eco schemes” → incitamentsbetaling og ingen omfordeling mellem
landmænd
Overførsel til søjle 2 + eco schemes → fokus på bæredygtig vækst og
produktion
Ingen skævdeling mellem sektorer
o Blandt andet i forbindelse med evt. udjævning af støtten per hektar

