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Den nye reform af EU’s landbrugspolitik giver langt flere muligheder for at skabe 

incitament til et grønnere landbrug. Omlægningen af landbrugsstøtten skal samtidig 

ske under hensyntagen til erhvervets konkurrenceevne og omstillingsmuligheder. 

 

 Et centralt element i den nye reform af den fælles landbrugspolitik i EU 

(CAP’en) er, at der skal være større fokus på grønne indsatser.  

 Landbrugsstøtten skal bruges aktivt som et redskab til at give landbrugere inci-

tament til at omstille til mere bæredygtig produktion og på den måde under-

støtte den grønne omstilling i erhvervet. 

 Med aftalen lever Danmark op til EU-kravet om, at mindst 25 pct. af landbrugs-

støtten skal bruges på grønne tiltag. Danmark har tidligere overført 7 pct. fra 

den direkte støtte til landdistriktsprogrammet. Samlet prioriteres ca. 27 mia. kr. 

heraf er de knap 4 mia. kr. nye nationale midler til grøn omstilling via land-

brugspolitikken. 

 Aftalen giver mulighed for, at landbrugerne kan lade naturen udvikle sig på 

landbrugsarealerne og samtidigt modtage støtte.  

 Fra 2023 bliver det et EU-krav, at fire pct. af det dyrkede areal skal være udyr-

ket. Men landbrugere, som vælger ikke at dyrke mindst syv procent, kan få re-

duceret EU-kravet til tre pct. og opnå ekstra støtte for de resterende fire pro-

cent. 

 Der etableres seks nye ordninger (eco-schemes) inden for landbrugsstøtten. 

Udbetalingen af støtten er betinget af, at landbrugerne laver grønne tiltag på 

den enkelte bedrift. 

 

Eco-scheme   Formål  

Økologisk are-

altilskud  

Formålet er at understøtte både omlægning til og opretholdelse af økologisk drift af landbrugs-

arealer 

Miljø- og kli-

mavenligt 

græs 

Formålet er at udsætte pløjningen af græsarealer hvorved der opnås en miljø- og klimaeffekt 

på det enkelte areal. 

Ekstensivering 

af lavbundsjor-

der 

Formålet er at fremme en ekstensiv drift af lavbundsjorder eller tilknyttede randarealer i ådale, 

herunder bl.a. forbud mod gødskning. Udpiningen kan forberede jorderne til en evt. senere ak-

tiv vådgøring.  

Plantebaseret 

produktion 

Formålet er at bidrage til større fokus på afgrøder, som kan indgå i humant konsum. Ordnin-

gen skal fremme produktionen af bl.a. frugt og bær, grøntsager, rodfrugter, hør og hamp samt 

kartofler. 

Biodiversitet 

og bæredyg-

tighed 

Formålet med ordningen er at få flere levesteder for dyr og planter, der samtidig giver positive 

effekter vedr. klima og miljø. Der ydes støtte til bl.a. brak og markkrat på landbrugsjorden. Der 

må ikke anvendes gødning og pesticider. 

Målrettet regu-

lering 

Formålet er at reducere kvælstofudledningen. Ordningen vil fra og med 2026 udbydes som 

eco-scheme under hensyn til den nye reguleringsmodel. Der ydes støtte til udlægning af efter-

afgrøder eller alternativer hertil. 

 

Omstilling af EU’s landbrugspolitik går 

til klima og vandmiljø såvel som 

planter, økologi og biodiversitet  
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