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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om situationen og perspektiver for landbrug i bjergområder
(2008/2066(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 6. september 2001 om 25 års anvendelse af 
fællesskabslovgivningen til fordel for bjergbønder1,

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2008 om sundhedstjek af den fælles 
landbrugspolitik2,

– der henviser til sin beslutning af 16. februar 2006 om gennemførelsen af EU's 
skovbrugsstrategi3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og 
udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A6–0000/2008),

A. der henviser til, at bjergområder udgør 40 % af Europas areal, og at 19 % af borgerne i 
Europa er bosiddende i bjergområder4

B. der henviser til, at bjergområder er kulturlandskaber, der afspejler det harmoniske samspil 
mellem menneske og biosystemer, og tilhører naturarven,

C. der henviser til, at særlige faktorer (skrånende terræn, højdeforskelle, vanskelig 
tilgængelighed, vækstfaktorer, vejrforhold) gør, at bjergområder adskiller sig fra andre 
landskaber i Den Europæiske Union og i flere henseender er "dårligt stillede",

D. der henviser til, at bjergområderne har et potentiale og kan tjene som model for 
kvalitetsprodukter, tjenesteydelser af høj kvalitet og rekreationsområder, og at dette 
potentiale kun kan udnyttes på en bæredygtig måde gennem en integreret og langsigtet 
anvendelse af ressourcer og traditioner,

E. der henviser til, at bjergområder er "multifunktionelle" levesteder, hvor erhvervs- og 
landbrugsvirksomhed udøves i et nært samspil med sociale, kulturelle og miljømæssige 
faktorer,

1. påpeger, at bjergområder behandles meget forskelligt af medlemsstaterne, og at indsatsen 
ikke er præget af en helhedsstrategi, men helt er afpasset efter udviklingen i de enkelte 

                                               
1 EFT C 72 E af 21.3.2002, s. 354.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0093.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0068.
4 Nordregio (2004): Mountain areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU Member states, acceding and 
other European countries.
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sektorer, og at der ikke findes en integreret ramme på EU-plan (således som dette for 
eksempel er tilfældet for havområder1

2. glæder sig over grønbogen om territoriel samhørighed som udgangspunkt for, hvordan de 
forskellige geografiske områder i Den Europæiske Union bør behandles;

3. opfordrer samtidig Kommissionen til inden for rammerne af dens beføjelser at udarbejde 
en særlig integreret "strategi for bæredygtig udvikling og anvendelse af ressourcer i 
bjergområder" inden for seks måneder; kræver desuden, at der på grundlag heraf 
udarbejdes nationale handlingsprogrammer med konkrete 
gennemførelsesforanstaltninger;

4. understreger behovet for en europæisk definition af bjergområder ud fra videnskabelige 
kriterier, som der også bør tages hensyn til ved revurderingen af dårligt stillede områder 
("Less Favoured Areas") og i reformerne af den fælles landbrugspolitik;

5. kræver en oversigt over EU-finansierede programmer og projekter, der er relevante for 
bjergområder, med henblik på at fremme videnoverførsel og innovation;

6. understreger, at landbruget i bjergområder spiller en vigtig rolle for produktionen, for 
bevarelse og anvendelse af landskabet og som multifunktionelt grundlag for andre 
erhvervsgrene og som et element, der har præget traditionelle kulturlandskaber og 
samfundsstrukturer;

7. fastholder, at landbrug i bjergområder af naturgivne årsager kræver en større indsats (bl.a. 
i form af mere arbejde) og er forbundet med højere omkostninger;

8. påskønner bjergbøndernes arbejde; konstaterer, at rammebetingelserne herfor (navnlig 
bierhvervsstruktur og forskellige former for løntilskud) ikke må vanskeliggøres gennem 
bureaukrati, men skal forbedres gennem samordnede sektorbestemte politikker;

9. understreger, at udligningsstøtte i bjergområder også er berettiget på lang sigt, da der ikke
findes alternative produktionsmuligheder, og at en fuldstændig afkobling systematisk 
ville føre til nedlæggelser i mange sektorer;

10. kræver øget støtte til unge landbrugere og lige muligheder for mænd og kvinder (navnlig 
gennem familievenlige foranstaltninger og deltidsordninger); mener, at dette er faktorer, 
som er afgørende for tilværelsen i bjergområder;

11. understreger, at producentsammenslutninger bidrager til en mere stabil og sikker 
landbrugsproduktion og derfor bør støttes i større udstrækning;

12. kræver særlig økonomisk støtte til mælkebrug, der spiller en central rolle i bjergområder, 
da der ikke findes alternative produktionsmuligheder; kræver som led i reformen af 
mælkekvoterne en strategi med en "blød landing" for bjergområderne og yderligere 
foranstaltninger, der kan afbøde de negative virkninger;

                                               
1 KOM (2007)0574.  
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13. minder om, at små og mellemstore virksomheder i bjergområder producerer 
kvalitetsprodukter ved at anvende traditionel viden og traditionelle produktionsmetoder 
på en moderne måde, at disse virksomheder er af afgørende betydning for beskæftigelsen, 
og at der derfor bør tages hensyn til dem i EU's støtteordninger;

14. understreger, at traditionelle (kvalitets)produkter er vigtige for mange sektorer; kræver, at 
der som led i "strategien" fastlægges foranstaltninger for at beskytte disse produkter eller 
deres produktionsmetoder;

15. kræver, at der oprettes en fond til støtte for dårligt stillede områder, herunder 
bjergområder; fonden kan bl.a. finansieres med midler fra anden søjle, der ikke er 
udnyttet på grund af manglende national samfinansiering;

16. kræver, at bjergområder sikres økonomisk støtte via artikel 69 i forordning (EF) nr. 
1782/2003, og at de sikres en konkret og ubureaukratisk adgang hertil, samt at den øvre 
grænse for midler efter artikel 69 forhøjes til 20 %;

17. kræver, at der ved udformningen af bestemmelser om dyresundhed, dyrevelfærd og 
avlsstøtte tages hensyn til de særlige krav, der stilles til husdyravl og husdyrhold i 
bjergområder;

18. kræver, at der som led i "strategien" tages hensyn til bjergområdernes typiske 
landskabsformer (alpegræsgange, beskyttelsesskove, alpine terrænformer og enge) og 
fastsættes principper for bæredygtig anvendelse af alpegræsgange, græsningsarealer og 
skove for at modvirke uønskede fænomener (navnlig overgræsning);

19. understreger vigtigheden af en langsigtet strategi for skovbruget, hvor der tages hensyn til 
skovbiotopens naturlige kredsløb og naturlige sammensætning og etableres 
udligningsordninger for krisesituationer (f.eks. storme) og incitamenter for integreret 
skovforvaltning;

20. understreger, at det er særlig vigtigt at værne om løv- og nåleskove, da de har betydning 
for erhvervslivet, som rekreationsområder og som biotoper; understreger ligeledes, at 
ikke-bæredygtig udnyttelse af skovene medfører miljø- og sikkerhedsproblemer (stenslag 
og jordskred), og at dette bør modvirkes gennem foranstaltninger;

21. mener, at det i bjergområder bør tilstræbes at fremme adskillelsen af skov og 
græsningsarealer og - også af sikkerhedsårsager - at indføre pligt til at benytte vejene1

;

22. minder om, at bjerge udgør naturlige hindringer, og at det derfor er vigtigt med 
samarbejde over grænserne; dette samarbejde bør styrkes for at håndtere fælles problemer 
(f.eks. klimaændringer, epizootier og udrydningstruede arter);

23. glæder sig over indsatsen for en bæredygtig turisme og for en effektiv udnyttelse af de 
"erhvervsmæssige fordele", som naturen rummer, gennem bæredygtige fritids- og 

                                               
1 Se punkt 15 i den nævnte beslutning af 16. februar 2006.
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sportsaktiviteter; understreger desuden, at personer, der bruger naturen, kan bidrage til 
deres egen sundhed, samtidig med at de respekterer det naturlige miljø;

24. understreger, at arealer, der er uegnede til dyrkning og produktion, bør anvendes på bedst 
mulig måde og støttes gennem skovpleje, bæredygtig jagt, fiskeri osv. for at forebygge, at 
arealerne vender tilbage til naturtilstand;

25. påskønner de fremskridt, der er opnået i bjergregionerne med hensyn til naturbeskyttelse, 
biologisk mangfoldighed og landskabspleje ved, at der er udpeget "Natura 2000-
områder" og oprettet naturparker;

26. opfordrer Kommissionen til på bedst mulig måde at arbejde for, at bjergområder optages i 
verdensnaturarven, og at udnytte sine internationale muligheder for at beskytte 
bjergområder (f.eks. ved at ratificere alpe- og karpaterkonventionerne med tilhørende 
protokoller); påskønner arbejdet i de organisationer og forskningsinstitutter, der 
engagerer sig for bjergområderne;

27. gør opmærksom på de enestående vandressourcer og kilder, der bør udnyttes bæredygtigt 
som naturlige overrislingssystemer, drikkevands- og energikilder;

28. fremhæver den betydning, som frivillige organisationer (navnlig inden for 
bjergredningstjenester, civilbeskyttelse og velgørenhed) har for leveringen af 
tjenesteydelser og for kultur- og naturarven i bjergene;

29. henviser til, at fremme af (erhvervs)uddannelse og -videreuddannelse og af effektiv pleje 
i nærområderne er vigtig med henblik på at undgå affolkning og opretholde 
konkurrenceevnen; kræver, at der ydes støtte til de lokale myndigheder på 
forsyningspligtydelsesområdet;

30. kræver, at der slås bro over den digitale kløft, og at resultaterne af 
forskningsrammeprogrammerne (f.eks. for e-government) bliver gjort tilgængelige;

31. understreger nødvendigheden af at satse på bæredygtige mobilitetsløsninger og en 
integreret tilgang til transnationale (transit, langdistancekorridorer) og lokale krav (f.eks. 
adgang til områder beliggende i meget forskellige højder, mobilitet i byerne);

32. kræver, at der ydes støtte til bjergområderne i forbindelse med trafikhåndtering, 
støjbeskyttelse og bevarelse af landskabet ved hjælp af foranstaltninger efter princippet 
"væk fra vejene" (f.eks. styrkelse af de "følsomme zoner" i direktivet om afgifter på tunge 
godskøretøjer for benyttelse af visse infrainstrukturer1);

33. understreger, at bjergområderne gennem en intelligent udnyttelse af meget forskellige 
energikilder er "modeller" for diversificerede blandinger af energiformer, energieffektive 
byggeløsninger og andengenerationsbiobrændstoffer, og at forskning, der går i denne 
retning, skal støttes;

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/38/EF af 17. maj 2006 om ændring af direktiv 1999/62/EF om 
afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 8).  
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34. henviser til, at bjergene og gletsjerne er afhængige af klimaforandringerne, men også har 
potentiale som "forsøgslaboratorium" for innovative klimabeskyttelsesteknologier, der 
imiterer naturen; kræver forskning og overgangsforanstaltninger;

35. kræver, at kompetencen vedrørende bjergområderne i forbindelse med omorganiseringen 
henføres til et enkelt kommissionsmedlem;

36. pålægger sin formand til at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Bjergområderne som særligt livsrum

Ca. 19 % af Europas befolkning bor og arbejder i Europas bjergområder.

Bjergområderne skaber et enestående habitat for mennesker og andre levende væsener, 
hvor alle aspekter af menneskers liv på et begrænset område er forbundet med naturlig 
ligevægt og rytme:  bjerget som multifunktionelt livsrum.

Bjergområderne er således præget af mange naturlige særegenheder: stejlt og hængende 
terræn, vejrforhold, erosion, højdeforskelle, høj beliggenhed, klippeforekomster osv.

Dette har konsekvenser.

For det første adskiller bjergområderne sig på grund af disse karakteristika klart fra andre 
landskabsformer i EU (f.eks. hav- eller kystområder), som EU til dels gennem klart 
udarbejdede politiske og økonomiske koncepter plejer på en særlig måde tilpasset efter de 
pågældende områder.

For det andet indebærer de nævnte særegenheder, at bjergområderne i mange henseender 
er "dårligere stillet". Vanskeligere produktionsbetingelser for landbruget, større 
transportudgifter på grund af stejlt terræn og højdeforskelle, strukturelle underskud i 
transport - og kommunikationsnetværk samt tidsmæssig og økonomisk ressourcetung 
mobilitet inden for person- og varetransport er blot enkelte udtryksformer for dette 
"fænomen", som påvirker alle erhverv (handel, turisme, håndværk, landbrug osv.) og er 
bestemmende for menneskenes hverdag.

Samtidig med at de er multifunktionelle, enestående og dårligere stillet, har 
bjergområderne også egenskaber, der er potentielle konkurrencefordele og på mange 
områder gør bjergområderne til modeller for andre regioner. Hertil hører f.eks. 
rigdommen på traditionel viden og produktionsprocesser (f.eks. kvalitetsprodukter), den 
bæredygtige forvaltning og behandling af skov- og markarealer som en faktor for turismen 
og brugere af naturen, nødvendigheden af at benytte sig af naturvenlige og samtidig 
omkostningseffektive teknologier (f.eks. udarbejdelse af skinneløsninger, nye teknologier 
med hensyn til klimaforandringerne), "samarbejdsånd" på det sociale område (frivillige 
organisationer, beskyttelse af bjerglandskaber) og på andre områder (klyngedannelse, 
kooperativer).
Lige som ulemperne hviler disse fordele på bjergområdernes ekstreme følsomhed som 
naturligt livsrum. Dette betyder, at der er behov for en bæredygtig og langsigtet orienteret 
forvaltning og udnyttelse af ressourcerne i samklang med naturen for at udligne 
ulemperne og realisere og udnytte de potentielle fordele.

Nødvendigheden af en samlet strategi for Europas bjergområder

De retlige rammer for Europas bjergområder er i dag lige så talrige og forskellige som 
EU's medlemsstater selv. Der anvendes i bedste fald et potpourri af sektorpolitikker, der 
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ganske vist ikke er til hinder for det ovenfor omtalte behov for bæredygtighed og 
langsigtet orientering, men som heller ikke er den bedste måde, hvorpå man kan opfylde 
disse behov.

Det drejer sig herved både om regler og om fremmende foranstaltninger, som ikke alle 
bjergområder hidtil har kunnet nyde godt af, eller som hidtil ikke har været orienteret mod 
behovene i hele Fællesskabet og synergetiske vekselvirkninger.

I en tid med intensivering af den globale konkurrence og demografiske og miljømæssige 
udfordringer kan man imidlertid ikke tillade sig at lade ressourcer falde drypvis på den 
"varme sten".

Der er tværtimod brug for en fornuftig ramme, inden for hvilken regler og fremmende 
foranstaltninger kan kombineres på bedst mulig måde for at hjælpe Europas bjergregioner 
i deres bestræbelser på at opnå en konkurrencedygtighed, der er bæredygtig, men også 
holdbar i fremtiden.

Det er herved vigtigt, at man ikke erstatter de fungerende strukturer med fonde, idet der 
herved ville blive skabt en uønsket og kostbar "crowding out"-effekt. Det gælder derimod 
om, under overholdelse af subsidiaritetsprincippet, også at realisere og koordinere EU's 
merværdi i forbindelse med bjergområderne.

Ordføreren er ud fra disse overvejelser overbevist om, at EU bedst kan bistå sine 
bjergområder ved at udarbejde en samlet strategi for en bæredygtig udvikling og 
udnyttelse af bjergområdernes ressourcer, som allerede eksisterende velfungerende 
koncepter skal integreres i på en konstruktiv måde.

Gamle og afprøvede opskrifter skal bevares

Strukturelle underskud og naturbetingede vanskeligheder er kendsgerninger i 
bjergområderne, som påvirker produktionsbetingelserne for de enkelte landmænd og 
virksomheder i de pågældende regioner. Dette har igen ikke kun indflydelse på disse 
erhvervsgruppers levestandard, men har direkte konsekvenser for de erhvervsmæssige 
incitamenter for de unge, den demografiske udvikling og bevarelsen af naturen samt de 
andre erhverv i regionen.

Menneskeværdige produktionsbetingelser og -indtægter er således grundlaget for en hel 
kæde af økonomiske og sociale faktorer, som er uløseligt forbundet med hinanden i disse 
regioner. Dette gælder også for faktorer, der ved siden af de egentlige 
produktionsbetingelser påvirker menneskenes levevilkår, f.eks. serviceniveau eller 
transportnet.

Ordføreren påpeger derfor, at de traditionelle ordninger og fremmende foranstaltninger, 
som har bidraget til at bevare og forbedre produktions- og levevilkårene, også skal 
bibeholdes fremover.

Landbruget: pulsåre for bjergområderne før og nu

Indbyggerne i bjergområderne har fra tidernes morgen dyrket områdernes skråninger og 
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marker i samklang med naturen og under meget vanskelige betingelser.  Skrånende 
terræn, højdeforskelle, utilgængelighed, vækst og vejrbetingelser vanskeliggør dyrkningen 
og den videre forarbejdning og har tidligere givet områdernes indbyggere et beskedent og 
hårdt tilkæmpet livsgrundlag.

Bjergbøndernes arbejde har ikke blot skaffet dem den nødvendige mindsteindkomst til 
deres daglige brød, men er også i dag med til at bevare og pleje de meget forskellige 
landskabstyper som alpegræsgange og skove. Landbruget spiller således ikke blot en 
økonomisk rolle, men er grundlaget for en række andre sektorer, som drager fordel af 
bjergsområdernes rigdom på natur og landskaber.

Endvidere spiller traditionelle produkter og produktionsmetoder i dag en central rolle for 
handel, hotel- og restaurationserhvervet samt eksport og håndværk, og det er samtidig 
med til at pleje viden og kulturel identitet.

Eftersom landbruget direkte og indirekte er livsgrundlaget for en lang række sektorer, er 
støtte til landbruget ikke kun nødvendig af "nostalgiske" grunde, men er af helt afgørende 
betydning for beskæftigelse, vækst og bæredygtig udvikling i disse regioner.

Ordføreren understreger derfor, at disse overvejelser bliver særlige vigtige i forbindelse 
med de kommende reformer af den fælles landbrugspolitik og de ledsagende 
foranstaltninger, navnlig debatten om mælkekvoter og støtten til unge landmænd:  
Landbruget i bjergområderne skal også fremover støttes gennem betaling af kompensation 
og støtte til kvalitetsprodukter samt passende regler.

Bjergområder: andre vigtige områder

De naturbetingede vanskeligheder i bjergområderne kommer ikke kun til udtryk i 
landbruget, men er på forskellige måder bestemmende for hverdagen i disse regioner, idet 
de også påvirker andre vigtige faktorer i forbindelse med udviklingen af landområder.
Som eksempler kan nævnes:

Bæredygtig udnyttelse af naturen, som ud over landbrug omfatter mange andre former for 
naturpleje (f.eks. skovbrug, jagt eller fiskeri).

Transportnetværk spiller en central rolle for transporten af produkter og personer fra og til 
dalene og forbindelsen mellem disse og fjernereliggende flade områder og bycentre. Det 
er herved vigtigt at ty til omkostningseffektive, men miljøvenlige løsninger (navnlig "væk 
fra vejene") for ikke at bringe naturen og den bæredygtige udnyttelse heraf i de 
pågældende regioner i fare.

Internet og kommunikationsnetværk er af stadig større betydning for disse decentraliserede 
regioner, især for virksomhederne, som i den digitale tidsalder i tiltagende omfang 
afvikler deres forretninger online.

Kommunale og lokale serviceydelser, som falder ind under begrebet 
"forsyningspligtydelser", får på baggrund af ændringerne i aldersstrukturen i 
bjergområderne stadig større betydning med henblik på at give de ældre og yngre 
generationer mulighed for en værdig tilværelse. Det er herved nødvendigt at hjælpe 
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kommunerne målrettet økonomisk og ved hjælp af løsninger, der kan gennemføres lokalt.

En bæredygtig social struktur i form af det vidt udbredte system med frivillige 
organisationer, der sideløbende med det offentlige leverer serviceydelser og bidrager til 
social integration til fordel for almenvellet.

Disse områder er sammen med landbruget kernen i en bæredygtig udvikling af 
bjergområderne. Ordføreren er af den opfattelse, at man på grund af de ovennævnte 
naturbetingede faktorer på disse og andre kerneområder også fremover ikke kan undvære 
en passende økonomisk og lovgivningsmæssig støtte. Sådanne støtteforanstaltninger skal 
imidlertid suppleres med koncepter, der gør det muligt at opnå og udnytte 
konkurrencefordelene på disse områder (navnlig kvalitetsprodukter og bæredygtig 
turisme).

Der er derfor behov for den ovenfor efterlyste samlede strategi, som også skal tage hensyn 
til den seneste fremtidsorienterede udvikling.

Nye faktorer skal medtages

De globale tendenser påvirker også bjergregionerne, og det er derfor så meget desto 
vigtigere, at der rettidigt træffes foranstaltninger til, at disse regioner kan overvinde 
ulemperne og udnytte fordelene på en bæredygtig måde. De pågældende tendenser 
omfatter navnlig nødvendigheden af en innovationsvenlig ramme for udnyttelsen af den 
eksisterende viden samt udarbejdelse af nye løsninger, de dertil hørende behov for 
uddannelse og videreuddannelse samt tilpasningen til klimaforandringerne, som 
bjergområderne i særlig grad er berørt af på grund af deres følsomhed og artsrigdom.
Dette skal også medtages i den krævede strategi.

Sammenfattende …

… er ordføreren af den opfattelse, at det på baggrund af de mange naturbetingede og 
globale udfordringer er nødvendigt at sammenfatte de hidtidige sektorpolitiske 
bestræbelser på at fremme udviklingen i Europas bjergområder i en rammestrategi for en 
bæredygtig og langsigtet orienteret udvikling af de pågældende områder.  Strategien bør 
omfatte mange forskellige instrumenter (økonomisk støtte, lovgivning, onlineplatforme 
osv.), som sikrer, at hindringer kan ryddes af vejen på den bedst mulige måde, samtidig 
med at man skaber incitamenter og udnytter konkurrencefordelene i disse regioner,  
Kommissionen opfordres derfor til at fremlægge en sådan strategi inden for seks måneder, 
hvorefter medlemsstaterne - under overholdelse af subsidiaritetsprincippet - sammen med 
de lokale og regionale myndigheder bør udarbejde og gennemføre nationale 
handlingsplaner. Det skal herved understreges, at det er og bliver en forudsætning for, at 
dette foretagende kan lykkes, at der fra EU's side ydes den nødvendige økonomiske støtte, 
navnlig inden for landbruget.
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