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Stemning for et skifte i indretningen af EU’s 
landbrugspolitik – natur, miljø, klima

Bevidsthed om, at vi står med en klima- og en natur- og 
biodiversitetskrise – som vi skal løse

Landbrugsbudgettet andel af EU’s budget er faldende
I 1986 71% af EU’s budget - i dag ca. 36% 

Diverse signaler



Økologi står godt i EU’s landbrugspolitik

• tiltag der er positive for de arter, der hører til 
agerlandbrugets økosystem som f.eks. ingen pesticider, 
opdeling af marker med markskel/bræmmer til 
parcelstørrelser på max 5 ha, plantning af læhegn, 
afgræsning af arealer efter plejeplan med natur som 
fokus.

En del af basisstøtten  kan allokeres til at finansiere

Alle tiltag, der er integrerede  elementer i det økologiske system

• arealtiltag, der reducerer landbrugets 
klimabelastning, som græsarealer til afgræsning, 
foder eller biogasanlæg, træer på landbrugsjord i 
skovlandbrugssystemer, pløjefri dyrkning uden 
pesticider,



Mulige ændringer for ØA

➢ ØA udbydes som eco-scheme - enten et særligt økologisk 
eco-scheme eller et åbent scheme for alle landmænd

Udsigt til forenklinger

➢ Hvis eco-scheme, så er det et ét-årig tilsagn

➢ Hvis Bruttoarealmodellen går igennem, så ligger 
markblokgrænser fast/fjernes og det kan være slut med at 
tegne arealer ind og ud på markkort



➢ Pga. det store fokus på behov for mere natur, som øger 
efterspørgslen på midlerne i søjle II

….men tilskuddet kan komme under pres

➢ Lavere budget generelt og størst besparelser på søjle II

➢hvis DK ikke vil røre ved grundbetalingen og vælger at fastholde 
ØA i søjle II

➢ Hvis DK er konservativ i forhold til at forudsige 
tilvæksten i det økologiske areal



Skal økologer blive ved med at have arealstøtte / 
Hvorfor modtager økologer arealstøtte ?

Kun relevant så længe vi tillader anvendelse af pesticider og 
store mængder gødning og hold af dyr i intensive systemer –
hvor de afledte omkostninger ikke er indregnet i 
produktionsomkostningerne

Det konventionelle landbrug modtager en 
indirekte støtte, som modsvares af en 
økologistøtte



Grundbetaling/basisindkomststøtte er væk

EU’s landbrugsbudget er erstattet med betaling for:

• Klima- og naturydelser

• Miljøkrav f.eks. forbud mod pesticider

• Tilskud til uddannelse og information

• Udvikling af landdistrikter

Økologi i EU landbrugspolitik 2050

Økologi står godt, for økologi leverer på det, der efterspørges


