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Forgrønnelseskrav i den fælles landbrugspolitik: 
Indkomststøtten er blevet mere kompleks, og den er 
endnu ikke miljømæssigt effektiv 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret vil de betalinger, der skal tilskynde 
landbrugerne til at blive mere "grønne", næppe forbedre den fælles landbrugspolitiks miljø- og 
klimamæssige resultater i væsentlig grad. Revisorerne konstaterede, at de nye betalinger have 
gjort systemet mere komplekst og kun ført til ændringer i landbrugsmetoderne på ca. fem 
procent af EU's landbrugsjord. 

Forgrønnelsesbetalingen - "den grønne betaling" - er en ny form for direkte betaling, der blev 
indført med 2013-reformen af den fælles landbrugspolitik. Hensigten var at belønne landbrugere 
for en positiv indvirkning på miljøet, som ellers ikke ville blive belønnet af markedet. Det er den 
eneste direkte betaling, hvis erklærede hovedmål er miljørelateret. 

Revisorerne undersøgte, om forgrønnelsesordningen kunne forbedre den fælles landbrugspolitiks 
miljø- og klimamæssige resultater i overensstemmelse med EU's mål. De gennemførte interview 
med myndighederne i fem medlemsstater: Grækenland, Spanien (Castilla y León), Frankrig 
(Aquitaine og Nord-Pas-de-Calais), Nederlandene og Polen.  

"Forgrønnelsesordningen er dybest set fortsat en indkomststøtteordning," siger Samo Jereb, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Som den 
gennemføres på nuværende tidspunkt, vil den næppe forbedre den fælles landbrugspolitiks miljø- 
og klimamæssige resultater i væsentlig grad." 

Revisorerne konstaterede, at Kommissionen ikke havde udarbejdet en fuld interventionslogik for 
forgrønnelsesbetalingen. Den havde heller ikke opstillet klare og tilstrækkelig ambitiøse 
miljømæssige mål, som forgrønnelsesordningen skulle opfylde. Endvidere berettiger politikkens 
opfyldelse af miljø- og klimarelaterede mål ikke forgrønnelsesordningens budgettildeling. 
Revisorerne konstaterede desuden, at forgrønnelsesordningen næppe vil indebære væsentlige 
fordele for miljøet og klimaet, primært fordi en væsentlig del af de støttede landbrugsmetoder 
også ville være blevet anvendt uden betalingen. Revisorerne anslår, at forgrønnelsesordningen 
kun har ført til ændringer i landbrugsmetoderne på ca. fem procent af EU's landbrugsjord. 
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Endelig konstaterede de, at politikkens resultater næppe berettiger den betydelige kompleksitet, 
som forgrønnelsesordningen bibringer den fælles landbrugspolitik. En del af denne kompleksitet 
skyldes overlapninger mellem forgrønnelseskravene og andre krav under den fælles 
landbrugspolitik.  

Revisorerne anbefaler, at Kommissionen i forbindelse med den næste reform af den fælles 
landbrugspolitik udarbejder en fuldstændig interventionslogik for den fælles landbrugspolitiks 
bidrag til at opfylde EU's miljø- og klimarelaterede mål. I sine reformforslag bør Kommissionen 
benytte følgende principper: 

• Landbrugere bør kun have adgang til betalinger under den fælles landbrugspolitik, hvis 
de overholder et sæt grundlæggende miljønormer. Sanktionerne for manglende overholdelse bør 
være tilstrækkelige til at virke afskrækkende  

• Landbrugsprogrammer til dækning af miljømæssige og klimarelaterede behov bør 
omfatte resultatmål og finansiering, som afspejler omkostningerne og indkomsttabene i 
forbindelse med aktiviteter, der går længere end de miljømæssige mindstekrav 

• Når medlemsstaterne kan vælge mellem forskellige muligheder i deres gennemførelse af 
den fælles landbrugspolitik, bør de påvise, at de muligheder, de har valgt, er effektive med 
hensyn til at opfylde de politiske mål. 

Bemærkninger til redaktører 

EU bruger 12 milliarder euro om året på den nye grønne betaling, hvilket svarer til 30 % af alle 
direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik og næsten 8 % af hele EU's budget. For 
landbrugerne betyder dette et gennemsnitsbeløb på ca. 80 euro pr. hektar om året. Da 
forgrønnelsesordningen blev indført, flyttede Europa-Parlamentet og Rådet midler til denne 
betaling fra de øvrige direkte betalinger. Det samlede budget for direkte betalinger under den 
fælles landbrugspolitik har derfor været relativt stabilt.  

Forgrønnelsesordningen er omfattet af delt forvaltning, idet Europa-Kommissionen har det 
overordnede ansvar for gennemførelsen af EU-budgettet, men uddelegerer 
gennemførelsesopgaver til medlemsstaterne. 

Særberetning nr. 21/2017: "Forgrønnelse: en mere kompleks indkomststøtteordning, som endnu 
ikke er miljømæssigt effektiv" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-
sprog. 
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