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Brødtekst starter uden bullets,  
hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  
indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

Overskrift her Økologiens placering i CAP 2013 

Det korte svar: 

•  Alt taler for, at økologien får en mere central 
placering – hvor central afhænger af: 

•  De samlede budgetter til CAP’en 

•  Rådets og Europaparlamentets behandling af 
kommissionens udspil 

•  Og den efterfølgende danske implementering 
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Budgetterne 
Hvordan påvirker de mulighederne for at støtte økologi? 
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CAP 2013 og budget - tidslinje 

29. juni 2011: 
Kommissionens forslag 
offentliggjort 

Forhandlinger i  
Ministerrådet og Parlamentet 

2. halvår 2012: 
Forventet endelig vedtagelse 

Ikrafttræden: 2014, måske først 
2015 

CAP 2013 Budget 

12. oktober 2011: 
Kommissionens forslag 
offentliggjort 

Forhandlinger i  
Ministerrådet og Parlamentet 

1. halvår 2013: 
Forventet endelig vedtagelse 

Ikrafttræden: tidligst 2014, 
sandsynligvis først 2015 
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CAP 2013 – den økonomiske 
ramme 

•  EU’s samlede landbrugsbudget fastfryses 

•  Ny fordeling mellem medlemslande 
•  DK mister ca. 410 mio. kr., eller 5,7% af den 

direkte støtte 

•  Den fremtidige fordeling af 
landdistriktsmidlerne kendes endnu ikke 

•  Ny fordeling internt i 
medlemslandene 

•  Ens betaling per ha fra 2019 

•  Støtteloft 

•  Aktive landmænd 
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6 6 

Direkte betalinger 

Fordeling per hektar og per bedrift 

Kilde: Mod. e. European Commission - DG AGRI. 

360 € = 2600 kr/ha 

90 pct. 
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Landdistriktspolitikken 

0,3 pct. 2,4 pct. 

Miljø & Natur   
•  Grøn Vækst-tiltag 
•  Målrettede tiltag mod vandmiljø 
•  Økologistøtte 
•  Energiafgrøder 
•  Dyrevelfærd 
•  Naturpleje 
•  Udtagning af arealer 

Vækst og udvikling   
•  Rådgivning og demonstration 
•  Innovation 
•  Investeringsstøtte 

—  Dyrevelfærd 
—  Miljøteknologi 

•  Nye forretningsområder 
•  Bioenergi 

DK modtager p.t. knap 500 mio. kr./år fra EUs LDP-budget 

Rimelig andel 1,25 mia. kr./år (?) 
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Fleksibilitet mellem søjler 

 Søjle 1  Søjle 2 

 5 pct. 

 N.B.: fra søjle 2 til 1 kun for visse lande – ikke DK  

 10 pct. 
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Intern udjævning 

Grøn komponent 
•  30% af nationale loft fordelt ligeligt på alle hektar 

Intern udjævning 
•  År 0 

—  40% af nationalt loft minus grøn komponent fordeles 
ligeligt på alle hektar 

—  Resterende 60% fordeles forholdsmæssig 
•  År 5 

—  Fuld udjævning 

Foreløbigt eksempel 
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Udjævning – status og holdninger 

Fuld udjævning 
•  Nye medlemslande (dog ikke Slovenien) 
•  Tyskland 
•  England 

Regional model 
•  Danmark 
•  Sverige  
•  Finland 
•  Nordirland  

Historisk model 
•  Skotland 
•  Wales 
•  Irland 
•  Portugal 
•  Spanien 
•  Grækenland 
•  Holland 
•  Belgien 
•  Østrig 
•  Frankrig 
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Den europæiske ramme 
Hvilke muligheder bliver der for at støtte økologi? 
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Overskrift her Rammerne sættes i Bruxelles 
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Kommissionens forslag 

Basisstøtte 

- Lofter  

- Ens støtteniveau (indfasning) 

”Grøn komponent” 

- afgrødevariation, miljøfokusarealer, 
permanent græs 

Særlige præmier *) 

*) LFA top-op; små bedrifter; koblet støtte; unge landmænd 
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 Søjle 1  Søjle 2 

Land-
distrikts-
politik 
- Økologi 

- Konk. evne 

- Innovation 

- Miljø 

- Klima 

- Dyrevelfærd 

- LFA 



Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets,  
hvis du vil have bullets brug  

”Forøge / Formindske  
indryk” for at få de forskellige 

niveauer frem 

Overskrift her 

Hvor er økologien i forslaget? 

•  Økologi vil fortsat have en central placering i 
fremtidens landbrugspolitik 

•  Kommissionen anerkender de miljømæssige 
fordele, der er ved økologisk produktion 

Søjle I: 
•  Økologer kvalificerer automatisk til den ”grønne 

komponent” (30 pct. af den direkte støtte) 

Søjle II: 
•  Tilskud til økologi har fået sin egen artikel 
•  Mulighed for støtte til fremme af produktion og 

afsætning, tilskud til investeringer, 
markedsføring, informationsaktiviteter m.v. 
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Grøn komponent 

”Grøn komponent” 

- afgrødevariation, miljøfokusarealer, 
permanent græs 

 Søjle 1 

Grøn komponent:  
30 % af direkte støtte 

Ens betaling per hektar 

•  Afgrødevariation 
•  Miljøfokusarealer 
•  Permanent græs 

Økologisk drevne arealer 
kvalificerer sig automatisk til 
den grønne komponent! 
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Kommissionens forslag 

Særlige præmier 

Koblet støtte   
•  Kan anvende 5% af national 

ramme - Evt. større andel  
•  Fleste sektorer 
•  Opretholde nuværende prod. 

Unge landmænd  
•  Nyetablerede, maks. 40 år 
•  Skal anvende op til 2% af 

national ramme 
•  Direkte støtte top-op 

LFA top-op 
•  Kan anvende op til 5% af 

national ramme 
•  Suppl. til LFA under søjle 2 

Små bedrifter 
•  500-1.000€/år 
•  Maks. 10% af national ramme 
•  Ingen KO og Grøn komponent. 

22-27% til særlige præmier 
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LDP-mål og - prioriteter 
1. Fremme af overførelse af 

viden i landbruget 

2. Forbedring af landbrugets 
konkurrenceevne og 
levedygtige jordbrug 

3. Fremme af organisering af 
fødevarekæden og 
risikostyring i landbruget 

4. Bevarelse økosystemer 

5. Fremme ressourceeffektivitet 
og overgangen til lav kulstof 
økonomi i fødevaresektoren 

6. Realisering af 
arbejdspladspotentialet og 
udvikling af landdistrikterne 

1.  at forbedre landbrugets 
konkurrenceevne, 

2.  sikre en bæredygtig 
forvaltning af natur 
ressourcerne samt  

3.  fremme en balanceret 
territoriel udvikling af 
landdistrikterne. 
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Opdeling af akser er væk 
•  Tematisk tilgang – anvende virkemidler på tværs 
•  Sammenhæng med øvrige strukturordninger 
•  Minimum 25% til miljø-, klima- og økologiforanstaltninger 

Tilskud til økologi har sin egen artikel 

Dyrevelfærd har sin egen artikel 

Landdistriktspolitikken  
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Økologien opprioriteret med egen 
artikel i landdistriktsprogrammet 

Formål 
•  Opfordrer landmænd til at konvertere til økologi, så 

samfundets øgede efterspørgsel efter miljøvenlig 
landbrugsproduktion og høje dyrevelfærdsstandarder 
tilfredsstilles 

Indhold  
•  Omlægningstilskud 
•  Økologitilskud 
•  5-årige ordninger + 1-årige forlængelser 

Midler 
•  Minimum 25 pct. af landdistriktsprogrammet skal anvendes 

til økologi, miljø og klimaudfordringer 
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L&F forslag til ændringer i LDP 

Engangsbetaling 
•  Engangskompensation for indskrænkninger i råderet 

Incitamentstilskud 
•  Sikring af aflønning der giver økonomisk tilskyndelse 

Tilskud til eget arbejde 
•   Mulighed for at indregne eget arbejde 100% 

Varighed af aftaler 
•  Større fleksibilitet – ét til 20-årige aftaler 
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Dansk implementering 
Hvad forventer vi? 
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Den nye regering prioriterer økologi 

”Regeringen ønsker en grøn omstilling over hele 
linjen. Og med en ny stærk økologipolitik er vi godt 
på vej mod et grønnere dansk landbrug" 

” Det her udspil er samtidig udgangspunkt 
for en mere detaljeret Økologisk 
Handlingsplan 2020, som jeg vil 
fremlægge i foråret 2012.”  

"Økologi er en hjørnesten i den grønne omstilling, jeg 
ønsker for dansk landbrug.” 

”Økologien bidrager med en mere 
alsidig landbrugsdrift uden brug 
af sprøjtegift, med bedre natur og 
øget vækst. ”  
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Den nye regering prioriterer økologi 

Regeringsgrundlaget: 

•  Det økologisk dyrkede areal skal fordobles fra 
2007-2020 

•  Regeringen vil tage initiativer, der gør det muligt 
mindst at opfylde denne målsætning 

•  Regeringen vil arbejde for, at det bliver muligt at 
bruge en større del af landbrugsstøtten til formål 
som natur, miljø og økologi 
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Flere midler til økologi i 
finanslovsaftalen 

•  Øget satsning på i alt 138 mio. kr. i 2012 til 2013 
inklusiv medfinansiering fra EU’s landdistriktsprogram 

Herunder: 
•  28 mio. kr. årligt til omstilling af offentlige køkkener til økologi 

•  10 mio. kr. årligt til forarbejdning af økologiske råvarer 

•  10 mio. kr. årligt til eksportfremme 

•  16 mio. kr. mere om året til investering på økologiske bedrifter 

•  5 mio. kr. mere om året til Fonden for Økologisk Landbrug 
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Artikel 68 

Samlet budget i 2012: 174 mio. DKK 
Samlet budget i 2013: 230 mio. DKK 

•  Støtte til etablering af flerårige energiafgrøder  
•  Støtte til etablering af økologiske frugttræer og 

bærbuske  
•  Støtte til produktion af flerårige energiafgrøder  
•  Støtte til ekstensivt landbrug (tidligere MB)  
•  Støtte til pleje af EB-græsarealer  
•  Støtte til sædskifte 

NB:  Programmet er endnu ikke godkendt af Kommissionen, 
 så der kan komme ændringer 
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