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DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE:
POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks
to søjler bevaret, og udvikling af landdistrikterne udgør fortsat det, som kaldes den fælles
landbrugspolitiks anden søjle. De overordnede principper for denne søjle er uændrede
(medfinansiering, national eller regional flerårig planlægning ud fra en europæisk »menu«
med foranstaltninger osv.). Det nye system giver medlemsstaterne mere fleksibilitet.

RETSGRUNDLAG

— Artikel 38-44 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

— Forordning (EU) nr. 1303/2013 (EUT L 347 af 20.12.2013) (fælles bestemmelser for de
europæiske struktur- og investeringsfonde)

— Forordning (EU) nr. 1305/2013 (EUT L 347 af 20.12.2013) (støtte til udvikling af
landdistrikterne)

— Forordning (EU) nr. 1306/2013 (EUT L 347 af 20.12.2013) (finansiering, forvaltning og
overvågning af den fælles landbrugspolitik)

MÅL OG PRIORITETER

Den Europæiske Unions politik for udvikling af landdistrikterne blev indført som den fælles
landbrugspolitiks anden søjle under reformen kaldet »Agenda 2000«. Denne politik finansieres
af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Målet for denne
fond er at bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien (Unionens strategi for vækst og
beskæftigelse) ved at fremme en bæredygtig udvikling i landområderne. ELFUL skal bidrage
til udviklingen af en landbrugssektor, der er mere territorialt og miljømæssigt afbalanceret,
klimavenlig, modstandsdygtig over for klimaændringer, konkurrencedygtig og innovativ.
De seks prioriteter for den nye politik for udvikling af landdistrikterne i perioden 2014-2020
er at:
— fremme videnoverførsel og innovation inden for landbrug og skovbrug og landdistrikter

(udvikle vidensgrundlaget i landdistrikterne; styrke forbindelserne mellem landbruget,
skovbruget og forskningssektoren);

— styrke levedygtighed og konkurrenceevne hos alle typer landbrug, fremme innovative
landbrugsteknologier og understøtte bæredygtig forvaltning af skovene;

— fremme organisering af fødekæden, dyrevelfærd og risikostyring i landbruget;

— genoprette, bevare og styrke økosystemerne i landbruget og skovbruget (biologisk
mangfoldighed, vand, jord);
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— fremme effektiv udnyttelse af ressourcer (vand, energi) og støtte overgangen
til en lavemissionsøkonomi (anvendelse af vedvarende energi, mindskelse af
drivhusgasemissionerne, bevaring og lagring af CO2);

— fremme social inklusion, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling (gøre det
lettere at skabe job, fremme lokaludvikling, forbedre adgangen til informations- og
kommunikationsteknologier).

Nu som før er gennemførelsen af politikken for udvikling af landdistrikterne baseret
på medlemsstaternes (eller deres regioners) udarbejdelse af programmer for udvikling af
landdistrikterne. Disse flerårige programmer skal sikre gennemførelse af en individuel strategi,
der på samme tid afspejler konkrete behov i medlemsstaten (eller regionen) og prioriteterne
i den europæiske politik for udvikling af landdistrikterne. Disse programmer er baseret
på et sæt af foranstaltninger (som bliver kombineret), der vælges ud fra en »menu« med
europæiske foranstaltninger, som er beskrevet i forordning (EU) nr. 1305/2013, og som
medfinansieres af ELFUL. Medfinansieringssatsen varierer alt afhængigt af regionerne og de
valgte foranstaltninger. Programmerne skal godkendes af Kommissionen, og de indeholder også
en finansieringsplan og et sæt resultatindikatorer. Der er etableret et fælles system for opfølgning
og evaluering af politikken for udvikling af landdistrikterne inden for rammerne af et samarbejde
mellem Kommissionen og medlemsstaterne.
I den indeværende programmeringsperiode er der fokus på koordinering af tiltag under
ELFUL med tiltag under de andre europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene):
fondene inden for samhørighedspolitikken (Samhørighedsfonden, Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF)) og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond (EHFF). For disse fonde er der fastlagt fælles regler (forordning (EU)
nr. 1303/2013), der omfatter en fælles strategisk ramme, hvis formål er at lette processen
med programmering og sektoriel og territorial koordinering af anvendelsen af ESI-fondene i
Unionen. På dette grundlag udarbejder hver medlemsstat en partnerskabsaftale for perioden
2014-2020, hvoraf det fremgår, hvordan den vil gøre brug af ESI-fondene på en integreret måde.

FORANSTALTNINGERNE PÅ »DEN EUROPÆISKE MENU«

Disse foranstaltninger dækker følgende områder:
— Videnoverførsel og oplysningsvirksomhed (erhvervsuddannelse,

informationsforanstaltninger osv.).

— Rådgivningstjenester, tjenester til bedriftsforvaltningshjælp og vikarordninger.

— Kvalitetsordninger, der finder anvendelse på landbrugsprodukter og fødevarer (ny
deltagelse fra landbrugernes side i kvalitetsordninger).

— Investeringer i fysiske aktiviteter (forarbejdning af landbrugsprodukter, infrastruktur,
forbedring af bedriftens resultater og bæredygtighed osv.).

— Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af
naturkatastrofer og katastrofale hændelser og indførelse af passende forebyggende
foranstaltninger.

— Udvikling af landbrugsbedrifter og virksomheder (støtte til unge landbrugeres
virksomhedsopstart, ikkelandbrugsmæssige aktiviteter i landdistrikterne osv.).

— Basistjenester og fornyelse af landsbyer i landdistrikterne (bredbånd, kulturelle aktiviteter,
turistinfrastruktur osv.).
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— Investeringer i udvikling af skovområder og forbedring af skovenes levedygtighed
(skovrejsning og udvikling af skovområder. Udvikling af skovlandbrugssystemer,
forebyggelse og genopretning af skader på skove som følge af skovbrande, naturkatastrofer
og katastrofale hændelser, herunder skadedyrsangreb og sygdomme samt klimarelaterede
trusler. Investeringer til forbedring af modstandsdygtigheden og den miljømæssige værdi
af skovøkosystemerne såvel som deres evne til potentielt at afbøde klimaforandringer.
Investeringer i skovbrugsteknologier og i forarbejdning, mobilisering og afsætning af
skovprodukter).

— Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer.

— Bevaring af landbrugspraksisser, der yder et positivt bidrag til miljøet og klimaet,
og tilskyndelse til, at der foretages de nødvendige ændringer hvad det angår (»agro-
miljø-klimamæssige«-foranstaltninger). Det er obligatorisk at optage denne foranstaltning
i programmer for udvikling af landdistrikterne. Indsatsen skal række ud over de
obligatoriske normer.

— Støtte til økologisk landbrug (betaling for omlægning eller for bibeholdelse af økologiske
landbrugsmetoder).

— Betalinger i henhold til Natura 2000-direktivet og vandrammedirektivet.

— Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger.

— Betalinger til dyrevelfærd.

— Betalinger til miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse.

— Incitamenter til samarbejde mellem landbrugets og skovbrugets og fødevarekædens
aktører (etablering af klynger og netværk, operationelle grupper inden for
innovationspartnerskabet for produktivitet og bæredygtighed i landbruget (EIP)).

— En »kasse« med risikohåndteringsværktøjer: Betaling af præmier til forsikring af afgrøder,
dyr og planter; gensidige fonde i forbindelse med ugunstige vejrforhold, dyre- og
plantesygdomme, skadedyrsangreb og miljøhændelser; redskaber til indkomststabilisering
(i form af økonomisk deltagelse i gensidige fonde, som yder kompensation til landbrugere
i tilfælde af et voldsomt fald i deres indkomst).

— Supplerende nationale direkte betalinger for Kroatien.

— Støtte til lokal udvikling under Leader-strategien (strategi om indbyrdes forbindelser
mellem aktioner til erhvervsmæssig udvikling af landdistrikterne).

— Teknisk bistand.

Forordningen indeholder i et bilag dertil en vejledende liste over foranstaltninger, som
kan bidrage til opnåelsen af de forskellige mål. Derudover bibeholdes Leader-strategien.
Der er tale om en tilgang med lokal udvikling, som styres af lokale aktører. ELFUL
finansierer ligeledes et europæisk netværk, hvis opgave er at samle trådende mellem de
nationale netværk, organisationer og forvaltninger, der er beskæftiget med udvikling af
landdistrikterne i EU såvel som EIP-netværket, der bringer landbrugets interessehavere
og forskere sammen med henblik på at fremme vidensudveksling. Derudover foreskriver
forordningen udtrykkeligt, at medlemsstaterne kan iværksætte tematiske underprogrammer for
unge landbrugere, små landbrug, bjergområder, korte forsyningskæder, kvinder i landdistrikter,
afbødning af og tilpasning til klimaændringer, biodiversitet og omstrukturering af visse dele af
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landbrugssektoren. Inden for denne ramme kan nogle af disse temaområder modtage betydelig
støtte fra ELFUL.

FINANSIELLE ASPEKTER

I den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 er Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) blevet tildelt 99,6 mia. EUR (i løbende priser, efter
overførsler mellem søjlerne som følge af medlemsstaternes valg med hensyn til gennemførelsen
af den fælles landbrugspolitik). Frankrig (11,4 mia.), Italien (10,4 mia.), Tyskland (9,4 mia.)
og Polen (8,7 mia.) er de fire største modtagere af støtte fra ELFUL. Hvis de nationale bidrag
medregnes, beløber de midler, der bliver anvendt inden for den fælles landbrugspolitiks anden
søjle, sig til 161 mia. EUR over hele perioden. Mindst 30 % af midlerne fra ELFUL skal
anvendes til investeringer på områderne miljø og klima samt udvikling af skovområder og
forbedring af skovenes levedygtighed, til foranstaltninger til fremme af et miljø- og klimavenligt
landbrug, til økologiske landbrug og til Natura 2000-betalinger. Desuden skal mindst 5 % af
ELFUL's bidrag anvendes til Leader-strategien. Støttebeløb og -satser er fastlagt i forordningens
bilag II. For eksempel kan støtte til unge landbrugeres virksomhedsopstart beløbe sig til
70 000 EUR, støtte til kvalitetsordninger kan beløbe sig til 3 000 EUR pr. år, og støtte til
økologiske landbrug til 900 EUR pr. år for flerårige afgrøder.

GENNEMFØRELSE

Kommissionen har over en periode på et år godkendt samtlige 118 programmer for udvikling
af landdistrikter, som de 28 medlemsstater har udarbejdet (mellem december 2014 og
december 2015). 20 medlemsstater har besluttet at gennemføre ét nationalt program, og 8
har besluttet at anvende mere end et program (f.eks. for at afspejle deres geografiske eller
administrative struktur). Gennemførelsen af anden søjle varierer stærkt alt efter medlemsstat
såvel som inden for den enkelte medlemsstat. Det kan udledes af de data, der i første
omgang foreligger, at medlemsstaterne ofte har valgt at fortsætte med de givne foranstaltninger.
De tre foranstaltninger, som medlemsstaterne fortrinsvist har valgt, er således investeringer
i fysiske aktiviteter (23 % af de samlede offentlige udgifter), »agro-miljø-klimamæssige«
foranstaltninger (17 %) og betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke
begrænsninger (16 %) — de samme som i 2007-2013. Ikke desto mindre er der visse
udviklingstendenser at spore såsom forhøjelsen af finansieringen til samarbejde mellem aktører
inden for landbrugssektoren. De nye elementer i perioden såsom de tematiske delprogrammer og
finansieringsinstrumenterne er kun blevet benyttet i yderst ringe grad. Skylden for dette lægges
også ofte på de komplekse administrative forhold knyttet til gennemførelsen af anden søjle. Der
er med den europæiske konference »Cork 2.0.« i september 2016 gået i tænkeboks vedrørende
fremtiden for anden søjle (se faktablad 5.2.9).

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Den seneste reform af den fælles landbrugspolitik er for første gang blevet vedtaget ved den
almindelige lovgivningsprocedure (»fælles beslutningstagning«) (5.2.3). Europa-Parlamentet
har spillet en væsentlig rolle i sin egenskab af medlovgiver, særligt ved at opnå at ovennævnte
minimumstærskel blev sat til 30 % og at medfinansieringssatsen for ELFUL blev sat til 85 %
i de mindst udviklede regioner, områderne i den yderste periferi, og på småøer i Det Ægæiske
Hav (Rådet ønskede at sætte satsen til 75 %). Takket være Parlamentet er maksimumsbeløbet
pr. hektar til betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.3.pdf
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blevet sat til 450 EUR pr. hektar i stedet for de 300 EUR, som var indeholdt i Kommissionens
oprindelige forslag (og som Rådet også gik ind for).
Guillaume Ragonnaud
06/2017
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