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Dagsorden – Grønne muligheder, natur og krav i CAP
1. Grønne krav i CAP 2023-27
2. Rammer i CAP
• Konditionalitet
• Hvilke arealer kan opnå støtte - bruttoarealmodellen
3. Grønne værktøjer i CAP
• Søjle 1
• Søjle 2
• Muligheder for fleksibilitet mellem søjlerne

4. Budget og direkte støtte – betalingsrettigheder
5. Spørgsmål
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De grønne krav i CAP – hvad skal vi leve op til?
Kommissionens tre hovedmålsætninger for en grønnere
landbrugspolitik:
• Bekæmpelse af klimaforandringer
• Miljøpleje
• Indsatser til gavn for natur og biodiversitet
Højere grønne ambitioner – samlet indsats skal stige fra nuværende
niveau
Grøn øremærkning
Landdistriktsudvikling (søjle 2):
• 30 pct. af midlerne (som i dag)
Direkte betalinger (søjle 1):
• 20 pct. til eco-schemes
• Mulighed for at ”Overopfyldelse” af kravet i søjle 2 kan dække op til
halvdelen af øremærkningen til eco-schemes i søjle 1.
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Rammer i CAP: Konditionalitet

Krydsoverensstemmelse

• Videreføres og styrkes: krav fra direktiver og
forordninger om miljø, sundhed og dyrevelfærd,
samt normer for God Landbrugs- og Miljømæssig
stand (GLM)

God Landbrugsmæssig stand (GLM)

• Nyt fokus på biodiversitet og kulstofrige områder
• De grønne krav ændres til normer for GLM

Baseline

• Konditionalitet udgør sammen med national og EUlovgivning obligatoriske krav og baseline for, hvad
der kan støttes gennem frivillige ordninger
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Rammer i CAP: Hvilke arealer kan opnå støtte - bruttoarealmodellen
Støtteberettiget areal

Landmanden er usikker på, om han kommer til at dyrke det
lave område på arealet i løbet at støtteåret og angiver det
som et område uden landbrugsaktivitet, hvorved han
slipper for at opfylde aktivitetskravet. Samtidig rettes
marken ud.

markkrat

Landmanden retter marken ud rundt om
eksisterende fradragsområder på markerne f.eks. et
markkrat og opgiver landbrugsaktiviteten indenfor
dette område.

Ikke-Støtteberettiget
område
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Grønne værktøjer i CAP
Grønne ordninger i både søjle 1 og 2
Anvendelse af fleksibilitet mellem søjlerne
• Mulighed for at overføre midler mellem
direkte betalinger i søjle 1 og søjle 2
• Der kan overføres op til 40 pct. fra søjle
1 til søjle 2
Frivillige ordninger
• Søjle 2 og eco-schemes er opbygget
med ordninger, der er frivillige for
landbrugerne
• Hvis pengene skal gøre nytte, skal der
være landbrugere, der søger om støtte

Søjle 1

Søjle 2

Eco-schemes
- Frivillige etårige
arealordninger
- Fokus på miljø-, klima- og
biodiversitet

Frivillige grønne ordninger
f.eks.
- Vådområder og
lavbundsprojekter
- Naturindsatser og skov
- Investeringsstøtte

Konditionalitet
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Budget og direkte støtte – betalingsrettigheder
Årligt budget under direkte betalinger i Søjle I = i alt 6,4 mia. kr.
Dette finansierer:
• 1) Direkte landbrugsstøtte
• 2) Eco-schemes
• 3) Koblet støtte
• 4) Unge, min. 2pct.
Årligt budget i Søjle 2 (landdistriktsudvikling) = 565 mio. kr.

Lokale aktionsgrupper (LAG) min. 5 pct.
Betalingsrettigheder
• Grundbetalingen udbetales i dag på baggrund af betalingsrettigheder, som fastlægger støttens værdi pr. ha.
• Støttefordelingen blandt landbrugerne varierer derfor , da de enkelte betalingsrettigheders værdi er baseret på
historisk produktion og opnået støtte.
• Det er frivilligt at anvende betalingsrettigheder. Danmark kan beslutte at afskaffe betalingsrettigheder i den nye
CAP
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Opsamling:
1) Blækket er ikke tørt -> triloger pågår
2) Nye grønne muligheder og bindinger i CAP’en
3) Konditionalitet er ikke en værktøjskasse, men basis for incitamenter

Spørgsmål?
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