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CAP – EUs fælles landbrugspolitik

Penge

Regler

EUs flerårige finansielle rammer 2021-2027
Kommissionens forslag:
Større budget (relativt): 1,11% af BNI
• Større budget til Frontex, forsvar,
forskning, flygtninge
• …men Brexit → besparelser på ca. 8%
Landbrug får en gradvis mindre andel
• 35% i 2020 → 27% i 2027
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EUs landbrugsbudget – Danmark
Reduktion på 6%
(2021-27 sml. med
2014-20)

Reduktion på 3,9%
(2021 sml. med 2020)

Reduktion på 18%
(2021-27 sml. med
2014-20)

Kilde: Europa-Kommissionen og egne beregninger

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

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

Stats- og regeringschefer fastlægger budgettet
Besluttes af EUs stats- og regeringschefer,
herunder:

©: Socialdemokratiet og Europæiske Union

Decentralisering:
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Medlemslande formulerer præcise regler

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
• …

Søjle 1 – 6,3 mia. kr. til forskellige ordninger
Obligatorisk
for landet –
frivilligt for
landmanden

Obligatorisk

Frivilligt
Obligatorisk
Obligatorisk

Grønne tilvalgsordnigner / ”eco schemes”
- Med incitamentsbetaling

Bemærk – økologer
er p.t. ”green by
definition”. Den
fordel forsvinder.

”Bæredygtighedsindkomststøtte”
- Svarer til nuværende grundbetaling og grøn støtte
- Betinget af ”konditionalitet” (lov- og GLM-krav)

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

Søjle 2: Landdistriktspolitik – ”business as usual”
30% til miljø- og klimatiltag
• fx tilskud til økologiske arealer, naturpleje, vådområder

EU’s krav til udmøntning af nationale
landdistriktsprogrammer:

Investeringsstøtte vil fortsat være muligt

Min. 5% til LAG
Nye tiltag:
• Obligatorisk risikostyring
• Ø-støtte under søjle 2

Støtte baseret på omkostningsdækning
National medfinansiering
• Generelt: 57% (tidl. 43%)
• Miljø, klima: 20% (tidl. 25%)

LAG
5%

Miljø og
klima
30%

National
beslutning om
anvendelse
65%

Grønne tilvalgsordninger – ”eco schemes”
• Ordninger i søjle 1 indenfor miljø og
klima
• Støtte til støtteberettigede arealer
• Støtte tiltag, der går længere end
krav i lovgivning
• Obligatoriske for medlemslandet og
frivillige for landmanden
• Mulighed for incitamentsbetaling
• Forskellig fra støtte under
landdistriktspolitikken

"Grønne" tilvalgsordninger / "Eco schemes"
- med incitamentsbetaling

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

Obligatorisk for
medlemslandet
- frivilligt for
landmanden

LDP-støtte vs. ”eco schemes” i søjle 1
Eco scheme
Støtte

Incitament =
nettogevinst
(størrelse usikker!)

Meromkostning

LDP-støtte
Støtte =
meromkostninger

Miljø- og klima i CAP i dag og efter 2020
Forslag

Frivilligt

"Miljø/klimagevinster"

"Eco-schemes" søjle 1

Landdistriktsstøtte - søjle 2

(som søjle 2, men
med incitamentsbetaling)

(fx økologi og pleje af
græs)
(Investeringsstøtte)

Ny, forhøjet konditionalitet
Obligatorisk

Bygger på krydsoverensstemmelse og grønne krav
(fx sædskifte, permanent græs, ikke-produktive
elementer, "næringstofværktøj" , dyrevelfærd,
m.v.)
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Nuværende

Landdistriktsstøtte
(fx økologi og
pleje af græs)
(Investeringsstøtte)

Frivilligt

Grønne krav
(Bl.a. miljøfokusområder og permanent
græs)
Obligatorisk

Arealer under krydsoverensstemmelse
(fx gødningsregnskaber, dyrevelfærd)
Omfattet
landbrugsareal

Omfattet
landbrugsareal

Fleksibilitet mellem søjler
Uden fleksibilitet

Maksimal fleksibilitet

Forslag fra Kommissionen
• 15% fra søjle 2 til 1
• 32% fra søjle 1 til 2 (heraf 2% til unge landmænd)

Mistet
nettoindtjening

Negativ påvirkning af landmændenes indkomst –
op til 2 mia. kr.
• Søjle 2-støtte: dækning af meromkostning ved at leve op
til specifikke krav i en ordning
Søjle 1

Søjle 2
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Søjle 1

Søjle 2

Potentiel konkurrenceforvridning mellem
medlemslandene

Forslag til ny landbrugspolitik:
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Støttelofter (”capping”) m.v.
Obligatorisk støtteloft og degressivitet
• Støtten reduceres minimum:
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.

• Fradrag for lønudgifter
o inkl. personer, der lever af bedriftens resultat

Omfordelingsstøtte
• Obligatorisk
• Højere støtte på de første hektar
• Ikke krav til andel af budget

Økologistøtten i søjle 1 eller søjle 2?
Scenarie 1
Ecoscheme

Grundbetaling

Søjle 1

Scenarie 2

• Mulighed for
incitamentsbetaling

• Fortsættelse af
nuværende ordning

• Ingen national
medfinansiering

• Tilskud må kun dække
meromkostninger

• Støtteloft

LDPordning

• Flerårig ordning (tilsagn)

• Etårig ordning

• Nat. medfinansiering

• Udvidelser betales af
alle landmænd (lavere
grundbetaling)

• Intet støtteloft

Søjle 2

• Udvidelser via øget nat.
medfinan. eller fleks

Ministerråd og Parlament fastlægger regler
Besluttes af ministerrådet, Europa-Parlamentet
(og Kommissionen ):

Mogens Jensen,
Fødevareminister
© Foto: Keld Navntoft

Phil Hogan,
Kommissær
©EU, 2018. EC-AV Service
/Photo: Mauro Bottaro

Norbert Lins, fmd.
Comagri
© European Parliament

Status i Rådet og i Parlamentet
Ministerrådet

Europa-Parlamentet

Argumenter fra diskussionerne

Ændringsforslag vedtaget i gl. landbrugsudv.

• Budget – kritik af reduktion

• Min. 20% til eco schemes + dyrevelfærd

• ”Ekstern konvergens” – Uenighed

• Støtteloft kr. 750.000

• Ønske om mere national valgfrihed:
o Eco schemes
o Støttelofter og omfordelingsstøtte
o Risikostyring

• Undtagelse for GLM-krav for små
• Bekymring mht. forenkling

MEN sandsynligvis ingen beslutning
under finsk formandskab

o ekskl. eco schemes, 50% løn
o Frivilligt hvis 10% til omfordelingsstøtte

• Intern udjævning indfaset over 6 år

• 15% fra S1→S2 – 5% fra S2→S1
• Krisestyring af produktion
MEN: Uklart hvad nyt landbrugsudvalg vil.
Sandsynligvis supplere med egne forslag
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Hvornår?
2) MFF
3) CAP

© Colourbox

1) BREXIT

