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EU’s Landbrugsforslag i strid med Lissabon-traktaten 

Analyse af lovforslag til EU’s fælles landbrugspolitik efter 2013 

EU’s landbrugspolitik skal ikke skade verdens fattige lande. Sådan har det lydt fra både EU-

kommissionen og Europa-parlamentet hele vejen gennem den reformproces som påbegyndtes for 

over et år siden. Alligevel indeholder EU-kommissionens lovforslag til en ny fælles europæisk 

landbrugspolitik efter 2013 ingen hensyn til udviklingslandene. Det er efter Concord Danmarks 

opfattelse i strid med Lissabon-traktatens artikel 208, der fastslår, at EU skal tage hensyn til 

udviklingslandende på tværs af de politikker som påvirker dem. Den danske regering kan heller ikke 

være tilfreds da det nye regeringsgrundlag netop siger ”at man vil arbejde for at reducere 

landbrugsstøtten i EU på en måde, der gavner forskning, innovation og markedsadgangen for 

udviklingslandene” og ”at der skabes en bedre sammenhæng mellem EU’s politikker inden for alle 

de mange sektorer, som berører udviklingslandene” (se oversigt i afsnit 4).  

Næste skridt er, at lovforslagets forskellige retsakter skal forhandles i Europa-parlamentet og af 

EU-landenes landbrugsministre. Forhandlingerne strækker sig ind i det danske EU-formandskab i 

2012. Danmark har derfor en historisk mulighed for, at få skrevet udviklingshensynet ind i EU’s 

fremtidige landbrugspolitik og dermed omsætte regeringsgrundlagets vigtige ambitioner til 

virkelighed.  

 

**** 

 
Indhold: 
 

1. Udviklingspolitisk analyse af lovforslaget 
2. Concord Danmarks anbefalinger 
3. Baggrund: EU-støtten skader fortsat de fattige 
4. Politik-kohærens i centrale dokumenter 
5. Referencer 

 

 



 
 

København, 17. oktober 2011 

 
 

 
• Concord Danmark •  

Fælledvej 12 • Global Platform, 4. th. • 2200 København N. • www.concorddanmark.dk 

 
 

2 

1. Udviklingspolitisk analyse af lovforslaget 

Kommissionens lovforslag udgør en pakke, der omfatter en række forslag til retsakter, som tilsammen vil 

udgøre EU’s nye landbrugspolitik1. Forlaget består af 4 hovedtekster: 

 En forordning om regulering af direkte betalinger under søjle 1 

 En forordning om regulering af landdistriktsstøtten under søjle 2 

 En forordning om regulering af det indre (landbrugs)marked 

 En forordning om regulering af management og monitorering af landbrugspolitikken 
 

Fra et udviklingsperspektiv er der ydermere et centralt mindre retsaktsforsalg: 

 Forordning om særlige hjælpe- og restitutionsinstrumenter, herunder eksportrestitutioner.  

 

Forslagene bygger på Kommissions meddelelse fra november 2010, der indeholdt tre reformscenarier. 

Forslaget er i store træk udformet efter ’status-quo-scenariet’, der var det andet scenarie i meddelelsen.  

Desuden skal lovforslaget ses i sammenhæng med Kommissionens forslag til EU’s fremtidige budget (den 

flerårige finansielle ramme). På baggrund af dette forsalg er det ganske sikkert, at det samlede budget for 

landbrugsstøtten vil forblive på nogenlunde samme niveau som hidtil.    

Samlet set gør forslagne det klart, at de reformprocesser som for alvor tog fart i begyndelsen af dette 

årtusinde er gået i bakgear, og al snak om paradigmeskift hen imod at målrette EU-støtten til produktion af 

offentlige goder er forduftet. En stor del af baggrunden herfor er, at den økonomiske krise som brød ud i 

2008 har ramt det europæiske landbrug hårdt og samtidig har de sidste fire års fødevarekriser givet ny vind 

i sejlene til argumenter om, at den stigende globale efterspørgsel på mad legitimerer støtten til EU-

landmændene.  

Udviklingsperspektiver 
Set fra et udviklingssynspunkt er reformstoppet dybt beklagelig. De nuværende støtteformer - med den 

direkte arealstøtte som hovedinstrument - fastholder EU’s produktion og eksport på betydeligt højere 

niveauer end uden støtte. Samtidig reducerer støtten behovet for import af landbrugsprodukter fra 

udviklingslandene væsentligt (se afsnit 3). De beregninger der er foretaget af forslagets konsekvenser i 

forhold til produktionsniveauer og handel viser alle en marginal effekt - i de fleste tilfælde på 1-2 % 

reduktion2. De vigtigste konsekvenser i forhold til produktion vil være udfasningen af kvoterne for EU-

bøndernes mælke- og sukkerproduktion. Men det kan også vise sig at have drastiske virkninger da begge 

varer er centrale i mange fattige landes landbrugsproduktion.    

Kommissionens lovpakke indeholder desuden et forslag om at fastholde EU’s mulighed for at anvende 

eksportrestitutioner i særlige tilfælde, som man f.eks. valgte at gøre det under mælkemarkedskrisen i 2009. 

Det er et klart brud på EU’s løfte om, at afvikle alle former for eksportsubsidier i forbindelse med 

afslutningen af WTO’s Doha-runde. Danmark bør derfor arbejde for en fuldstændig afvikling af EU’s 

eksportstøtte i overensstemmelse med Folketingets WTO-vedtagelse fra 2005. 
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Forordning om regulering af management og monitorering af landbrugspolitikken indeholder et grundlag 

for at skabe et monitoreringssystem, der skal bruges til løbende at evaluere støttens virkninger. Systemet 

er kun rettet mod interne mål, men kunne udbygges til også at omfatte udviklingslandene, og dermed 

danne basis for politikudvikling og dialog med EU’s fattige partnerlande.  

Overordnede ændringer 
De væsentligste ændringer i lovpakken er, at de grundlæggende direkte betalinger under søjle 1, som 

udbetales som støtte per hektar land, vil blive suppleret af en række yderligere betalinger. Disse omfatter 

en obligatorisk grøn betaling (30 % af det årlige nationale loft for areal), som tildeles, hvis landmænd 

anvender bestemte dyrkningsmetoder, der gavner klimaet og miljøet. I modsætning til Kommissionens 

november-meddelse, er de grønne betalinger obligatoriske for, at landmænd kan få de sidste 30 % af 

arealstøtten. Men landmændene kan fravælge at modtage denne del af støtten og vil dermed ikke være 

pålagt at opfylde de grønne krav.   

Over hele Europa har grønne-NGO’er kritiseret ’grøningskravene’ kraftigt for ikke at være ambitiøse nok. 

Særligt bliver det påpeget, at alle kravene allerede bliver opfyldt af langt størstedelen af EU’s landmænd, og 

at der derfor ikke vil være nogen mærkbar effekt for hverken klima eller miljø. Det betyder samtidig, at 

udviklingslandene heller ikke vil få gavn af kravene, da der således ikke kan forventes nogen ekstra ’grønne 

omkostninger’, som vil gøre støtten mindre handelsforvridende. Samtidig udebliver klimaeffekten, hvilket 

også vil ramme de fattige lande hårdest.  

Endelig vil den grundlæggende betaling under søjle 1 (men ikke de grønne betalinger) til meget store 

bedrifter blive begrænset via et loft for, hvor meget arealstøtte enkelte landbrug kan modtage. Desuden 

skal der ske en omfordeling af støtten fra de gamle medlemslande i Vesteuropa til de nye i Østeuropa, der i 

gennemsnit modtager mindre støtte per hektar. På nuværende tidspunkt er den gennemsnitlige direkte 

betaling per hektar i EU27 gennemsnitligt ca. 2000 kr. (269,1 euro), og i Danmark er tallet 2230 kr. (300 

euro)3. Overordnet set vil hverken loft eller omfordeling dog have de store konsekvenser for EU’s 

handelsrelationer med omverdenen. Dog står de danske landmænd ifølge Politiken til årligt at miste 

omkring 200 millioner kroner i den første del af perioden fra 2014 til 2020 og mere end 400 millioner 

kroner om året i de sidste tre år4.   

 

2. Concord Danmarks anbefalinger 

1. EU’s forpligtelse til at sikre sammenhæng/politikkohærens i forhold til 
udviklingspolitikken skal skrives i EU’s fremtidige landbrugspolitik.  

EU’s institutioner og medlemslande er forpligtet til at monitorere og handle på konsekvenserne af EU’s 
landbrugspolitik for udviklingslandene - i særdeleshed ift. den globale handel og fødevaresikkerhed samt 
Lissabon-traktatens målsætninger om global fattigdomsbekæmpelse. Dette kan gøres ved at indsætte 
hensynet til udviklingslandene som et af monitoreringsmålene i forordning om regulering af management 
og monitorering af landbrugspolitikken. Desuden bør lovteksterne henvise til Lissabon-traktatens art. 208, 
der siger at EU’s skal tage hensyn til udviklingslandene i alle politikker der påvirker dem. 
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2. Danmark bør arbejde for en fuldstændig afvikling af EU’s eksportstøtte i 

overensstemmelse med Folketingets WTO-vedtagelse fra 2005. 

 

EU’s eksportstøtte skal udfases allerede i 2014 som et afgørende element i reformen af EU’s 

landbrugsordninger, og EU bør fortsætte bestræbelserne på internationalt at afvikle alle former for 

eksportsubsidier i forbindelse med afslutningen af WTO’s Doha-runde. Kan man ikke skaffe flertal for en 

fuldstændig udfasning bør der som minimum indskrives en henvisning til EU’s løfte fra Doha-runden, så 

afviklingen automatisk kan indtræffe som led i en afslutning af Doha-runden.  

 

3. Målsætning om at mindske landbrugets klimapåvirkning af EU’s fremtidige 
landbrugspolitik skal være mere ambitiøse  

 

EU bør udover sine generelle klimaforpligtigelser specifikt sikre sig, at landbruget bidrager til at nå EU’s mål 
om at nedsætte EU’s klimapåvirkning med minimum 30 procent som led i de internationale 
klimaforhandlinger. En fremtidig landbrugsstøtte bør have endnu klarere bud på, hvordan landmænd i EU 
skal tilskyndes til at producere bæredygtigt gennem ambitiøse grøningskrav. 

 

4. Den afkoblede støtte (direkte arealstøtte) er forsat handelsforvridende og skader den 
lokale landbrugsudvikling i fattige lande uden for EU. 

 

Til trods for at EU-støtten nu er afkoblet og indeholder begrænsede mængder eksportsubsidier, er det 
tydeligt, at EU-støtten påvirker verdensmarkedspriserne og handelsrelationerne med udviklingslandene og 
dermed også verdens fattigste. EU-støtten gør det urentabelt at investere i udviklingslandenes 
landbrugssektorer og forhindrer derfor en international arbejdsdeling, der befordrer udvikling og 
investeringer i lokal produktion i udviklingslandene.  

 

3. Baggrund: EU-støtten skader fortsat de fattige 

De sidste fire år har verden været ramt af gentagne fødevarekriser. Hver syvende person på jorden går 

sulten til ro hver eneste dag. Sidste år ramte FN’s Fødevareorganisations (FAO) fødevareprisindeks sit 

højeste niveau nogensinde, og FAO har netop igen advaret mod prisudsvingenes fatale konsekvenser i 

fattige i den årlige ”World Hunger Report” fra 10. okt. 2011.   

EU er både verdens største aktør inden for landbrugshandel og udviklingssamarbejde og spiller derfor en 

altafgørende rolle i løsningen af problemet.  
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Alle internationale institutioner peger på, at verdens sultproblemer kun kan løses gennem massive 

investeringer i det lokale landbrug, dér hvor de sultne bor. Men nu må udviklingslandene se i øjnene at den 

kolossale europæiske landbrugsstøtte fortsat vil spænde ben for den lokale landbrugsudvikling i verdens 

fattigste lande mange år endnu.  

Dette faktum benægtes imidlertid hårdnakket af EU-kommissionen. EU-kommissionens mener kort fortalt, 

at omlægningen af EU-støtten som er blevet gennemført siden midten af 1990’erne betyder, at den 

europæiske landbrugspolitik ikke længere er handelsforvridende. I dag udbetales størstedelen af 

landbrugsstøtten som enkeltbetalinger i form af direkte arealstøtte uafhængigt af, hvad den en den enkelte 

landmand vælger at producere på sin jord. Ideen er, at støtten er produktionsneutral i den forstand, at 

landmanden vil tilpasse sin produktion efter markedets signaler.  

Men en lang række eksterne studier af den omlagte støtte viser, at støtten stadig er handelsforvridende, 

idet den fastholder EU-landenes produktion og eksport på væsentligt højere niveauer end i det ville 

tilfældet uden støtte5. Senest har Verdenshandelsorganisationen WTO i sin gennemgang (review) af EU’s 

handelspolitik fra juli 2011 dokumenteret, at EU-landenes samlede landbrugsstøtte beløb sig til lidt over 

100 mia. euro i 2009. Det svarer til ca. 1/3 af værdien af hele EU’s landbrugsproduktion.  Desuden 

konkluderer rapporten, at EU’s høje landbrugsstøtte “keeps production and exports higher, and imports 

lower, than would otherwise be the case’ og “*the EU’s+ agricultural policies can have a significant impact 

on other countries…whose economies depend on agriculture” 6. Dette gælder særligt for de afrikanske 

lande syd for Sahara, som udgør verdens fattigste region. 

Dette skal endvidere ses i lyset af, at EU’s skatteydere og forbrugere ifølge WTO har overført næsten 1 

billion euro til landbrugsproducenterne i form af støtte og højere priser på fødevare over de seneste ti år7. 

De penge EU bruger på landbrugsstøtte, svarer i grove tal til det beløb, som FN’s fødevareorganisation FAO 

vurderer, skal investeres i ulandenes landbrugssektorer for at afskaffe global sult8. Samtidig er EU og andre 

rige nationers landbrugsstøtte 80 gange større end den udviklingsbistand der gives til u-landenes landbrug9. 

Forholdene fremstår yderligere fornuftstridige idet de historisk høje priser på landbrugsvarer, verden lige 

oplever giver EU’s landmænd ekstra gode indtjeningsmuligheder. Denne pointe er netop blevet 

underbygget af OECD, der i en ny rapport peger på, at de høje priser, udgør en unik mulighed for at afvikle 

EU-støtten10 

Ifølge FN’s udviklingsorganisation UNDP tegner landbruget sig for 30-60 % af de mindst udviklede landes 

BNP og op mod 70 % af arbejdspladserne i disse lande11. En række analyser har vist, at en stigning på en 

krone i landbrugets indtjening i udviklingslande foranlediger en stigning på 2-2,50 kroner i samfundet som 

helhed12. Dertil kommer, at økonomisk vækst, der genereres landbrugssektoren, er op til fire gange mere 

effektiv til at reducere fattigdom, end vækst genereret i andre sektorer i udviklingslandene13. Der er således 

et åbenlyst potentiale, der kan realiseres, hvis de rigtige betingelser fremdyrkes. Og her er det absolut 

nødvendigt, at der skabes fornuftige incitamenter for investering i og udvikling af udviklingslandenes 

landbrug. Men i alt for mange lande underminerer EU-støttet eksport stadig mulighederne for at skabe 

positivt investeringsklima. 
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Eksempel: Mælke-dumping  
FAO anslår, at 150 mio. husholdninger i verdens fattigste lande er involveret i mælkeproduktion, og for dem 

er afsætning af mælk den mest værdifulde mulighed for at løfte sig selv ud af fattigdom14. 

I Cameroun har udviklingsprojekter i 10 år været med til at hjælpe den lokale mælkeproduktion i gang, men 

nu bliver de lokale mælkebønder underbudt af kunstigt billigt mælkepulver fra EU. I det nordvestlige 

Cameroun, kan de fattige mælkeproducenter sælge deres friske mælk til € 0,61 euro literen til de lokale 

mejerier hvis de skal dække deres produktionsomkostninger. Men de seneste år har mejerierne kunnet 

europæisk subsidieret mælkepulver til 0,4 euro literen. 

Kilde: Milk dumping i Cameroun http://www.brot-fuer-die-

welt.de/downloads/fachinformationen/aktuell02_milchdumping_english.pdf 

Mellemfolkeligt Samvirke udgav for nylig en rapport om samme tema som viser, hvordan EU’s 

landbrugsstøtte skaber unfair konkurrence for fattige mælkebønder i Bangladesh og hindrer investeringer i 

den landbrugssektor, som er afgørende for at skabe bæredygtig udvikling i et af verdens fattigste lande. 

Kilde: If the cap doesn’t fit, change it http://www.ms.dk/sw199416.asp 

Eksemplerne skal ses i lyset af, at EU’s mælkeproducenter årligt modtager 5 mia. euro i direkte støtte, og at 

sektoren derudover modtog 600 mio. euro som krisehjælp i 200915. Samtidig genindførte EU-kommissionen 

eksportsubsidier for smør, ost og mælkepulver – en handling, der efterfølgende blev kraftigt kritiseret af 

Europa- parlamentet, som påpegede eksportsubsidiernes ”katastrofale indvirkning på fødevaresikkerheden 

og udviklingen af en levedygtig landbrugssektor i udviklingslandene”16. 

 

Dansk landbrugs afhængighed 
I Danmark ville landmændene heller ikke kunne opretholde deres nuværende produktion og eksport uden 
EU-støtten. Kommissionen vurderer selv i en analyse fra januar 2011, at den direkte arealstøtte i 
gennemsnit over 60 % af de danske landmænds faktoromkostninger17. Alligevel anses et større og større 
antal danske bedrifter for at være teknisk insolvente. På trods af rekordhøje fødevarepriser og rekordlav 
rente fra 2005 og frem til i dag giver den danske produktion et konstant underskud på mellem 1 til 13 mia. 
kr., når EU-støtten på ca. 7 mia. kr. årligt fraregnes. Dette er endda i årene 2008 og 2011 med historisk høje 
priser, der vurderes til at give en samlet værdi af produktionen på 70 mia. kr. begge år18.  

 

4. Politik-kohærens i centrale dokumenter 
 

Lissabon-traktaten 
Lissabon-traktatens i artikel 208 (TEUF), fastslår at EU skal tage hensyn til udviklingslandene i alle de 

politikker der påvirker dem:  

http://www.brot-fuer-die-welt.de/downloads/fachinformationen/aktuell02_milchdumping_english.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/downloads/fachinformationen/aktuell02_milchdumping_english.pdf
http://www.ms.dk/sw199416.asp
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”Hovedmålet for Unionens politik på dette område er at nedbringe og på sigt udrydde 

fattigdommen. Unionen tager hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i forbindelse med 

iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene.” 

Dette skal ses i lyset at et af hovedformålene med Lissabon-traktaten og den nye Udenrigstjeneste er at EU 

skal spille en stærkere og mere sammenhægende rolle på den globale scene:  

Art. 21 om Grund lag og formål med Unionens optræden udadtil:  

”Unionen påser, at der er sammenhæng mellem de forskellige områder inden for dens 

optræden udadtil og mellem disse og dens øvrige politikker.”  

Link til Lissabon-traktaten: http://www.eu-

oplysningen.dk/upload/application/pdf/6e9edf30/ld_euo_lissabon_16.pdf 

Politik-kohærens i  CAP-processen 

- Forår 2010: Hovedkonklusionerne i Kommissions offentlige onlinehøring 
”The EU should avoid damaging the economies or food production capacities of developing 
countries.”19 
 

- Nov. 2010, Kommissions meddelse: 
“it is essential that EU agriculture maintains its production capacity and improves it 
while respecting EU commitments in international trade and Policy Coherence for 
Development20. 
 

- Juli 2011, Europa-parlamentets rapport: 
Calls for the EU to ensure consistency between the CAP and its development and trade policies; in 
particular urges the EU to be attentive to the situation in developing countries and not jeopardize 
food production capacity and long term food security in these countries and the ability of those 
populations to feed themselves, while respecting the principle of Policy Coherence for Development 
(PCD); therefore EU trade agreements on agriculture should not hamper markets in the least 
developed countries”21 
 

Regeringsgrundlag 

Regeringsgrundlaget s. 37: 

Regeringen vil arbejde for, at der skabes en bedre sammenhæng mellem EU’s politik inden for alle de 

mange sektorer, som berører udviklingslandene.  

Regeringsgrundlage S 36: 

Regeringen vil arbejde for at reducere landbrugsstøtten i EU på en måde, der gavner forskning, 

innovation og markedsadgangen for udviklingslandene, forbedrer miljøet og modvirker 

klimaforandringer. 

http://www.eu-oplysningen.dk/upload/application/pdf/6e9edf30/ld_euo_lissabon_16.pdf
http://www.eu-oplysningen.dk/upload/application/pdf/6e9edf30/ld_euo_lissabon_16.pdf
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Link til regeringsgrundlaget: 

http://stm.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf 

 

Videre læsning 

Concord Danmarks Baggrundsanalyse “En global ansvarlig Europæisk Landbrugspolitik”: 

http://www.concorddanmark.dk/uploads/publications/0000/0015/CAP_baggrundsanalyse_Concord_DK_fe

b_2011_print.pdf 

FAO’s World Hunger report 2011:  

http://www.fao.org/news/story/en/item/92495/icode/ 

WTO trade policy review of the EU: 

http://www.wto.org/english/news_e/news_e.htm 

UN’s special rapporteur on The Right to Food’s comment to the CAP-reform: 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20110617_cap-reform-comment.pdf 

 

  

http://stm.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf
http://www.concorddanmark.dk/uploads/publications/0000/0015/CAP_baggrundsanalyse_Concord_DK_feb_2011_print.pdf
http://www.concorddanmark.dk/uploads/publications/0000/0015/CAP_baggrundsanalyse_Concord_DK_feb_2011_print.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/92495/icode/
http://www.wto.org/english/news_e/news_e.htm
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20110617_cap-reform-comment.pdf
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5. Referencer 
                                                           
1
 Hele pakken findes her: http://euo.dk/nyheder/euidag/2011/oktober/cap/ 

 
2
 Se professor Alan Mattews gennemgang af de væsentligste konsekvensberegninger: http://capreform.eu/production-effects-of-

moving-to-flatter-structure-of-direct-payments/ 

3
 Europa-Kommissionen (2011): The future of CAP direct payments, p. 5  http://ec.europa.eu/agriculture/publi/app-

briefs/02_en.pdf 
 
4
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