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Resumé  
 
Dette dokument blev udarbejdet til workshoppen "Overvejelser om de 
landbrugsmæssige udfordringer i EU i tiden efter 2020: Forberedelse af 
den næste reform af den fælles landbrugspolitik" af 8. november 2016, 
som blev organiseret af Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter (AGRI) og dets Temaafdeling (AGRI Research). 
Det indeholder følgende undersøgelser: 

1. Fremtiden for direkte betalinger (af Alan Matthews). 
2. Fremtiden for markedsforanstaltninger og risikostyringsordninger (af 

Louis-Pascal Mahé og Jean-Christophe Bureau). 
3. Fremtiden for udvikling af landdistrikter (af Thomas Dax og Andrew 
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SAMMENDRAG 
Dette dokument er udarbejdet som svar på en anmodning om politiske henstillinger til 
AGRI-udvalgets medlemmer om mulige forbedringer af de nuværende ordninger for direkte 
betalinger i lyset af de fremtidige udfordringer for EU's landbrug. Fremtiden for direkte 
betalinger står centralt i debatten om en fremtidig fælles landbrugspolitik, da de direkte 
betalinger udgør en stor del både af den støtte, som landbrugerne modtager, og af det 
samlede budget til den fælles landbrugspolitik. Budgetoverførsler er det største 
enkeltstående støtteelement til EU-landbrugernes indkomster. I perioden 2013-2015 
tegnede de direkte betalinger sig for omkring 72 % af budgettet til den fælles 
landbrugspolitik og lidt under 30 % af det samlede EU-budget. 
 
Dette dokument skal på en systematisk måde strukturere og sammenfatte de løsninger, 
som AGRI-udvalgets medlemmer kan vælge, hvis de ønsker at overveje yderligere 
reformer af den fælles landbrugspolitik. 
 
I kapitel 2 beskrives strukturen af de direkte betalinger efter reformen af den fælles 
landbrugspolitik fra 2013. Afkoblede betalinger i form af grundbetalingsordningen og den 
generelle arealbetalingsordning er stadig det vigtigste element, men der er blevet tilføjet 
flere elementer, herunder grønne betalinger og betalinger til unge landbrugere, som er 
obligatoriske for medlemsstaterne, samt ordninger for koblet støtte, små landbrugere og 
områder med naturbetingede begrænsninger, som er valgfrie for medlemsstaterne. 2013-
reformen øgede medlemsstaternes fleksibilitet betydeligt med hensyn til, hvordan de kan 
gennemføre den direkte betalingsordning.  
 
Mekanismen for "ekstern konvergens" førte til en begrænset, men hidtil uset omfordeling af 
midlerne under den fælles landbrugspolitiks søjle I mellem medlemsstaterne. Den ændrede 
imidlertid ikke på den relative rangordning af landene, og der er stadig betydelige forskelle 
mellem betalinger pr. hektar, især blandt de gamle medlemsstater og mellem de gamle og 
nye medlemsstater. 
 
12 af de 18 lande, der anvender grundbetalingsordningen, vil stadig anvende modellen for 
delvis konvergens i 2020. Antallet af støtteberettigede hektarer er sandsynligvis blevet 
større siden reformen i 2013. Blandt de valgfrie foranstaltninger har de fleste 
medlemsstater valgt koblet støtte, som er blevet indført i alle medlemsstater på nær 
Tyskland. 15 medlemsstater har valgt ordningen for mindre landbrugere, som omfatter 
41 % af EU's landbrugere og dyrker 5 % af EU's landbrugsareal. 
 
Medlemsstaterne har også i vidt omfang udnyttet den fleksibilitet, der ligger i at kunne 
knytte forskellige betingelser til udbetalingen af grønne betalinger. 
 
I kapitel 3 undersøges det, om den nye ordning for direkte betalinger opfylder sine mål, og 
om den er afpasset efter formålet. Landbrugernes indtægter er i høj grad afhængige af 
disse betalinger. Ifølge oplysninger fra INLB udgjorde de direkte betalinger i perioden 
2004-2013 47 % af bedrifternes nettoindkomst, mens andre offentlige overførsler tegnede 
sig for 15 % og markedsindtægter for 38 %. Den gennemsnitlige andel af direkte 
betalinger i denne periode var nede på 7 % for gartnerier og helt oppe på 101 % for 
bedrifter med "andre græssende husdyr". 
 
Ved reformen i 2013 blev der indført forskellige foranstaltninger med henblik på at udjævne 
fordelingen af de direkte betalinger mellem bedrifterne. Den gradvise 
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nedsættelse/sænkning af lofterne har dog stort set ikke haft nogen indvirkning på 
fordelingen af betalinger mellem bedrifterne, selv om omfordelingsbetalingen kan spille en 
vigtigere omend stadig begrænset rolle. Størstedelen af de direkte betalinger under den 
nuværende programmeringsperiode vil fortsat tilflyde bedrifter, hvis indtægter fra landbrug 
er over bedrifternes medianindkomst. 
 
Kapitaliseringseffekter begrænser fordelene ved direkte betalinger for etablerede 
landbrugere og øger etableringsomkostningerne for yngre landbrugere og væksten for 
landbrugere, der ønsker at udvide bedriften. De direkte betalinger har medført, at visse 
landbrugere er mindre tilbøjelige til at opgive deres bedrifter og overdrage jorden til mere 
effektive landbrug. De direkte betalinger bidrager til at stabilisere bedrifternes indkomster. 
De er imidlertid ikke tilstrækkeligt målrettede, eftersom de ikke er specifikt rettet mod de 
bedrifter, der er udsat for de største indkomstsvingninger. Direkte betalinger har generelt 
set et negativt forhold til bedrifternes produktivitet, selv om overgangen til afkoblede 
betalinger har reduceret de effektivitetstab, der var forbundet med de tidligere delvist 
koblede betalinger. 
 
De tilgængelige data kan stadig ikke fortælle os noget konkret om de miljømæssige fordele 
ved metoderne til forgrønnelse. Det forhold, at kravene om opretholdelse af permanente 
græsarealer og afgrødediversificering kun har medført begrænsede ændringer i 
arealanvendelsen, samt det forhold, at langt størstedelen af det areal, der er udpeget som 
miljøfokusområder, anvendes som produktionsmulighed, tyder på, at de yderligere 
miljømæssige fordele i forhold til et referencescenarie uden indførelse af metoderne til 
forgrønnelse og som et resultat af de årlige udgifter på 12 mia. EUR må forventes at være 
begrænsede. Medlemsstaternes og landbrugernes valg af metoder til forgrønnelse tyder på, 
at mulighederne for at levere en betydelig miljømæssig værdi i de fleste tilfælde ikke er 
blevet udnyttet. 
 
En ensartet, fast og afkoblet betaling pr. hektar kan aldrig være det rette politiske svar på 
nogle konkrete udfordringer eller på nogle bestemte offentlige goder. Der er behov en 
omstrukturering af de direkte betalinger til et sæt målrettede betalinger med fokus på 
veldefinerede mål. 
 
Der foreslås tre forskellige modeller til at hjælpe AGRI-udvalgets medlemmer med at 
udpege de vigtigste beslutninger vedrørende fremtiden for direkte betalinger. 

 I model 1 antages det, at beslutningstagerne forlænger den nuværende struktur for 
direkte betalinger i den næste programmeringsperiode, men ønsker at indføre 
tekniske justeringer af lovgivningen for at forbedre effektiviteten og forenkle 
forvaltningen. 

 I model 2 følges det amerikanske eksempel, hvor afkoblede direkte betalinger 
afskaffes, og besparelserne anvendes til enten at indføre kontracykliske udbetalinger 
eller et sæt redskaber til indkomststabilisering. Kontracykliske udbetalinger anses 
ikke for at frembyde nogen fordele. Der kan argumenteres for at flytte midler til 
indkomststabiliseringsredskaber, men disse bør hovedsagelig forvaltes af 
medlemsstaterne. 

 I model 3 tages grønne betalinger op til fornyet overvejelse, og der overvejes fire 
forskellige muligheder for at erstatte disse. Disse muligheder omfatter at vende 
tilbage til forgrønnelsesforpligtelsen krydsoverensstemmelse, erstatte 
forgrønnelsesforpligtelsen med en valgfri tilgang for medlemsstaterne/regionerne, 
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vedtage en "betinget forgrønnelse", hvorved berettigelse til grundbetalingen bliver 
betinget af deltagelse i en grundlæggende landbrugs-, miljø- og klimamæssig 
foranstaltning under søjle II samt overførsel af grønne betalinger for frivillige 
landbrugs-, miljø- og klimamæssig foranstaltninger til søjle II. 

 
Det nuværende system for direkte betalinger er hverken holdbart på længere sigt eller i 
stand til at håndtere de udfordringer, som landbrugere og arealforvaltere i Europa står over 
for i dag og i fremtiden. I kapitel 5 fremlægges henstillinger til en struktur for fremtidens 
direkte betalinger, baseret på følgende principper: 

 Betalinger bør rettes mod specifikke mål og have en klar resultatorientering. 

 Betalinger bør omstruktureres inden for en enkelt søjle under den fælles 
landbrugspolitik med flerårig programmering. 

 Der bør være krav om national medfinansiering for alle udgifter under den fælles 
landbrugspolitik. 

 Afkoblede direkte betalinger bør gradvist udfases over en på forhånd fastsat 
overgangsperiode. 

 Besparelserne skal fordeles mellem flere udgifter til risikostyring, forbedring af 
konkurrenceevnen, klimatiltag og offentlige miljøgoder. 

 Betalingsrettigheder bør erstattes med en kontraktlig ramme mellem landbrugere og 
offentlige myndigheder.  

 Krydsoverensstemmelse og grønne betalinger bør erstattes med "betinget 
forgrønnelse", hvor modtagelse af offentlig støtte er betinget af deltagelse i en 
grundlæggede (begrænset) miljøordning, som udformes af medlemsstaten. 

 Tildeling af budgetmidler bør være baseret på incitamenter, så midlerne tildeles 
medlemsstater på grundlag af resultater såvel som behov. 

 
Der udarbejdes et vejledende budget for den fælles landbrugspolitik for 2025 for at vise 
effekterne af de forskellige valgmuligheder. Alle elementer i den anbefalede struktur for 
fremtidens direkte betalinger til landbrugere findes i den nuværende fælles 
landbrugspolitik. Det, der foreslås, er således en omarbejdning af disse betalinger, således 
at de på en mere effektiv måde opfylder deres formål, bliver mere forståelige for 
landbrugerne, sikrer større fleksibilitet for de nationale myndigheder og giver bedre valuta 
for pengene for skatteyderne. Beslutningstagerne kan afgøre, hvor hurtigt overgangen skal 
gennemføres. Det er imidlertid afgørende, at enkeltstående reformer af hvert element af de 
direkte betalinger er i overensstemmelse med den foreslåede langsigtede 
bevægelsesretning. 
 
Fordelene ved en overgang til en mere målrettet tilgang er imidlertid helt oplagte, så det 
ville være en skam at forsinke den. 
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SAMMENDRAG 
Den fælles landbrugspolitik har siden 1993 ændret sin tilgang til landbrugsmarkeder 
markant. Markedsorientering og direkte betalinger i stedet for stram pris- eller 
udbudsstyring er de nye principper. Markedsforanstaltningerne er blevet holdt i live, men 
næsten i dvale for de fleste råvarers vedkommende, og kan aktiveres under særlige 
omstændigheder.  En reserve til kriser blev etableret. Bistand til forsikringer og 
gensidige fonde blev gjort mulig. Medlemsstaterne har i ujævnt omfang gjort brug af 
dem. På trods af disse nye risikostyringsredskaber har nylige opsving og kriser rystet 
landbrugssektoren tilpas kraftigt til at så tvivl om den nye landbrugspolitiks 
tilstrækkelighed med hensyn til håndtering af markedsforstyrrelser. 

EU's marked for mejeriprodukter blev anvendt som casestudie med henblik på at 
illustrere mekanismerne i en temmelig typisk landbrugskrise. For at illustrere, hvordan 
markedet for mejeriprodukter fungerer, og simulere kontrafaktuelle politikscenarier 
udformede vi en forenklet ad hoc-model, som udelukkende var baseret på årene 2013-
2015.  

Landbruget er ved at blive følsomt over for prisforstyrrelser, men denne følsomhed er til 
dels forårsaget af den aktuelle offentlige indgriben. De aktuelle direkte betalinger er en 
del af problemet, idet de styrker mekanismerne for tilpasning af udbuddet.  

Krisereserven er for svagt et redskab til at kunne håndtere markedsforstyrrelser. Det er 
nødvendigt at overføre budgetmidler fra grundbetalingerne for at gøre de finansielle 
midler juridisk sikre og bedre tilpasset til udfordringer i form af prisvolatilitet. Reservens 
rolle bør ikke være begrænset til at komme landbrugsbedrifter i økonomiske 
vanskeligheder til undsætning; den bør også sende et fremadrettet budskab. Der skal 
tages ved lære af banksystemets krise, og risikobetonede forretningsplaner og uforsigtig 
udbudsmæssig adfærd bør frarådes, ligesom risikoafbødende initiativer blandt 
landbrugerne bør belønnes. 

Efterfølgende helbredende markedsforanstaltninger kan være effektive, men er næppe 
den optimale løsning. Det er en ubetvivlelig kendsgerning, at tilbagetrækning fra 
markedet er en effektiv foranstaltning til at hæve priserne på kort sigt, selv om lækager 
er uundgåelige. Effektivitet er imidlertid ikke ensbetydende med nyttevirkning. Hvis det 
egentlige mål er stabilisering i streng forstand, er det den bedste løsning for den 
ansvarlige institution at sælge offentlige lagre, når priserne begynder at stige. Dette er 
helt klart, hvad den fælles landbrugspolitik i 1970'erne og 1980'erne ikke var i stand til 
at gøre med et minimum af succes. 

Den største ulempe ved tilbagetrækninger er, at de sættes ind for sent i den økonomiske 
proces, når varerne allerede er produceret og har kostet ressourcer. Fortalere for 
intervention bør huske tilbage på overskudslagrene i den del af den fælles 
landbrugspolitik, der ligger før 1993, og de ringe incitamenter, den gav til 
værdiskabelse. Der er behov for en revision af de erklærede mål for offentlig oplagring i 
fusionsmarkedsordningen. Det er nødvendigt at formulere mere vidtgående mål end at 
"undgå eventuelle forstyrrelser på markedet".  

Systemet skal være i stand til kun at give finansielle incitamenter til producenter, som er 
villige til at samarbejde om at undgå kriser og om afbødende foranstaltninger. 
Intervention hæver priserne for alle producenter på et indre marked og udgør således en 
anden slags offentligt gode. Der er imidlertid en tendens til, at der bliver snyltet på 
offentlige goder, og intervention er dermed et redskab, som er dårligt egnet til at 
tilvejebringe de rette incitamenter. 
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Støtte til privat oplagring synes at indebære nogle af de samme fordele som offentlig 
oplagring uden at mindske efterspørgslen. Det kunne bidrage til at udvikle 
afsætningskanaler på fremmede markeder, men markedsandele for basisprodukter, som 
vindes på fremmede markeder, tabes let igen, når prisen ikke længere er attraktiv. 
Støtte til privat oplagring kunne sikre afsætningskanaler på fremmede markeder mere 
varigt, hvis flere forarbejdede varer af høj kvalitet var omfattet heraf. En mere fleksibel 
anvendelse af støtte til privat oplagring kunne bidrage til vinde kommercielle 
afsætningsmuligheder. 

Fødevarehjælp har et langt mindre omfang i EU end i USA, hvor hensigten er at udvide 
efterspørgslen og samtidig hjælpe de fattige. Fødevarehjælp er næppe anvendelig som 
et redskab til håndtering af forstyrrelser, eftersom de primære mål med de sociale 
foranstaltninger er anderledes.  

Risikostyringsordninger, i særdeleshed hvad angår indkomststabilisering, er indtil videre 
ringe udviklet i EU. Instrumenter, der dækker naturbetingede risici af almindeligt 
omfang, kunne, i betragtning af deres ofte lokale karakter, holdes inden for søjle 2. 
Prisrisikostyring og -regulering er dog for tæt knyttet til markedsforanstaltninger til at 
blive udformet, finansieret og overvåget inden for rammerne af nærhedsprincippet. De 
bør udtænkes og forvaltes i sammenhæng med markedsforanstaltninger og endda med 
krisereserven. 

Der er behov for revision og udvidelse af artikel 39 i forordning 1305/2013 
(indkomststabiliseringsredskaber). Definitionen af indkomst er for generel og kunne 
medføre uønskede fordelingseffekter mellem landbrugerne og medlemsstaterne og 
undergrave de lige konkurrencevilkår på det indre marked. 

Betegnelsen "gensidige fonde" er misvisende; eftersom prischok er systemiske i et indre 
marked, kan de ikke forsikres ved at samle bidrag fra landbrugere, der oplever de 
samme prischok samtidigt. Vi anbefaler en ordning med "modsvarende finansiering", 
hvor landbrugernes bidrag suppleres af EU-midler i forbindelse med udbetaling af 
godtgørelser. 

Afbødende foranstaltninger er den vigtigste strategi til håndtering af udefrakommende 
chok. De væsentligste værktøjer er deltagelse i redskaber til indkomststabilisering, 
præventiv opsparing og begrænsning af eksponering for risici, som er en følge af en for 
høj grad af specialisering eller uforsigtig finansiel adfærd. Intervention og 
tilbagetrækninger har en begrænset rækkevidde, når der ses bort fra produkter som 
frugt og grøntsager, hvor volatiliteten er særligt høj og hovedsageligt har naturbetingede 
og udefrakommende årsager. 

Præventive strategier er en mulighed for konjunkturfølsomme sektorer og er de mest 
effektive. De kræver imidlertid omgåelse af koordineringsfejl mellem producenter og 
producentgrupper, hvilket kun er muligt ved hjælp af politiske redskaber, der er kraftige 
nok til at påvirke adfærden, men dog så bløde, at man undgår at begå den politiske fejl, 
som indførelsen af produktionskvoter udgør.  

En lovende fremtid for EU's landbrugssektor rækker videre end blot til en forbedret pris- 
og indkomststabilitet. Værdiskabelse og værdideling i fødevarekæden, det indre markeds 
funktion med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår samt prismæssig og ikke-
prismæssig konkurrencedygtighed i EU's landbrugssektor er spørgsmål af strategisk 
betydning. Den fælles landbrugspolitik og fusionsmarkedsordningen besvarer til dels 
nogle af dem, men der fokuseres i den fælles landbrugspolitik i for høj grad på 
anliggender, der vedrører landbruget, snarere end anliggender, der vedrører 
fødevareindustrien.   
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Konkurrencemyndighederne har tilstrækkelige beføjelser til at kunne overvåge 
karteldannelser, men de synes at være eftergivende over for fusioner og koncentration 
af købergrupper i distributionssektoren, hvis økonomiske logik er tvivlsom.  

Vi anbefaler en generel tilgang, som er baseret på "blød regulering", det vil sige at det 
sikres, at markedsfejl håndteres, men også, at myndighedssvigt undgås. Det væsentlige 
er det incitament, en politik giver aktørerne. 

Vi foreslår, at alle de politiske instrumenter, der direkte eller indirekte har indflydelse på 
priser og indkomstusikkerhed, samles i en fælles ramme, eksempelvis en tredje søjle. 

For at få markedsforanstaltninger, krisereserven, støtte til ordninger for prisrisikostyring 
og grundbetalinger til at støtte snarere end modvirke hinanden, bør kriseforebyggende 
krydsoverensstemmelse mellem politikfordele og deltagelse i regulerende 
foranstaltninger være princippet. Navnlig må adgangen til grundbetalinger og nødhjælp 
fra reserven gøres afhængig af tilslutning til et indkomststabiliseringsinstrument og 
efterlevelse af politiske regler, som er udformet med henblik på at håndtere eller 
forhindre markedskriser, eksempelvis tilbageholdelse af varer under prisopsving. 
Erfaringer fra "for stor til at krakke"-syndromet under bankkrisen illustrerede, hvilken 
indflydelse lemfældig regulering har på vovelysten adfærd og heraf følgende gentagne 
kriser.  

At sikre tidsmæssig overensstemmelse i offentlige foranstaltninger, håndtere 
asymmetrisk efterspørgsel efter offentlige foranstaltninger og skabe balance mellem 
institutionerne i trilogen om markedsregulering, idet gennemførelse og politikudformning 
adskilles, ville give mere modstandsdygtige institutionelle rammer.  Institutionerne i 
trilogen ville – under dække af uvidenhed – udarbejde mål og regler for foranstaltninger, 
der ville garantere retfærdige regler ved begyndelsen af den flerårige finansielle ramme. 
En uafhængig myndighed ville gennemføre det program, som var fastlagt i det af 
trilogen afgivne mandat. 

Lykkes det ikke at finde en balance, som sikrer begrænset, men retfærdig regulering af 
markedet for landbrugsvarer, vil det resultere i problemløsning gennem dybe kriser, 
politiske spændinger og svigtende tillid til EU-institutionerne.  

En række af de 27 forslag, som fremsættes i studiet, er fremhævet nedenfor: 

 etablere en ny søjlestruktur, der er i bedre overensstemmelse med 
nærhedsprincippet og distinktionen mellem europæiske og lokale offentlige goder 

 reorganisere direkte betalinger og styrke krisereserven 

 oprette en uafhængig forvaltningsmyndighed for markedsforanstaltninger og 
bistand til risikostyringsordninger, som er udstyret med et mandat, som hidrører 
fra en nyformuleret fælles markedsordning for landbrugsprodukter 

 integrere markedsforanstaltningerne med redskaber til indkomststabilisering og 
resterende grundbetalinger til et omfattende system, hvori kriseforebyggelse og -
afbødning gensidigt styrker hinanden  

 gennemføre kriseforebyggende krydsoverensstemmelse og 
incitamentsfremmende fordeling af hjælp med henblik på at sikre, at de politiske 
redskaber styrker hinanden gensidigt 

 flytte fokus for krisestyring til forebyggende foranstaltninger og reagere både ved 
prisbobler og prisdyk. 
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SAMMENDRAG 
En analyse af udviklingen i den europæiske politik for udvikling af landdistrikter afslører, 
at den har sit udspring for næsten tre årtier siden. Med formuleringen af den anden 
søjle i Agenda 2000-beslutningerne blev udvikling af landdistrikterne en særskilt 
strukturel del af den bredere fælles landbrugspolitik. Den efterfølgende udvikling af 
politikken for udvikling af landdistrikterne viser, at den gradvist har fået tillagt højere 
politisk prioritet.  

På grund af den brede vifte af ikkelandbrugsrelaterede politikker, der indvirker på 
landdistrikterne, er spændingerne mellem sektorpolitikker og territoriale foranstaltninger 
og spørgsmålet om kohærens mellem den fælles landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken forblevet af central betydning gennem alle 
programmeringsperioder.  

Dette har ført til gentagne drøftelser om mål og prioriteter for samt dimensionering og 
organisatoriske aspekter af politikken for udvikling af landdistrikter og til ambitioner om 
en mere strategisk og integreret tilgang med fokus på bæredygtig og afbalanceret 
territorial udvikling.  

Udfordringerne for den næste reform består navnlig i at tilpasse de lovgivningsmæssige 
rammer med henblik på en mere effektiv gennemførelse, udnyttelse af territoriale 
aktiver og potentialer på regionalt plan og tilvejebringelse af incitamenter til strategier, 
der styrker innovation og udvikler den offentlige service i landdistrikterne. 

Udvikling af landdistrikter i Den Europæiske Union 

Landdistrikterne kendetegnes i stigende grad af integration i den bredere geografiske 
kontekst. Denne udvikling har tiltaget i styrke gennem de sidste årtier, hvilket skyldes 
igangværende socioøkonomiske og teknologiske forandringer, indvirkninger på den 
økologiske ydeevne og, generelt, et net af indbyrdes forbindelser, som ændrer 
udfordringer og muligheder i landdistrikterne.  

Navnlig har globaliseringens kræfter og styrkelsen af de indbyrdes forbindelser mellem 
land og by bragt landdistrikternes "relationsmæssige aspekter" og "nabolagsforbindelser" 
øverst på dagsordenen. Den lange række af drivkræfter, der indgår i denne komplekse 
struktur, kræver et syn på landdistrikter, som omfatter en vurdering af den politiske 
indsats fra en bred vifte af sektorer og en øget indsats for at skabe sammenhæng 
mellem disse foranstaltninger.  

Landdistrikterne er blevet klassificeret på internationalt niveau for at gøre det muligt at 
foretage en sammenlignende vurdering af sammenhænge i landdistrikterne og politiske 
resultater. OECD's første internationalt anerkendte klassifikation (1994) er blevet 
revideret og forbedret af Europa-Kommissionen/Eurostat og derefter atter vedtaget af 
OECD. Mange andre typologiundersøgelser har fremhævet begrænsningerne ved skarpt 
afgrænsede geografiske kategorier (for landdistrikter og byområder) og peget på, at 
kategorierne i store områder er overlappende, samt den betragtelige rolle, som 
indbyrdes relationer mellem land og by spiller. Af endnu større betydning for den 
fremtidige politik for udvikling af landdistrikterne er det, at der blandt landdistrikter kan 
udpeges typer med betydelige forskelle, hvilket der formodentlig bør tages højde for i 
den politiske tilgang.  

Analysen af gennemførelsen af programmer for udvikling af landdistrikterne er 
koncentreret om de erfaringer, som forelå ved begyndelsen af indeværende 
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programperiode (2014-2020). Undersøgelser viser, at der hovedsageligt er tale om 
meget gradvise ændringer af programmerne for landdistriktsudvikling, hvilket 
underbygger vurderingen af, at den fælles landbrugspolitik og landdistriktsudvikling er et 
politikområde, der er kendetegnet ved en stor afhængighed af "allerede trådte stier" og 
træghed i forhold til em behovsvurdering. Den nye struktur i søjle 2 – med seks 
prioriteter i stedet for, som tidligere, tre (eller fire) "akser" af programaktiviteter – har 
ikke ført til væsentlige ændringer i tildelingen af finansielle ressourcer til de forskellige 
instrumenter. 

Nogle ændringer af programmer (medlemsstater og regioner) i forhold til den tidligere 
periode blev muliggjort ved en mekanisme for ombytning af midler mellem de to søjler i 
den fælles landbrugspolitik, som åbner for, at der i en række lande kan tilføres flere 
midler til søjle 2, og som fører til en stigning i ELFUL's samlede finansielle ressourcer på 
ca. 3 %.  

Det, som springer mest i øjnene ved vurderingen af den nuværende anvendelse af 
programmer for udvikling af landdistrikterne, er, at der inden for de fælles politikrammer 
er opnået betydelige nationale og regionale forskelle med hensyn til programstrategier 
og fastlæggelse af prioriteringer. Denne meget forskelligartede anvendelse ses som en 
afspejling af landdistrikternes forskellige behov, men er også en følge af forskellige 
strategiske overvejelser.  

Der er ikke meget, der tyder på, at søjle 2 i den fælles landbrugspolitik bidrager 
væsentligt til at mindske territoriale forskelle. Udvikling af landdistrikterne er et problem, 
som går på tværs af den politiske debat om den fælles landbrugspolitik og 
samhørighedspolitikken. Støtte til udvikling af områder med naturbetingede 
begrænsninger og orientering mod bæredygtigt landbrug vil fortsat være i fokus for 
programmerne for udvikling af landdistrikterne. Herudover vil aspekter af 
politikkohærensen mellem den fælles landbrugspolitik og andre politikker med 
indvirkning på landdistrikterne få øget betydning.  

I denne komplekse og omtvistede politiske arena er det ikke nogen let opgave at 
definere de vigtigste elementer i reformovervejelserne. Forskellige perspektiver hos 
interessenter og forskellige landestrategier indebærer, at der er en række forskellige 
forventninger til den fremtidige politik for udvikling af landdistrikterne – lige fra en 
fortsættelse i det væsentlige af den nuværende opbygning af programmerne for 
udvikling af landdistrikterne og den fælles landbrugspolitik (kun med mindre ændringer i 
søjle 2) på den ene side til en omlægning til en tværsektoriel "samhørighedspolitik for 
landdistrikterne" med fokus på lokal udvikling af hele spektret af territorial kapital på 
den anden.  

Med henblik på de kommende drøftelser er der behov for en præcisering af 
målsætningerne for landdistrikterne, drøftelse af relevante kriterier til vurdering af 
programbehovene, fokusering på løsninger, som afspejler de forskellige holdninger og 
udviklingsmuligheder, intensive overvejelser over de fremtidige programmers struktur 
og rammer med henblik på at styrke målrettet anvendelse og effektive 
administrationsprocedurer samt en detaljeret analyse for revision af prioriteringerne i de 
fremtidige programmer for udvikling af landdistrikterne.  

Udformning af reformen efter 2020 

Alle drøftelser og tilgængelige oplysninger vidner om, at der er en stor interesse for 
fortsættelse og fremtidig tilpasning af programmerne for udvikling af landdistrikter. En 
radikal omstrukturering af ESI-fondene er sandsynligvis ikke et realistisk mål. I stedet 
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bør der i drøftelserne forud for reformen fokuseres på at genoprette balancen i 
interventionslogikken i den nuværende søjle 2. Der er eksempelvis stigende bekymring 
over manglen på "øremærkning" og effektiv gennemførelse. Navnlig følgende 
hovedtemaer anses for at være af central betydning for den fremtidige reform af 
politikken for udvikling af landdistrikterne: 

Landdistrikternes forskelligartethed og de forskellige behov og muligheder bør i 
stigende omfang afspejles i udformningen af politikken for udvikling af landdistrikterne. 
En "stedbaseret" tilgang kunne styrke relevansen af faktiske sammenhænge i forbindelse 
med valget af prioriteringer i programmer for udvikling af landdistrikterne.  

Endvidere er et øget territorialt fokus med hensyn til fordelingen af midler påkrævet 
for at håndtere regionsspecifikke udfordringer, der eksempelvis kommer til udtryk ved 
afvandring, tendenser til marginalisering og landdistrikter, hvor der er en særligt høj 
fattigdomsrisiko. Sådanne situationer forekommer navnlig i de "nye" medlemsstater, i 
regioner i Middelhavslandene, i områder med naturbetingede begrænsninger samt i 
fjerntliggende regioner i andre EU-lande.  

Ud over de territoriale aspekter er det nødvendigt, at programmerne for udvikling af 
landdistrikterne meget klarere end hidtil viser, at de er til gavn for alle mennesker i 
landdistrikterne og har indvirkning på hele samfundet. Denne (igangværende) ændring 
af fokus med hensyn til støttemodtagere burde medføre tilsvarende effekter for de lokale 
økonomier og samfund og bidrage med betydelige (positive) virkninger for velfærden i 
landdistrikterne.  

For at forbedre udnyttelsen af programmerne, navnlig i områder med ringe deltagelse, 
bør der lægges særlig vægt på kapacitetsopbygning, udvikling af viden og 
medborgerbaserede lokale udviklingstiltag. Der er nødvendigt, at disse "bløde" 
støtteforanstaltninger prioriteres højere i visse regioner med henblik på at bremse den 
"nedadgående spiral" og afvandringstendenserne. 

Der er allerede blevet indført en række "sociale" foranstaltninger i programmerne for 
udvikling af landdistrikterne; imidlertid er der – med henblik på at gøre dem mere 
effektive og at opnå (målbare og relevante) effekter for de forskellige typer af 
landdistrikter – behov for en betydelig grad af prioritering og deling af midler til samt 
videreudvikling af disse foranstaltninger. 

Leader og lokaludvikling styret af lokalsamfundet (community-led local development – 
CLLD) og samarbejdsforanstaltningen er redskaber, som rummer et højt potentiale for 
medvirken, lokale udviklingsstrategiske processer og identitetsskabelse. I den 
kommende reformproces bør der indgå løbende høringer og læringsprocesser med 
hensyn til deres anvendelse.  

Frem for alt bør landdistrikter ikke længere udelukkende forstås som steder, der lider 
under udviklingsmæssige problemer og står tilbage for byområder, men også som steder 
med betydelige muligheder, der løbende bør plejes for at opnå de ønskede virkninger (se 
også drøftelser af Cork 2.0-konferencen). Et hensigtsmæssigt og nøje tilpasset 
jordforvaltningssystem, der muliggør en bæredygtig udvikling, samt fokus på social 
innovationer afgørende for, at disse (geografisk bestemte) potentialer kan udnyttes.  

 


