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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Mål

• CAP’en  bæredygtig vækst og produktion

o Eco schemes med incitament og uden omfordeling

o Landdistriktspolitikken – produktion ikke udtagning

Forudsætning

• Ens konkurrencevilkår med andre EU-lande

o Fleksprocent m.v. på samme niveau

o Generelt eco scheme som alle landmænd kan søge

• Indtjening er basis for investering i grøn omstilling

• Forudsigelighed, stabilitet og gradvis tilpasning

L&F: CAP’en skal understøtte grøn omstilling
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer L&F-forslag: 

Generelt eco scheme

Menu af tiltag til gavn for 
biodiversitet, klima og miljø

• Alle kan søge

• Relevante tiltag for alle landmænd

• Landmanden sammensætter egne tiltag

• Ensartet top-up til alle hektar på 
bedriften – med incitamentsbetaling

• Både eksisterende og nye tiltag

• Bonus for tiltag, der ligger på samme 
areal flere år i træk

Menu (eksempler på tiltag):

• Præcisionsjordbrug (gødning el. pesticider)

• Anvendelse af nitrifikationshæmmere

• Reduceret jordbearbejdning (”Conservation
Agriculture”)

• Kvælstoffikserende afgrøder

• Sædskifte, der minimerer risiko for 
sædskiftesygdomme

• Længere omdriftstid på græsarealer

• Græs  bioraffinering 

• Læhegn, diger, grøfter, stenbunker og jordvolde

• Lavskov

• Småbiotoper

• Undlade slåning af grøftekanter i blomstringstiden

• Brak og blomsterbrak

• Bræmmer

• Slæt på §3 arealer

• Vildt- og bivenlige tiltag

• Arealer med høj HNV-værdi
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indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Eksempler på valg til opfyldelse af eco scheme

Undlader slåning af 

grøftekanter
Præcisionsjordbrug

Bræmme langs 

skyggeside af læhegn
Læhegn Reduceret jordbearbejdning

Kvælstoffikserende afgrøder
Sygdomssanerende 

sædskifte
Småbiotoper

Slæt § 3 arealerLængere omdrifttid på græsarealer

LæhegnBlomsterbrak SmåbiotoperStenbunker

Landmand Hansen

Landmand Jensen

Landmand Petersen

Landmand Sørensen

Landmand Frandsen
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L&F: Eco schemes med incitamentsstøtte
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Incitamentsbetaling 

= Nettogevinst

Incitamentsbetaling 

= Nettogevinst MeromkostningMeromkostning

Kr./ha
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Skal undgås: Omfordeling og usikker incitamentsstøtte 7

Eco schemes

– kun for nogle

Eco schemes
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Usikker incitamentsbetaling 

= Usikker nettogevinst
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MeromkostningMeromkostning
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de forskellige tekst niveauer L&F-forslag: 
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Regeringerne i blandt andet …

…arbejder på versioner af generelle 
eco schemes
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Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

L&F’s forslag til dansk landdistriktsprogram
9

Negativlisten:

• Udtagning af lavbundsjorde

Negativlisten:

• Udtagning af lavbundsjorde

Positivlisten:

 Bæredygtig produktion

• Investeringsstøtte til stalde

o Miljø, klima og dyrevelfærd

• Præcisionsteknologi i marken

• Grøn bioraffinering – græs

• Målrettet miljøregulering

o Vådområder

• Økologisk arealstøtte
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1. Stor negativ påvirkning af 

landmændenes indtjening
• Ca. 2 mia. mere end nu

2. Risiko for konkurrenceforvridning 

mellem medlemslandene
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Fleksibilitet mellem søjler

Kompromis i Det Europæiske Råd

• 40% fra søjle 1 til 2

• 25% fra søjle 2 til 1

o 30% for visse østeuropæiske lande
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Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Konsekvenser af overførsel af midler til landdistriktsprogrammet

Reduktion i driftsresultat ved 
fleks
(sammenlignet med 2019)

2019 2021-2027 2015-19

Bedrifter Gns. areal  
Status quo 

(7 pct.)*) 15 pct. 40 pct.
Gns. drifts-

resultat
Antal ha. kr. kr. kr. kr.

Gns. heltidsbedrifter 8.778 196 -8.859 -46.201 -162.893 558.000

Akk. alle bedrifter (mio. kr.) 25.172 101 -115 -598 -2.109

Gns. heltids mælkebrug 2.641 186 -9.574 -49.928 -176.034 537.000

Akk. alle mælkebrug (mio. kr.) 2.777 179 -26 -133 -469 

Gns. heltids okse-/kalvekød 341 131 -7.907 -41.235 -145.385 224.000

Akk. alle okse-/kalvekød (mio. kr.) 3.029 45 -8 -39 -138 

Gns. heltids svineprod. 2.093 194 -7.798 -40.669 -143.389 1.107.000

Akk. alle svineprod. (mio. kr.) 2.514 167 -17 -88 -311 

Gns. heltids øvrige husdyr 1.317 102 -4.428 -23.090 -81.410 123.000

Akk. alle øvrige husdyr (mio. kr.) 1.551 88 -6 -31 -109 

Gns. heltids planteavl 2.385 271 -11.581 -60.396 -212.942 425.000

Akk. alle planteavlere (mio. kr.) 15.301 89 -59 -306 -1.080
Kilde: Beregninger på baggrund af udtræk fra SEGES regnskabsdatabase. Antaget 2 % generel budgetreduktion. Der er ikke foretaget udjævning af betalingsrettighedernes værdi. 

Der er kigget på driftsresultat før ejerløn og forrentning af egenkapital

*) Status quo = nuværende fleks + budgetreduktion på 2 pct. 
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Yderligere oplysninger
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