LandboUngdom


LandboUngdom er en organisation for unge på landet.



3000-4000 medlemmer på tværs af landet



Omkring 70% er uddannet og beskæftiget inden for landbrugserhvervet.

______________________________________________________________________________
CAP


CAP og omfordeling af EU-midler er et komplekst emne. Men hvis vi bruger og fordeler
pengene rigtigt, kan midlerne hjælpe til et bæredygtigt landbrug, hvor vi imødekommer den
grønne omstilling.



Den direkte hektarstøtte er vigtig for os.



Men den grønne omstilling skal løftes med en gulerod frem for en pisk – Og vi skal bruge
EU-midlerne til at stimulere den proces. Men det skal gøres klogt.



Vi skal huske, at når vi flytter procenter, flytter vi også bundlinje for landmanden.



Vi skal derfor finde en passende balance, hvor der er konsekvensberegnet på procenterne
der flyttes. Det vil få uoverskuelige konsekvenser, hvis flexprocenterne skrues for meget
op.



LandboUngdom arbejder for nogle langsigtede og stabile rammer, så unge tør og synes det
er attraktivt at investere i erhvervet.



Unge landmænd frygter for udfasning af direkte støtte. Støtten er afgørende for vores
bundlinje, vores budgetter og vores økonomi.



20-30-40% er alt for stor flexprocent. Man kan ikke alene skabe en grøn omlægning via
tilskudsordninger.



Hektarstøtten er bundlinje for landbrugene – Bundlinje sikrer reinvesteringer og løbende
udvikling, hvor vi hele tiden sætter den nyeste teknologi i drift og nærmere os målet om
klimaneutralitet.



Vi skal finde en balance, hvor vi både sikrer incitamentsbetaling og giver en gulerod til dem
som ser mulighederne og udvikler og gør dét ekstra for klimaet og miljøet via eco-schemes.



Samtidig skal vi også sikre nogle velfungerende tilskudsordninger via søjle to, så vi
eksempelvis kan booste generationsskifter og byggerier til moderne og mere klimavenlige
stalde.



Og derudover den direkte støtte, så vi sikrer løbende reinvesteringer.
________________________________________________________________________

Styrelserne, ordningerne og landbruget skal være hinandens medspillere


Med søjle 1 og 2 og eco-schemes får vi en tungere administration.



For at eksekvere en effektiv grøn omstilling skal administrationen virke.



Det må ikke være af bureaukratiske årsager, at man holder sig fra de grønne tiltag.



Reference til sagen om minivådområder, hvor landmændene stadig venter penge for
tiltagene.



Vigtigt at få systemet, landbruget og ordningerne til at spille sammen.

______________________________________________________________________________
Ungstøtte-ordningen


I den nuværende reform er 2% af EU-midlerne i søjle 1 øremærket unge landmænd, der
gerne vil etablere sig. Formålet med støtten er at motivere og fremme generationsskifterne i
landbruget.



Landbrugserhvervet er kapitaltungt. Store krav til egenkapital ved etablering.



Enhver støttekrone man kan få til etablering tungtvejende og afgørende.



I den nuværende ordning får man tilskuddet som en top-up ordning på den direkte
hektarstøtte.



Man kan søge ungstøtte på de første 90 hektar – De bliver udbetalt over 5 år, hvor der
bliver udbetalt cirka 1100 kr./hektar pr. år. Det svare cirka til en samlet støtte pr. ung
landmand på 500.000 kr.



Ordningen fungerer som et likviditetsindskud på 100.000 kr. som kommer hvert år i 5 år.



Indskuddet bliver altså, i dag, brugt til daglig drift, og ikke til at motivere og fremme
generationsskifterne i landbruget.



Udkast til ny ordning fra LandboUngdom og Landbrug & Fødevarer



Beløbet skal udbetales som et engangsbeløb i stedet for over 5 år.



Beløbet skal kunne optræde som egenkapital under forhandlinger med realkreditinstitutter
og banker. Alternativt skal man måske låne pengene til 8-10% i rente – Svært at lave
forretning på.



Ny ordning gør det mere attraktivt at komme i gang. Man får billigere etablering og mere
bundlinje til at investere for.



Det er afgørende ordningen er enkel. Rammerne og kravene for at få pengene skal være
gennemskuelige, så man er sikker på at få tilskuddet, når man forhandler med en bank –
Begge parter behøver sikkerhed.



Vi har haft god dialog med Landbrugsstyrelsen om krav og rammer for ordningen. Vi er ikke
enige på nuværende tidspunkt. Vi skal involveres, så ordningen bliver god og holdbar.



Det er vigtigt vi holder fokus på formålet med ordningen. Det skal motivere og fremme
generationsskifterne i landbruget.



Vi skal sikre at fremtidens ejere er danske, og at det er attraktivt at blive fødevareproducent
i Danmark.

