NOTAT

Landbrug og Grøn omstilling
J.nr. 2021-196

Bilag 30 – Opsamling på tema 6 om CAP
Baggrund
Der er den 3.-4. marts 2021 afholdt fire tekniske møder om den fælles landbrugspolitik (CAP). De fire
møder har omhandlet følgende tematikker: 1) Den nye CAP, 2) CAP - grønne krav, natur og muligheder,
3) CAP’en i balance – landdistriktsudvikling, fordeling af direkte støtte og 4) CAP i praksis. Til alle møder
er oplægsholdernes præsentationer delt med mødedeltagere. I det følgende opsummeres de
informationer, der er præsenteret samt besvares en række af de spørgsmål, der er stillet på og efter
møderne.
Præsentationerne samt bilag kan desuden tilgås her. Deltagerkredsen på møderne har været
fødevareministeren, miljøministeren samt landbrugs- og fødevareordførere fra de politiske partier.
Tabel 0.1
Mødeoversigt over teknisk spor 6 (CAP)
Møde nr. og tema

Tidspunkt

Onsdag den 3.
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marts 2021

1) Den nye CAP

2) CAP –
muligheder

grønne

krav,

natur

3)
CAP’en
i
balance
landdistriktsudvikling og fordelings
direkte støtte
4) CAP i praksis

Udsendt
baggrundsmateriale

Oplægsholdere

Ingen.

og Onsdag den 3. IFRO,
Landbo
Ungdom
og
Ingen.
februar 2021
Fødevareministeriet/Landbrugsstyrelsen

–
Torsdag den 4. Landdistrikternes Fællesråd, Landbrug &
af
Ingen.
marts 2021
Fødevarer og Økologisk Landsforening
Torsdag den 4. Landbrugskonsulent
marts 2021
Landbrugsstyrelsen

fra

Vestjysk

og

Ingen.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

1) Den nye CAP
På mødet den 3. marts 2021 blev introduceret EU rammerne, som den nye fælles landbrugspolitik
indeholder. Der er på EU-niveau ni generelle målsætninger, der skal understøttes med den nye CAP.
Målsætningerne skal understøttes gennem den strategiske plan (CAP-plan), der udgør
medlemsstaternes beskrivelse af den konkrete implementering af EU’s fælles landbrugspolitik. Der
sættes med den nye politik fælles EU rammer, der i højere grad end tidligere giver mulighed for, at
medlemsstaterne målretter deres implementering mod de indsatsområder, hvor der nationalt er behov.
I CAP-planen skal medlemsstaterne adressere de forpligtigelser, der juridisk følger af EU-forordningen.
Medlemsstaternes valg skal forklares og begrundes i deres strategiske planer, og Kommissionen vil
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vurdere sammenhængen mellem de behov, der identificeres i de enkelte medlemsstater, og de indsatser,
man ønsker at implementere i den strategiske plan. Kommissionen har endvidere fremlagt en række
henstillinger til medlemslandene, der vedrører, hvordan Kommissionen ser, at det enkelte medlemsland
kan understøtte målsætningerne i den grønne pagt, herunder Jord-til-bord og
biodiversitetsstrategierne, gennem deres strategiske planer. Kommissionen forventer, at
medlemsstaterne i deres strategiske plan forholder sig til, hvordan målsætningerne i den grønne pagt
adresseres. Kommissionen skal godkende CAP-planen.
Kommissionen vil med den nye tilgang imødekomme et ønske fra EU’s medlemsstater om at skabe mere
synergi mellem mulighederne i den fælles landbrugspolitik og medlemsstaternes fleksibilitet til at
skræddersy nationale indsatser til nationale behov, og dermed undgå en one-size-fits-all tilgang. De
strategiske planer er ligeledes et værktøj til at sikre, at medlemsstaterne kan levere resultater på den
grønne omstilling.
Den nye leverancemodel – resultatbaseret målopfyldelse
En central del af Kommissionens forslag med de strategiske planer er at skifte fokus fra efterlevelse af
EU-regler til, at medlemsstaterne skal vise, at der leveres konkrete resultater med den politik, de
implementerer. Det betyder, at medlemsstaterne for perioden 2023-27 skal fremlægge en plan for,
hvilke indsatser de iværksætter, hvordan det forventede output vil være, og hvilke resultater der
forventes. Denne planlægning sker på baggrund af en række fælles EU indikatorer. I perioden vil
medlemsstaterne løbende blive målt på, at der er overensstemmelse mellem planlagte og realiserede
output og fremdriften i de resultater, som der planlægges efter i den strategiske plan.
Et eksempel kan være, at medlemsstaten skal arbejde på generationsfremme som overordnet
målsætning. I dette konkrete eksempel ville resultatindikatoren på målsætningen være antallet af unge
landbrugere, som etablerer sig med CAP-støtte. Dermed måles fremdriften årligt med
outputindikatorer. I det nævnte eksempel kunne en outputindikator være, hvor mange unge
landbrugere, der modtager etableringsstøtte under søjle 2, og hvor mange midler der afsættes til
formålet. Hvis Kommissionen konstaterer afvigelse mellem de planlagte resultater og det der
rapporteres til Kommissionen (performancerapporten eller performance afstemningen), iværksættes en
proces mellem Kommissionen og medlemsstaten med henblik på at rette op på afvigelsen.
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Kilde: EU Kommissionen

2) CAP – Grønne krav, natur og muligheder
På mødet den 3. marts blev der orienteret om erhvervets generelle økonomi, perspektiver fra en ung
landbruger om fremtidens landbrugspolitik samt de generelle grønne krav og muligheder i den nye CAP.
Erhvervets økonomi og perspektiver fra en ung landbruger
Landbrugserhvervets generelle økonomi, betalingsrettigheder og påvirkelighed ved forskellige niveauer
af fleks er vigtige dimensioner, når man skal vurdere, hvordan implementeringen af CAP’en påvirker
erhvervet. Kapitalisering af støtten i form af stigende jordpriser er nogle af årsagerne til, at flere bedrifter
oplever underskud på trods af landbrugsstøtten. Det niveau, der eventuelt bliver flekset mellem søjle 1
og søjle 2, kan endvidere øge antallet af konkurstruede bedrifter (se også uddybet afsnit om fleksreglerne
i den nye reform længere nede).
Det skal bemærkes, at overførsel af midler fra direkte støtte (søjle I) til anvendelse i søjle II
(landdistriktsstøtte) kaldes fleks. Denne udgør p.t. 7 pct. i Danmark. Med den nye CAP kan der fortsat
overføres midler fra den direkte støtte via fleks, men der skal som noget nyt reserveres midler til
anvendelse til eco-schemes. Eco-schemes er et nyt instrument i søjle I.
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Tabel 1 Konkurstruede bedrifter ved udjævning og fleksprocenter

Tabel 4. Konkurstruede heltidsbedrifter (procent) ved forskellige niveauer af fleks samt fuld udligning*
Samlet
Baseline 2**
10 pct.
20 pct.
30 pct.
40 pct.
50 pct. Population
Alle uden udligning
18
27
30
32
34
37
9.560
Alle med udligning

18

29

31

33

35

37

9.560

Driftsgrene
Planter u. udligning

13

17

19

22

24

26

2.909

Planter m. udligning

13

17

19

22

23

26

2.909

Kvæg uden udligning.
Kvæg med udligning.

25
25

35
40

38
42

42
45

45
47

48
51

3.074
3.074

Svin uden udligning.
Svin med udligning.

16
16

32
31

34
32

35
34

37
36

39
38

2.272
2.272

Andre husdyr u. udl.
Andre husdyr m. udl.

14
14

28
28

28
28

29
29

29
29

30
31

1.304
1.304

*Konkurstruet er hvis de er insolvente og har negativ indtjening i mindst et af de seneste tre år. Eller har en gældsprocent over
85 pct. og negativ indtjening i mindst to af de seneste tre år. Eller har en gældsprocent over 70 pct. og negativ indtjening de
seneste tre år.
**Baseline er med 3,9 pct. budget reduktion og 7 pct. fleks.
Kilde: IFRO præsentation fra teknisk gennemgang den 3. marts 2021, baseret på 2014-18 regnskaber og kapitaliseringsfaktor
på 22

IFRO pegede ved mødet på, at en øget fleks kan give mulighed for at lægge flere penge i de frivillige
ordninger, men samtidig reducerer den direkte støtte. Dermed mister erhvervet samtidig indtjening, der
gør dem i stand til at indgå i frivillige ordninger til gavn for den grønne omstilling. Derfor er det vigtigt
med en afvejning mellem niveauet af fleks og fleksens betydning for landbrugernes generelle økonomi
og indtjening.
Endvidere blev fremført vigtigheden af at have fokus på generationsskifte i landbrugserhvervet. I dag
ydes støtte målrettet unge landbrugere som en top-up til grundbetalingen på op til 90 hektarer i op til 5
år, men ordningen vurderes at have begrænset effekt, når det kommer til at motivere unge landbrugere
til bedriftsetablering. Fremadrettet er der mulighed for at give en etableringsstøtte til unge landbrugere.
Der kan ydes et større beløb, der ydes én gang. Dermed kan støtten blive et instrument til at sikre
egenkapital til den unge landbruger i forbindelse med generationsskifte eller bedriftskøb og blive en
ekstra sikkerhed i forhandling med banken. Fødevareministeriet bemærker, at der bør sikres enkle
gennemsigtige støttebetingelser. Det forventes at blive et EU-krav, at minimum 2 pct. eller ca. 129 mio.
kr. af budgettet under den direkte støtte årligt skal bruges til indsatser rettet mod unge landbrugere.
Grønne krav og muligheder i den nye CAP
Der vil fremadrettet være bedre muligheder for at indrette en grønnere CAP, men der forventes også
flere krav om at kunne dokumentere den grønne omstilling. Der vil også ligesom i dag være krav om at
mindst 30 pct. af søjle 2 anvendes til miljø- og klimaindsatser. Herudover vil der være krav om, at der
anvendes en andel til de nye eco-schemes (etårige støtteordninger i søjle 1). De præcise regler og
niveauet for den endelige øremærkning til eco-schemes forhandles fortsat i trilogforhandlingerne.
Nedenfor illustreres mekanismerne i den øremærkning, som Rådet har foreslået, hvor 20 pct.
øremærkes eco-schemes, men med mulighed for at modregne en eventuel ”overopfyldelse” af den
grønne øremærkning i søjle 2. Denne overopfyldelse betyder, at der skal anvendes mindst 10 pct. årligt
af søjle I til eco-schemes, og de resterende midler op til 20 pct. skal komme fra overopfyldelse af kravet
til grønne tiltag i søjle II.
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Konditionalitet og bruttoarealmodellen
Konditionalitet betegner de grundlæggende krav som landbrugeren skal opfylde for ikke at risikere en
reduktion i sin arealstøtte. Det danner ligeledes en såkaldt baseline for, hvad der kan ydes støtte til
gennem de frivillige målrettede indsatser i søjle 1, herunder eco-schemes og i arealordninger i søjle 2.
Der kan altså ikke gives støtte til opfyldelsen af grundlæggende basiskrav, som landbrugeren skal
overholde under konditionalitet. Arealstøtteordninger skal derfor gå videre end de krav, der er i
konditionalitet, og have dokumenteret effekt.
Konditionalitet viderefører de nuværende krav under krydsoverensstemmelse og suppleres f.eks. med
krav, der afløser de nuværende grønningskrav. I konditionalitet indgår en række regler, der som følge af
direktiver og forordninger for natur, miljø, dyre- og folkesundhed og dyrevelfærdsområdet, skal
overholdes – de såkaldte lovgivningsmæssige forvaltningskrav (SMR-krav). Derudover skal
medlemsstaten selv fastlægge udmøntning af en række andre konditionalitetskrav. Det drejer sig om
krav til god landbrugs- og miljømæssig stand på landbrugsarealer (GLM). Det præcise niveau og indhold
i GLM-kravene skal fastlægges under hensyn til konkrete forhold, der gør sig gældende i medlemsstaten
ud fra EU-fastlagte normer. Der skal i den sammenhæng tages højde for, at der ikke
underimplementeres. Samtidig kan kravene ikke frit øges, idet indholdet af kravene kun skal medvirke
til opnåelsen af formålet med det pågældende GLM-krav. Alle valg ifm. fastlæggelsen af GLM-krav skal
således være saglige og fagligt begrundet ud fra formålet med den enkelte norm.
Bruttoarealmodellen kan også betragtes som et basisredskab, som landbrugeren kan vælge at gøre brug
af for at give bedre vilkår for natur på landbrugsarealerne. Konkret betyder bruttoarealmodellen, at der
på dele af en marks areal kan undlades landbrugsaktiviteter, hvis landbrugeren indtegner området på
forhånd. På det indtegnede areal kan landbrugeren lade småbiotoper opstå f.eks. opvækst af højt græs,
træer og buske, samt lade vand stå i en lavning på marken, uden landbrugeren risikerer at blive trukket
i støtte.
Fleksibilitet mellem søjlerne
Fleks kan betragtes som et redskab, man kan vælge at gøre brug af for at øge budgettet i søjle 2, og skal
ses i sammenhæng med de støtteordninger, der ønskes udmøntet her. Under de nuværende regler har
der været mulighed for at flekse op til 15 pct. af midlerne under direkte betalinger i et år til
Landdistriktsprogrammet i det efterfølgende år. Endvidere er det muligt at flekse op til 15 pct. af
midlerne fra Landdistriktsprogrammet til direkte betalinger. En række lande (Bulgarien, Litauen,
Estland, Spanien, Letland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Finland og Sverige) kan overføre op
til 25 pct. af budgettet under deres Landdistriktsprogram til direkte betalinger. For yderlig information
om, hvordan medlemslandene i indeværende periode har benyttet mulighederne for fleksibilitet mellem
søjlerne henvises til svar på spørgsmål nr. 600 (MOF alm. del).
Under den kommende CAP er det muligt at overføre op til 15 pct. af midlerne fra direkte betalinger i
søjle 1 i 2022 til søjle 2 i 2023. I 2022/2023 gælder særlige fleksregler, da 2022 er et overgangsår og
omfattes af overgangsbestemmelserne. I resten af reformperioden vil der kunne flekses op til 40 pct.,
hvoraf 15 pct. skal være til grønne formål. Herudover kan der flekses 2 pct. mere fra direkte betalinger i
søjle 1 til søjle 2, hvis disse midler bruges på de indsatser for unge landbrugere, der er defineret i
forordningen. Beslutning om overførsel af midler til søjle 2 i 2023 meddeles til Kommissionen 1. august
2021. Øvrige fleksbeslutninger vil indgå i CAP-planen, der sendes til Kommissionen senest 1. januar
2022. Beslutning om fleks kan ændres gennem en CAP-plan-ændring fra 2025. Beløbet til den grønne
øremærkning til eco-schemes på 20 pct. af budgettet under direkte betalinger er efter en eventuel fleks
til søjle 2.
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Fleksniveauet vil påvirke det gennemsnitlige driftsresultat, og påvirkningen vil være forskellig afhængigt
af sektor. For uddybning kan henvises til svar på spørgsmål nr. 605 (MOF alm. del).
Eco-schemes
Et nyt element i den kommende landbrugspolitik er grønne støtteordninger i søjle 1, de såkaldte ecoschemes. Eco-schemes er etårige ordninger, der skal bidrage til at fremme de specifikke målsætninger
inden for klima, miljø eller biodiversitet i overensstemmelse med de behov, der er identificeret i
medlemsstaten. Det er muligt at anvende en betaling pr. støtteberettiget ha eller en betaling pr.
dyreenhed. Landbrugere kan søge støtten til arealer, der er støtteberettigede til basisindkomststøtten,
og forpligter sig til at yde en ekstra indsats på miljø-, klima- og biodiversitetsmålsætninger. Der kan
gives støtte til forpligtigelser, der går udover konditionalitet og andre relevante obligatoriske krav.
Eco-schemesordninger kan yde betaling i form af enten kompensation for hhv. tabt indtjening og ekstra
omkostninger, eller som tillæg (incitamentsbetaling). Hvis der stilles krav som direkte eller indirekte
kun kan opfyldes med en bestemt produktion, eller som målretter støtten mod en bestemt afgrøde eller
arealtype, kan man kun kompensere for tabt indtjening og ekstra omkostninger. Det gælder f.eks. ved
et muligt eco-scheme om biomasseslæt på kulstofholdige jorder, da ordningen ikke omfatter
permanente afgrøder, brak og som udgangspunkt heller ikke permanent græs.
Det er frivilligt for landbrugeren at indgå i de enkelte eco-schemes, og der er ikke krav om et bestemt
antal eco-schemes, som medlemsstaten skal etablere. Den grønne øremærkning til eco-schemes opgøres
generelt på medlemsstatsniveau. Eco-schemes finansieres af budgettet under direkte betalinger, hvilket
betyder, at når man øremærker penge hertil, så reduceres den "almindelige" direkte landbrugsstøtte
tilsvarende, på samme måde, som når man flekser fra søjle 1 til søjle 2. I stedet betinges pengene til ecoschemes som støtte for at landbrugeren gør brug af landbrugspraksisser fastlagt i de konkrete nationale
eco-schemes til gavn for klima, miljø og biodiversitet.
Betalingsrettigheder
Betalingsrettighederne blev introduceret i 2005, da landbrugsstøtten blev afkoblet fra krav om
produktion. Betalingsrettighedernes blev tildelt landbrugerne i forhold til de arealer de havde på
daværende tidspunkt, og værdien pr. rettighed blev delvist beregnet ud fra historisk produktion og dertil
ydet støtte. Det betyder, at den direkte støtte pr. hektar i dag varierer, fordi disse betalingsrettigheder
har forskellige værdier. Dette kommer til udtryk ved, at de enkelte betalingsrettigheder kan have tillæg
af varierende størrelse. Typisk vil det medføre en støtte pr. ha. på 2-5.000 kr. Betalingsrettighederne er
frit omsættelige, hvorfor en del af dem ikke længere anvendes i de sektorer, som historisk har fået tildelt
tillæg. De sælges ofte med bedrifter eller udlejes i forbindelse med bortforpagtninger. Danmark kan med
den nye reform afskaffe betalingsrettighederne.
En afskaffelse af betalingsrettighederne vil betyde, at støtten bliver den samme for landbrugsarealerne.
Denne udligning af støtten pr. hektar vil få forskellig betydning på tværs af sektorer i landbruget, hvor
det særligt vil være kvægbrugere, der påvirkes negativt, hvis der ikke samtidig iværksættes afbødende
tiltag. Landbrugsstyrelsen pegede på, at en afskaffelse af betalingsrettighedernes værdi vil medføre
forenklinger for både landbrugernes og Landbrugsstyrelsens administration. Hertil vil det gøre op med
den historiske måde at fordele den direkte støtte på og sikre en i udgangspunktet ens hektarstøtte
mellem landbrugerne.
3) CAP’en i balance – landdistriktsudvikling og fordeling af direkte støtte
På mødet den 4. marts 2021 fremlagde tre interessenter deres ambitioner og ønsker til
implementeringen af den fælles landbrugspolitik med vægt på, hvordan der sikres en CAP i balance
under hensyn til både den grønne omstilling og erhvervets økonomiske bæredygtighed.
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Landdistrikternes fællesråd forklarede, at der også fremover i EU-reglerne vil være krav om støtte til de
såkaldte Lokale Aktionsgrupper (LAG). Støtten til LAG har fokus på den lokale udvikling ved at sikre
produktion, vækst og arbejdspladser i landdistrikterne, men også bidrage til den grønne omstilling. Der
kan ansøges om LAG-støtte gennem de lokale aktionsgrupper, og støtten kan gives til fx virksomheder
med bæredygtig produktion af fødevarer eller en nystartet gårdbutik. LAG-støtten bør også fremadrettet
have en plads i landdistriktspolitikken for at sikre lokal vækst og arbejdspladser, og der kan også af
denne vej opbygges et stærkere fokus på den grønne omstilling. Der er i forlængelse af indlægget blevet
stillet skriftligt spørgsmål til mulighederne for ”multifunding” med brug af også Social- og Regionalfond.
Her henvises til svar på spørgsmål nr. 43 (MOF alm. del).
Landbrug & Fødevarer (L&F) pegede på, at CAP’en skal sikre bæredygtig vækst og produktion, hvor ecoschemes er indrettet som incitamentsbetalinger uden der omfordeles mellem landbrugerne, og
landdistriktspolitikken er rettet mod at sikre produktion, vækst og arbejdspladser – og ikke f.eks.
udtagning af lavbundsjorder. Der skal sikres ens konkurrencevilkår på tværs af EU’s medlemslande, og
L&F ønsker en fleksprocent på samme niveau som i dag. L&F ønsker endvidere, at de konkrete ecoschemes skal være relevante for alle landbrugere at søge med en ensartet betaling til alle hektar på
bedriften som incitamentsbetaling. Landbrugeren skal ud fra en menu af udbudte eco-schemes selv
sammensætte de tiltag, der udmøntes på bedriftens arealer. Indtjening i erhvervet er basis for
investering i den grønne omstilling, hvorfor det er vigtigt at forstå fleksens påvirkning på erhvervets
indtjening. Hertil er det vigtigt med forudsigelighed, stabilitet og gradvis tilpasning i erhvervet.
Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på møde nr. 2 om de grønne krav og muligheder den 3.
marts 2021, hvor Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri oplyste, at incitamentsbetalinger under
eco-schemes er begrænset. Der kan således ikke ydes incitamentsbetaling for landbrugspraksisser, der
er knyttet til bestemte produktioner, afgrøder eller arealtyper. I sådanne tilfælde kan ydes
kompensation for tabt indtægt og merudgift.
Økologisk Landsforening fremhævede, at der er behov for en markedsdrevet omkostningseffektiv
forandring af landbrugspolitikken, hvor der kan ydes betaling for at levere goder, der gavner klima,
natur, vandmiljø m.v. Centrale elementer i Økologisk Landsforenings forslag til omlægning af
landbrugspolitikken er introduktionen af et klimaloft og et marknaturindeks, der skal skabe en
bedriftsstruktur med plads til biodiversitet. Både klimaloftet og marknaturindekset skal være ens for
alle landbrugere uanset beliggenhed og produktion. Et bedriftsspecifikt klimaregnskab skal være
grundlaget for landbrugsstøtten, sammen med et parallelt system til at bestemme bedriftens
marknaturindeks. Det skal sikres, at landbrugsstøtten understøtter EU-Kommissionens målsætning
om, at 25 pct. af landbrugsarealet skal dyrkes økologisk i 2030. Redskaberne foreslået af Økologisk
Landsforening skal opretholde berettigelse for EU’s landbrugsstøtte og gradvist disponere hele søjle 1
budgettet til eco-schemes.
Det bemærkes fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri at det er en løsning, hvor der bygges
på CAPens detaljerede kontrol- og sanktionssystem i forhold til basale krav, den såkaldte
konditionalitet. Der henvises i øvrigt til svar på spørgsmål nr. 794 (MOF alm. del).
4) CAP i praksis
På mødet den 4. marts 2021 blev der lagt vægt på de praktiske aspekter, der får den fælles
landbrugspolitik til at virke ude hos kunderne/landbrugerne i oplæg fra landbrugskonsulent og
Landbrugsstyrelsen. Der hviler et centralt fokus på at sikre enkle regler og en effektiv sagsbehandling,
der gør livet nemmere for både kunderne og Landbrugsstyrelsens administration og får pengene
hurtigere ud at leve og levere resultater.
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Fra brugerperspektivet forklarede planterådgiver og fagchef Niels Buch fra Vestjysk, hvordan en
ansøgningsrunde fungerer i praksis i løbet af et ansøgningsår. Historisk set har nogle af udfordringerne
med ansøgningsproceduren været svigtende It-systemer, genberegning af betalingsrettighederne
værdier, udskudte ansøgningsrunder på papir og lange sagsbehandlingstider. Der er ikke tvivl om, at det
er komplekse regler, der administreres både fra landbrugerens og myndighedernes side. Derfor er der
også fremadrettet et klart ønske om enkle regler og en kortere proces fra ansøgning til udbetaling.
Redskaber til at sikre det kan være gennemtestede It-systemer, at der højst sker ændringer til reglerne
en gang årligt og især en afskaffelse af betalingsrettigheder.
Sikre korrekt og effektiv forvaltning af fremtidens landbrugspolitik
Landbrugsstyrelsens rolle som udbetalingsorgan betyder, at styrelsen skal sikre korrekt forvaltning og
udbetaling af EU’s fælles landbrugspolitik. Der arbejdes ud fra strategien ”Nemt, enkelt og til tiden” med
henblik på fremadrettet at sikre velfungerende ordninger og it-systemer, så der bliver skabt den
forandring, der ønskes. Landbrugsstyrelsen arbejder i implementeringen med nogle centrale
hjørnesten.
- Enkle regler
- Juridisk kvalitet fra top til bund
- Ensartethed
- Digitalisering og automatisering
- Kundeinddragelse
Disse hjørnesten danner rammerne både i udviklingen af støtteordninger og tværgående elementer som
konditionalitet og et system for kontrol og sanktioner. Med den nye reform skal Landbrugsstyrelsen
være klar til at modtage ansøgninger fra kunderne i 2023. Der er således mange parallelle elementer og
processer i gang EU-reglerne skal falde på plads, der skal vedtages ny lovgivning og skrives nye
bekendtgørelser, og der skal implementeres nye it-systemer og udvikles administrationsgrundlag for
sagsbehandlingen. For implementering af nye it-systemer gælder, at projekter af det omfang, som
CAP2020-implementeringen udgør, skal risikovurderes af Statens It-Råd og finansiering skal
godkendes i Folketingets Finansudvalg.
Udarbejdelsen af den strategiske plan (CAP-planen) skaber grundlaget for Landbrugsstyrelsens
implementering af landbrugspolitikken for hele perioden 2023-27. Den strategiske plan ligner den
måde, man i dag arbejder med Landdistriktsprogrammet (LDP) på. Fremover samles både Søjle 1 og 2
under en plan. Den strategiske plan skal sendes til Kommissionen senest 1. januar 2022 – det er et
forordningsfastsat krav. Derfor skal den konkrete plan udarbejdes i løbet af 2021 Der skal gennemføres
en strategisk miljøvurdering, ex-ante evaluering og en offentlig høring, før planen kan sendes.
Kommissionen vil derefter granske den, og forventeligt stille opfølgende spørgsmål, inden
Kommissionen kan godkende den strategiske plan, som vil danne grundlag for ikrafttræden af de nye
regler fra 2023.
Den nye reform betyder grundlæggende nye rammer for Landbrugsstyrelsens administration. Dette
afhænger ikke alene af de politiske beslutninger, der træffes om støtteordninger eller niveauet for fleks,
men helt grundlæggende sættes nye rammer for den måde landbrugspolitikken forvaltes og
administreres i Landbrugsstyrelsen.
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