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Abstract

In this thesis, I analyse the actors of  the upcoming negotiations about a reform of  the 
Common Agricultural Policy (CAP) of  the EU. The actors I have chosen to analyse are the 
Commission, the Council of  Ministers, the European Parliament and the WTO. I will look at 
earlier reforms of  the CAP to see how the actors influenced the reforms, with special attention 
to the major reforms of  1992 and 2003. I compare the current situation to the situation in 1992 
and 2003 to find similarities as well as differences. In the end, I will give an assessment of  what 
the roles will be of  the four actors in the negotiations this time and what the reform may look 
like when passed.

The MacSharry-reform of  1992 fundamentally changed the CAP from a system of  price 
support to a system of  direct payments to the farmers, while the Fischler-reform of  2003 took 
the CAP from coupled support paid for production to decoupled support paid per hectare. The 
reforms were named after the agricultural Commissioners who were successful in negotiating 
them. Also internal pressure from the budget and external pressure from the WTO played an 
important role.

The upcoming reform is due to become effective on 1 January 2013 along with the new 
multiannual financial framework and the process already began in 2010. In November of  2010, 
the Commission presented three scenarios for the CAP of  which the second is most favoured 
by the Commission. The proposals from the Commission are, among others, a greening of  the 
direct payments to benefit the climate and the environment, a cap on payments, that is a limit 
to how much support one farm may receive and finally, redistribution of  direct support 
between new and old member states. Furthermore, the Commission would like to cut the 
budget of  the CAP, in order to be able to spend more in other policy areas.

The European Parliament has gained influence in the area of  agricultural politics with the 
Lisbon treaty. The Parliament will now be able to influence the budget of  the CAP through the 
multiannual financial framework and the annual budget. The Parliament will also be able to 
influence the political content of  the CAP. The Commission is traditionally a powerful actor 
and the Commission will also play an important part in this CAP reform. The Commissioner 
for agriculture Dacian Ciolos, however,  has only been Commissioner since February 2010 and 
it is still too early to say which part he will play in the negotiations. However, it is clear that the 
greening of  the CAP as well as a redistribution of  the CAP are important issues to the 
Commissioner. 

The WTO was very influential in the reforms of  1992 and 2003. In 1992, the EU's CAP 
reform became a part of  the final negotiations in the Uruguay round and in 2003 the 
Commissioner for agriculture used the CAP reform to improve the negotiation position of  the 
EU in the Doha round. However, for the upcoming reform the WTO seems to play a minor 
role. There is only little interest in trade liberalisation in the EU and the only influence the 
WTO is likely to have is to keep the EU from breaking the WTO rules already in place.

My conclusion is that the European Parliament has improved its position with the Lisbon treaty 
and has become a stronger actor with regards to the CAP. The Commission has been a very 
powerful actor and will also shape the outcome of  this reform to a large degree. The Council 
of  Ministers represents member states of  very different opinions and it will be very hard to 
negotiate a compromise for the Council. The WTO, unlike in 1992 and 2003, will only have a 
minor role to play.
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Indledning

Introduktion

At beslutte hvordan EU's landbrugspolitik skal se ud i fremtiden, bliver uden tvivl en hård 

forhandlingsnød at knække. Der er mange forskelligartede og ofte modsatrettede holdninger i 

medlemslandene såvel som i Europa-Parlamentet, men ifølge planen skal Kommissionen, 

Parlamenter og Ministerrådet allerede engang i 2012 blive enige om, hvordan den fælles 

landbrugspolitik skal indrettes efter 2013.

Den europæiske landbrugspolitik udgør en vigtig del af  EU-samarbejdet, både historisk, 

økonomisk og når det kommer til udfordringer med at lægge en kurs for fremtiden. En stor del 

af  EU's budget er øremærket til den fælles landbrugspolitik, og der er store forskelle på, 

hvordan de forskellige medlemslandes borgere og politikere opfatter landbrugspolitikken. Hvor 

nogle lande i høj grad billiger og accepterer landbrugspolitikkens særlige plads inden for EU-

samarbejdet, er det i andre lande svært at skaffe støtte til og retfærdiggøre særligt 

landbrugspolitikkens høje økonomiske omkostninger.

Den fælles landbrugspolitik har ændret sig meget gennem tiden og udvikler sig stadig, både i 

forhold til hvilke mål der er sat for politikken og hvilke midler der bruges. Hvor den fælles 

landbrugspolitik til at begynde med havde som mål at gøre Europa selvforsynende med 

fødevarer efter anden verdenskrig og sikre stabile priser til landmændene, så er fokus i dag 

udvidet til at omfatte blandt andet miljøbeskyttelse, sunde og sikre fødevarer og dyrevelfærd. 

Og hvor midlerne til at gennemføre den fælles landbrugspolitik tidligere primært var 

garanterede mindstepriser til fællesskabets landmænd og eksportstøtte, er det især direkte støtte 

til landbrugene, der i dag bruges som værktøj.

Der er altså sket store ændringer i EU's landbrugspolitik siden starten i de tidlige 1960'ere, og 

der er udsigt til fortsat forandring. En reform er på vej og sammen med budgetrammen for den 

næste budgetperiode, 2014-2020, vil den fastlægge mange af  de vigtigste forandringer, der 

kommer til at ske inden for den fælles landbrugspolitik. Som sagt er holdningerne i EU's 
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medlemslande meget delte på landbrugsområdet, men det er holdningerne i Kommissionen og 

Europa-Parlamentet også. De store holdningsforskelle gør emnet særligt spændende at 

undersøge, fordi det er nødvendigt for EU's institutioner og medlemslande at forhandle sig 

frem til en fælles fremtidig landbrugspolitik i EU. Og hvordan ser fremtiden ud for den fælles 

landbrugspolitik, når der fra EU's institutioner, EU's handelspartnere og 27 medlemslande 

bliver trukket i vidt forskellige retninger?

Problemformulering

Jeg vil undersøge, hvilke interne og eksterne aktører, der skaber mulighed for reformer af  den 

fælles landbrugspolitik ved at undersøge EU's tidligere landbrugsreformer. De aktører jeg 

ønsker at analysere er EU's institutioner, Kommissionen, Europa-Parlamentet, Ministerrådet 

og desuden verdenshandelsorganisationen, WTO. Jeg vil desuden gå tilbage til tidligere 

reformer for at undersøge, hvilken rolle de forskellige aktører spillede i forbindelse med disse 

reformer.

Mine hovedspørgsmål er derfor:

1) Hvilke aktører har gjort det muligt at reformere den fælles landbrugspolitik fra 

landbrugspolitikkens fødsel i 1962 og frem til i dag, og hvilke aktører kan forventes at spille en 

afgørende rolle i ændringerne i landbrugspolitikken efter 2013?

2) Hvordan kan landbrugspolitikken komme til at se ud efter 2013 med hensyn til omfang og 

indhold?

Jeg vil til sidst konkludere på, hvilken rolle aktørerne spiller i forbindelse med reformen af  EU's 

landbrugspolitik, som er ved at blive forberedt. På den baggrund vil jeg desuden forsøge at 

konkludere på, hvilke muligheder der er for reformer af  landbrugspolitikken.

Metode

Jeg har foretaget to kvalitative interviews om fremtiden for den fælles landbrugspolitik, som jeg 

vil bruge til min analyse. Begge interviews er foretaget i starten af  marts måned 2011. Det ene 
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interview er med kontorchef  Steen Søndergaard fra landbrugsstøttekontoret i 

FødevareErhverv, en del af  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det andet interview 

er med teamleder Niels Lindberg Madsen, der sidder i afdelingen Erhvervspolitik/EU i 

erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Jeg vil desuden basere min analyse af  de kommende reformer af  EU's landbrugspolitik på 

dokumenter fra Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Særligt Kommissionens 

udspil om reformer af  den fælles landbrugspolitik efter 2013 (18. november 2010), hvor 

Kommissionen fremlægger tre mulige scenarier for landbrugspolitikken i fremtiden, vil jeg 

bruge i min analyse. Også Europa-Parlamentets betænkning fra juli 2010 om fremtidens 

landbrugspolitik vil være central i analysen. Derudover vil jeg bruge notater fra Folketinget og 

Fødevareministeriet, EU's traktater og akademiske artikler til min undersøgelse. Af  bøger vil jeg 

især bruge Desmond Dinans Ever closer union samt An inside view of  the CAP reform process af  

landbrugsøkonom Alan Swinbank og tidligere portugisisk landbrugsminister og formand for 

Europa-Parlamentets landbrugsudvalg Arlindo Cunha.

I min analyse af  EU's landbrugsreformer og muligheden for fremtidige reformer vil jeg benytte 

forskellige teoretiske tilgange med hver deres styrke. Den ene teori er historisk institutionalisme, 

der særligt er blevet beskrevet af  Paul Pierson, og som har sin styrke i at forklare, hvordan 

spillerummet for reformer indsnævres med tiden på grund af  de valg, der er truffet, for 

eksempel i EU. Over tid ser man det, der kaldes ”stiafhængighed”. Stiafhængighed vil sige, at 

det er svært at afvige fra en valgt kurs, fordi det, i de fleste tilfælde, vil have færre omkostninger 

at fortsætte i den retning, man én gang politisk har valgt.

Jeg vil desuden bruge intergovernmentalismen som et andet udgangspunkt, fordi 

intergovernmentalisme viser, hvordan staterne kan drive integrationen fremad, men også 

omvendt kan standse yderligere integration. Intergovernmentalismen lægger vægt på staterne 

og staternes nationale interesser som den vigtigste drivkraft og i den intergovernmentale 

forståelse lægges den største vægt på de store beslutninger og traktatændringer, der alene er op 

til staterne. Intergovernmentalismen kan derfor bruges til at se på den kamp, der er mellem 

EU-lande med modstridende interesser på det landbrugspolitiske område.
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Jeg vil også bruge føderalismen i min analyse, fordi føderalismen kan forklare, hvordan lande – 

både ledere og befolkninger - ser fordel i at løse fælles problemer i fællesskab og forpligte sig 

over for hinanden. Føderalismen har fokus på det supranationale og har særligt forklaringskraft 

på dette område.

Også teorien om neofunktionalisme vil jeg bruge i min analyse, fordi den neofunktionalistiske 

teori sætter særligt fokus på de supranationale institutioner, og især Kommissionen, som motor 

for integrationen. Neofunktionalismen har spillet en stor rolle for forståelsen af  EU's opståen 

og udvikling. Særligt neofunktionalismens hovedbegreber politisk og funktionelt spill-over har 

spillet og spiller stadig en stor rolle i forståelsen af  integration i EU, og neofunktionalismen er 

derfor særdeles vigtig også at have med i analysen af  landbrugspolitikken.

Til at undersøge EU's rolle i forhold til WTO og EU's institutioners roller i forhold til hinanden 

vil jeg bruge aktørteori. Jeg vil både bruge aktørteori til at analysere EU og WTO som aktører 

med henblik på EU's reformer af  den fælles landbrugspolitik og til at analysere EU's 

institutioner som aktører, og de forhandlinger der foregår imellem institutionerne.

Afgrænsning

Jeg vil give en introduktion til tiden fra den fælles landbrugspolitiks fødsel og indtil i dag, hvor 

jeg vil fokusere særligt på de to største reformer, nemlig MacSharry-reformen fra 1992 og 

Fischler-reformen fra 2003. Jeg har udvalgt fire aktører, som jeg mener, er relevante for 

landbrugspolitikken for at undersøge deres indflydelse på reformerne af  den fælles 

landbrugspolitik efter 2013. Disse aktører er 1) Kommissionen og landbrugskommissæren, 2) 

Europa-Parlamentet, 3) Ministerrådet og medlemslandene og 4) verdenshandelsorganisationen, 

WTO. I min analyse af  Europa-Parlamentets indflydelse på landbrugspolitikken, vil jeg 

fokusere særligt på Lissabon-traktatens betydning. Andre aktører, som for eksempel 

interesseorganisationer nationalt eller på tværs af  medlemslande, vil ikke være en del af  mit 

fokus. 

Jeg tager udgangspunkt i Kommissionens oplæg om fremtidens landbrugspolitik (18. november 
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2010) i store dele af  min analyse. I oplægget har jeg valgt ikke at beskæftige mig med alle 

Kommissionens forslag, men særligt at beskæftige mig med forslagene om udligning og en 

såkaldt grøn komponent og desuden i mindre grad Kommissionens forslag om støtteloft og 

landbrug med særlige udfordringer. 

Jeg har ikke taget oplysninger med om begivenheder efter den 17. marts 2011, hvor jeg 

stoppede med at indhente oplysninger.
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Teori

Her vil jeg uddybe de teorier og begreber, jeg vil bruge til at besvare min problemformulering. 

Af  teorier har jeg valgt de tre store integrationsteorier føderalisme, liberal 

intergovernmentalisme og neofunktionalisme samt den noget nyere teori historisk 

institutionalisme. Jeg vil desuden bruge aktørteori til at undersøge EU som aktør i forhold til 

WTO i de forhandlinger, der foregår for at indgå internationale aftaler om handel samt EU's 

institutioner som aktører i forhold til hinanden i EU's lovgivningsproces. 

Føderalisme 

Føderalisme er ikke bare en integrationsteori, der forklarer hvordan integration foregår, det er 

også en normativ integrationsstrategi, der forklarer, hvordan man opnår et politisk mål (Kelstrup, 

Martinsen og Wind, 2008: 162). Historisk set har føderalismen været en særlig stærk strømning i 

tiden efter anden verdenskrig, hvor for eksempel Europabevægelsen, der arbejder for europæisk 

integration, blev skabt (Burgess, 2009: 31). Den føderalistiske idé er grundlæggende, at både 

politiske ledere og befolkninger skal se, at nogle problemer løses bedst i fællesskab, og at dette 

skal få lederne til at skabe føderalistiske strukturer, der kan løse fælles problemer. For relativt 

nyligt har de føderalistiske ideer været til diskussion i forbindelse med den foreslåede 

Forfatningstraktat, hvor tanken om en forfatning til EU er blevet forbundet med idéen om at 

skabe føderalistiske strukturer. Selvom Forfatningstraktaten faldt og førte til den mindre 

vidtgående Lissabon-traktat, var Forfatningstraktaten et eksempel på, at idéer inspireret af  

føderalisme stadig kan skabe stor debat (Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008: 163-164).

Neofunktionalismen 

Neofunktionalisme er den vigtigste af  de klassiske integrationsteorier, og har da også været 

inspiration for det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, EURATOM og EØF's tilblivelse, fordi 

flere af  EU's grundlæggere var inspirerede af  neofunktionalistisk tænkning. 

Neofunktionalismen var særligt populær i den Europæiske Kul- og Stålunions tidlige år i 

1950'erne og 1960'erne, men betragtes stadig som en vigtig integrationsteori (Kelstrup, 

Martinsen & Wind, 2008: 164). Det nok vigtigste koncept inden for neofunktionalistisk teori er 

spill-over. Der findes både funktionelt spill-over og politisk spill-over, og begge er centrale i 
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neofunktionalismen. Centralt inden for neofunktionalismen er også vigtigheden af  

supranationale institutioner over for stater.

Funktionelt spill-over foregår, når integration på et område fører til integration på et andet 

område. Ofte bruges en snebold der ruller og vokser som billede på funktionelt spill-over, hvor 

samarbejdet hele tiden vokser støt. Grunden til at stater ønsker at udvide samarbejdet fra et 

område til et nyt område er ofte, at de ønsker at få fuldt udbytte af  integrationen på det 

område, der allerede er integreret. Udbyttet af  integration på et område kan altså øges af  

integration på andre og nye områder. Dette er særligt tilfældet på politikområder der hænger 

nært sammen. I forhold til landbruget kunne et eksempel være, at samarbejde om 

markedspolitik kan siges at have ført til samarbejde om landbrugspolitikken (Nedergaard, 

2007). 

Politisk spill-over er når et politisk samarbejde på et område breder sig til andre områder. Det 

drives af  pres fra nationale eliter, for eksempel interessegrupper, der begynder at udøve 

lobbyisme på et supranationalt plan og derved flytter noget af  deres fokus fra det nationale 

niveau. Det kan for eksempel være nationale landbrugsorganisationer, der begynder at 

samarbejde på tværs af  landegrænser for at øge deres indflydelse.

Neofunktionalisme, der er vokset ud af  en blanding af  funktionalisme og føderalisme, har som 

føderalisme et stærkt fokus på supranationale institutioner. Det er specielt Kommissionen, som 

neofunktionalisterne har fokuseret på som motor for integrationen på grund af  

Kommissionens nationale uafhængighed. Med Kommissionen kan samarbejdet styrkes i 

modsætning til forhandlinger mellem suveræne stater, der ikke vil føre samarbejdet videre end 

til den laveste fællesnævner (Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008: 166).

Selvom neofunktionalismen flere gange er blevet erklæret død, også af  den mest 

indflydelsesrige neofunktionalist Ernst B. Haas selv (1976), er neofunktionalismen ikke til at 

komme uden om, blandt andet fordi neofunktionalismens begreber som funktionelt spill-over 

og politisk spill-over, er så fundamentale for diskussionen om integrationsteorier.
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Intergovernmentalisme og liberal intergovernmentalisme

Intergovernmentalisme har fokus på staterne som de vigtigste aktører i det internationale, 

politiske system. Stater varetager deres egne interesser som rationelle og strategiske aktører. 

Man har altså et traditionelt syn på staterne i det internationale politiske system, som nogle der 

kæmper om overlevelse og magt (Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008: 169-170). 

Intergovernmentalisme har især stået i modsætning til neofunktionalisme, der tillægger 

supranationale aktører og ikke-governmentale aktører i staterne større vægt end 

intergovernmentalismen gør (Nugent, 2003: 482). 

I slutningen af  1980'erne kom en ny version af  intergovernmentalismen, såkaldt liberal 

intergovernmentalisme. Moderniseringen der ledte til liberal intergovernmentalisme, tilskrives 

først og fremmest Andrew Moravcsik, hvis fokus er på historiske beslutninger, der naturligt 

giver staterne en stor rolle gennem Ministerrådet. (Nugent, 2003: 483). Liberal 

intergovernmentalisme har altså stor forklaringskraft, når det gælder de store beslutninger.

Historisk institutionalisme

Mit sidste teoretiske udgangspunkt er den noget nyere historisk institutionalisme. Paul Pierson 

præsenterede i 1996 historisk institutionalisme som en samlet teori med artiklen The Path to  

European Integration: A Historical Institutionalist Analysis i tidsskriftet Comparative Political Studies. 

Historisk institutionalisme stiller sig i opposition til intergovernmentalismen, hvis centrale tese 

er, at staterne er de centrale aktører, og at det er staterne der har kontrol og autoritet. Paul 

Pierson argumenterer for at intergovernmentalisterne er nået frem til den fra hans synspunkt 

forkerte slutning, fordi de fokuserer på øjeblikket, hvor en beslutning bliver truffet og ikke på 

beslutningen over tid, udviklingen og konsekvenserne (Pierson, 1996: 148).

Historisk institutionalisme bygger desuden videre på neofunktionalismens tanke om, at stater 

ikke har fuldstændig kontrol over tiden efter suverænitetsafgivelse og efterfølgende utilsigtede 

konsekvenser. (Niemann & Schmitter, 2009: 46). Pierson er ikke uenig med 

intergovernmentalisterne i, at medlemsstaterne spiller en vigtig rolle i udformningen af  EU's 

politikker, men han mener ikke, at de har fuld kontrol over den rolle de spiller. Når man ser på 

integrationsprocessen over tid, kan man se, at medlemsstaternes kontrol bliver indskrænket, og 
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Pierson mener derfor ikke, at det er tilstrækkeligt at se på de intergovernmentale forhandlinger 

(Pierson, 1996: 158).

En af  teoriens vigtigste koncepter er den såkaldte stiafhængighed - path dependence. 

Stiafhængighed forklarer, at gennemgribende reformer er svære at gennemføre, fordi de valg 

der træffes på et givent tidspunkt påvirker fremtidige valg og gør det sværere at ændre retning. 

Hvis der er truffet et valg, der passer til en situation på et givent tidspunkt, kan situationen 

ændre sig, så der senere er større fordel ved et anderledes valg. Det er her, stiafhængigheden kan 

stå i vejen og gøre det svært at træffe et nyt og anderledes valg og lettere at træffe et valg, der 

ligger i forlængelse af  et tidligere valg (Kelstrup, Martinsen & Wind, 2008: 187-188). Man kan 

sige, at de valg der er truffet, indsnævrer muligheden for fremtidige valg. Stiafhængighed 

forekommer altså, fordi der er omkostninger forbundet med at træffe nye valg.  

Aktørteori 

Jeg vil bruge aktørteori til at analysere EU både som aktør over for omverdenen og EU som 

bestående af  aktører. Jeg vil bruge aktørteori ved at se EU som en aktør overfor omverdenen, 

når jeg ser på hvilken rolle forhandlingerne i WTO spiller for EU's landbrugspolitik, mens jeg, 

når jeg undersøger EU's interinstitutionelle forhandlinger om landbrugspolitikken, vil bruge 

aktørteori til at forstå institutionernes indbyrdes forhold. Jeg vil altså både se EU som aktør, 

men også som bestående af  aktører. Jeg vil tage udgangspunkt i aktørteori med en 

socialkonstruktivistisk baggrund, som beskrevet i Charlotte Bretherton og John Voglers, The 

European Union as a Global Actor (2006). 

Ifølge Bretherton og Vogler er der tre ting, der har betydning for en aktør: Opportunity, presence 

og capability. 

Opportunity dækker over aktørens eksterne miljø og kan give aktøren mulighed for at agere 

eller at undlade at agere. Det eksterne miljø er dog ingen faktor, men ændre sig hele tiden og 

påvirkes og ændres også af  EU selv.

Presence refererer til evnen til at øve ekstern indflydelse. Det vil sige evnen til at ændre andres 

10



opfattelser, forventninger eller adfærd. Presence er dog ikke en aktiv handling, men en 

konsekvens af  at være. EU's presence reflekterer derfor, den måde EU bliver opfattet på, det vil 

sige den status og det omdømme, som andre tilskriver EU.

Capability er det interne aspekt af  det at EU agere eller undlader at agere. Capability er altså de 

interne processer i EU der gør det muligt eller forhindrer at EU handler. Det betyder, at 

capability har stor indflydelse på, hvorvidt EU kan gribe den mulighede, opportunity, der er og 

hvorvidt EU kan få gavn af  sin presence (Bretherton & Vogler, 2006: 24-36).

Jeg vil dels bruge aktørteorien, som Bretherton og Vogler beskriver den, til at analysere EU som 

aktør over for eksterne aktører på globalt plan, i dette tilfælde EU og WTO. Jeg vil dog også 

bruge teorien bredere end den er beskrevet i The European Union as a Global Actor, da jeg også vil 

anvende teorien på EU's institutioner. Jeg vælger altså også at se Europa-Parlamentet, 

Kommissionen og Ministerrådet som aktører. Ministerrådet vil jeg dog ikke kun se som 

institution, men også som individuelle medlemslande. Medlemslandene er også aktører med 

ofte meget forskellige interesser i Ministerrådet.
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Den fælles landbrugspolitik fra fødsel og frem til i dag
Jeg vil her give en oversigt over, hvordan landbrugspolitikken har udviklet sig fra sin begyndelse 

i 1962 og op til i dag.

1962: Begyndelsen

Den fælles landbrugspolitik blev, som EU selv, født ud af  anden verdenskrig. Der var 

fødevaremangel i store dele af  Europa efter krigen, og fødevaresikkerhed blev derfor et højt 

prioriteret politisk mål. Romtraktaten trådte i kraft den 1. januar 1958, og i artikel 3 blev det 

slået fast at:

For the purposes set out in the preceding Article, the activities of  the Community shall 

include, under the conditions and with the timing provided for in this Treaty:

(...)

(d) the inauguration of  a common agricultural policy; (Romtraktaten, art. 3)

De seks medlemsstater skulle altså oprette en fælles landbrugspolitik, og allerede i juli 1958 gik 

arbejdet i gang. Det var dog først i januar 1962, efter lange forhandlinger, at den fælles 

landbrugspolitik lå klar (Dinan, 2005: 357). Mellem december 1961 og midten af  januar 1962 

blev der holdt hele 45 rådsmøder, og der var store forskelle mellem medlemslandenes 

interesser. Særlig stejlt stod på den ene side Frankrig og Holland med deres eksportorienterede 

landbrugssektorer og på den anden side særligt Tyskland, som stod til at blive nettobidragsyder 

til en fælles landbrugspolitik, og hvis landmænd frygtede at blive tabere i et frit marked for 

landbrugsprodukter. Det kom dertil, at den franske præsident de Gaulle fortalt den tyske 

kansler Adenauer, at Frankrig ikke ville gå med til at udvikle EF yderligere uden en aftale om en 

fælles landbrugspolitik. Som det sidste af  de skeptiske lande overgav Tyskland sig, og i januar 

1962 blev de seks lande til sidst enige om en fælles landbrugspolitik. Tyskland blev som ventet 

det land, der kom til at give de største finansielle bidrag til landbrugspolitikken, men Tyskland 

accepterede det som en pris for fortsat integration (Webber, 1999: 50). Den byttehandel har en 

lang historie i europæisk samarbejde. Traditionelt har det gode forhold mellem Frankrig og 

Tyskland i EU været beseglet med en slags handel, hvor Frankrig giver adgang for tyske 
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industriprodukter, mens Tyskland giver penge til landbrugsstøtte, som franske landmænd nyder 

godt af  (Holm, 2006: 71).

Forhandlingerne om vedtagelsen af  den fælles landbrugspolitik var således stærkt præget af  de 

to største lande Tyskland og Frankrig og deres indbyrdes uenigheder gennem forhandlingerne. 

Den vigtige beslutning om hvordan landbrugspolitikken skulle finansieres, blev forhandlet på 

plads bilateralt mellem Tyskland og Frankrig. Intergovernmentalismen står altså stærkt som 

forklaringsmodel under disse første forhandlinger om en fælles landbrugspolitik. 

De vigtigste punkter i denne nye fælles landbrugspolitik blev prisgarantier, interventionsopkøb, 

indgangspriser for landbrugsvarer fra producenter uden for fællesskabet og støtte til 

fællesskabets landmænd når de skulle sælge deres varer i udlandet. Den fælles landbrugspolitik 

blev altså et såkaldt højprissystem, der skånede landmændene for prisfald gennem sikrede 

minimumspriser.
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Figur 1. Selvforsyningsgraden for landbruget
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Den fælles landbrugspolitik fik produktionen til at stige og skabte dermed større 

fødevaresikkerhed, samtidig med at den gav landmændene i fællesskabet en bedre levestandard. 

Af  figur 1 kan man se den stigende selvforsyningsgrad for de fleste produkters vedkommende 

fra 60'erne til 70'erne og 80'erne. Særligt produktionen af  korn, sukker og smør voksede 

nærmest eksplosivt gennem 70'erne, 80'erne og op til starten af  90'erne, som det ses af  figur 1.

Det blev dog også hurtigt klart, at den fælles landbrugspolitik havde en del uheldige og 

utilsigtede bivirkninger. En af  konsekvenserne af  den fælles landbrugspolitik var, at på grund 

af  den manglende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel steg fødevareproduktionen så 

meget, at EF fik en voldsom overproduktion. Overproduktionen havnede derefter på 

overskudslagre betalt af  skatteyderne. Figur 2 viser mængderne af  både korn, kød og smør, der 

har ligget på interventionslager og viser hvordan lagrene af  disse vare er vokset kraftigt, særligt 

gennem 1980'erne og 1990'erne.
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Figur 2. Udviklingen i overskudslagre for korn



Oven i omkostningerne til overskudslagre måtte forbrugerne betale øgede fødevarepriser på 

grund af  de kunstigt høje priser på det indre marked i forhold til verdensmarkedet. Også i 

forhold til omverdenen skabte den fælles landbrugspolitik problemer. Eksportører til 

fællesskabet fik sværere ved at komme ind på markedet på grund af  afgifterne, og samtidig 

pressede eksportstøtten til fællesskabets landmænd priser ned i tredjelande. Alt dette stod i 

kontrast til fællesskabets ønske om handelsliberaliseringer (Dinan, 2005: 359).

1968: Mansholt-planen

Alt dette ledte til, at den første reform af  den fælles landbrugspolitik så dagens lys i 1968. 

Reformen, kaldet Mansholt-planen, skulle nedbringe overskudsproduktion inden for hvede, 

mælk og sukker og forhindre den overproduktion af  grøntsager og frugt, som prognoserne 

forudså. Det var dog også i høj grad et socialt problem set fra Kommissionens side. Forskellene 
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Figur 3. Udviklingen i overskudslagre for oksekød og smør



mellem indkomsterne i landbruget og i andre sektorer var ikke formindsket. Løsningen på dette 

mente kommissionen var at omstrukturere produktionen ved at skabe flere større landbrug ved 

at gøre det muligt for landmænd med mindre landbrug at forlade erhvervet, særligt for ældre 

landmænd. Pengene til denne omstrukturering skulle komme fra prisstøtteordningerne. 

Forslaget vakte dog stor vrede, og særligt i Frankrig var der stor bekymring over, hvordan 

omlægningen fra små familielandbrug til større og mere mekaniserede enheder, skulle kunne 

gennemføres. Kommissionens plan blev derfor kraftigt udvandet, og kun relativt små beløb 

blev afsat til omstrukturering af  landbrugsproduktionen (Grant, 1997: 70-71).

Med udvidelsen i 1973 fik EU tre nye medlemslande. Heriblandt var et nyt medlem, der var 

særdeles ivrig efter at reformere landbrugspolitikken, nemlig Storbritannien. Storbritanniens 

landbrugspolitik, der blandt andet var baseret på import fra Commonwealth-landene, stod i 

skarp kontrast til EU's landbrugspolitik baseret på selvforsyning, og det lykkedes da også 

premierminister Margaret Thatcher i 1984 at forhandle sig til en rabat for Storbritannien 

(Dinan, 2005: 360). Ved EF-topmødet i Fontainbleau i juni 1984 blev det således besluttet, at 

Storbritannien på grund sine relativt store nettoudgifter til EF, der skyldtes en meget lille 

landbrugssektor, skulle have en rabat på sine betalinger til fællesskabet på 66 %. Denne rabat 

skulle betales ligeligt af  de andre medlemslande, undtagen Tyskland der fik sit bidrag reduceret 

til 1/3, en slags ”rabat på rabatten” (Udenrigsministeriet, 1984).

Sidst i 1970'erne nåede overproduktionen højder, som ikke var set tidligere. 

Selvforsyningsgraden for sukker steg for eksempel fra 82 i 1967-69 til 117 i 1977-79, se figur 1 

(Kristensen & Larsen, 1991: 158). Dette ledte til fornyede diskussioner om reformer af  

landbrugspolitikken. Særligt mælkeproduktionen var et stort og dyrt problem, fordi 

produktionen var langt større end forbruget og støt stigende. Store mængder af  

skummetmælkspulver og smør lå på overskudslager, og store dele af  dette blev solgt med 

eksportstøtte til lande uden for EF (Nedergaard, 2007: 18). Man forsøgte først med mindre 

korrektioner, men blev til sidst nødt til at lave drastiske ændringer, og der blev derfor indført 

kvoter for mælkeproduktion i 1984. Mejerisektoren truede med at ødelægge 

landbrugspolitikken og der skulle handles hurtigt. Mælkekvoterne fik produktionen under 

kontrol og skabte en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, men kvoterne var ikke 
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nogen langsigtet løsning og i 1995 med Sverige, Finland og Østrigs optagelse voksede lagrene 

igen og 15-18 millioner ton mælk som ikke kunne sælges i EU måtte eksporteres med dyr 

eksportstøtte. På trods af  at mælkekvoterne nedsatte mejerisektorens andel af  prisstøtten, hjalp 

de ikke på de generelt voksende udgifter til landbrugspolitikken, og særligt fra Storbritanniens 

side blev der stadig presset på for reformer.

Det fortsatte pres for reformer ledte til at Delors I-pakken blev vedtaget i 1988. Den havde 

blandt andet som mål at forhindre overproduktion af  landbrugsprodukter og begrænse 

stigende udgifter til landbrugspolitikken. Pakken kunne dog ikke opfylde forventningerne og 

stoppede ikke presset for yderligere reformer (Dinan, 2005: 361). I figur 4 ses, hvordan 

udgifterne til landbrugspolitikken, den nederste blok i grafen, steg som andel af  BNI gennem 

de mange første år af  samarbejdet - langt mere end udgifterne til andre områder af  

samarbejdet, som for eksempel udgifter til administration og førtiltrædelsesbistand, der ses 

øverst i grafen. Den procentvise vækst i landbrugsudgifterne i forhold til EF's samlede budget, 

fladede først ud sidst i 1980'erne, som det ses af  figur 4, og først i 1990'erne begyndte 
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landbrugspolitikkens andel af  budgettet at falde.

Også fra udlandet var der utilfredshed med den fælles landbrugspolitik, og EF mødte kraftig 

kritik fra handelspartnerne i GATT's Uruguay-runde, der startede i 1986 og sluttede i 1994. 

USA havde haft succes med at få handelen med landbrugsvarer med i forhandlingerne. 

Kritikken fra EF's handelspartnere gik særligt på de høje toldtariffer samt salget af  

landbrugsvarer med eksportstøtte uden for fællesskabet. Begge dele blev opfattet som 

konkurrenceforvridende. En større reform var under opsejling, og som Nedergaard udtrykker 

det kom reformen ”ud af  presset indefra og især udefra”, det vil sige at EF både var under 

økonomisk pres indefra på grund af  stigende udgifter til landbrugspolitikken og politisk pres 

fra handelspartnere og forhandlingspartnere inden for GATT, der var utilfredse med, hvad de 

så som handelsprotektionisme fra EF's side (Burrell, 2010: 7 & Nedergaard, 2007: 20).

1992: MacSharry-reformen

Udenlandsk pres, gennem blandt andet GATT, spillede altså en vigtig rolle i processen mod en 

større reform, og i 1992 skete et afgørende skift, da MacSharry-reformen blev fremlagt (Dinan, 

2005: 364). Reformen blev til på initiativ fra Kommissionen, ikke fra medlemslandene, og var 

altså primært drevet af  EF's supranationale niveau, frem for det intergovernmentale (Cunha & 

Swinbank, 2011: 101). Reformen blev da også opkaldt efter EF's daværende irske 

landbrugskommissær, Ray Mac Sharry, og var afgørende, fordi det var den første reform af  den 

fælles landbrugspolitik, der ikke havde som sit primære mål at opretholde prisgarantierne på 

landbrugsvarerne. Mindstepriserne blev med reformen sænket betragteligt, og til gengæld blev 

en stor del af  landbrugsstøtten fremover udbetalt direkte til landmændene (Daugbjerg, 2003: 

422). Det såkaldte højpris-system blev erstattet af  et nyt system, hvor priserne på 

landbrugsvarer blev sænket til gengæld for, at landmændene fik en direkte støtte til bestemte 

afgrøder. Samtidig var braklægning af  landbrugsjord også en del af  reformen for større 

landbrug, hvilket hjalp til at mindske de store overskudslagre (Dinan, 2005: 364). 

MacSharry-reformen var den hidtil største reform af  landbrugspolitikken med sit skift fra det 

traditionelle system med prisstøtte til et nyt system med direkte støtte til landmændene. At 

reformen blev så gennemgribende skyldes både pres fra budgettet på grund af  den store 
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overskudsproduktion, men i endnu højere grad pres fra EF's handelspartnere gennem 

forhandlingerne i Uruguay-runden. 

1999: Agenda 2000-reformen

Som udvidelsen med 10 nye lande i øst rykkede tættere på, begyndte bekymringerne over 

hvordan landbrugspolitikken skulle tilpasses de nye forhold i et større EU at melde sig. 

Reformen der blev gennemført med Agenda 2000-lovpakken, var blandt andet baseret på 

behovet for at tilpasse den fælles landbrugspolitik til den forestående udvidelse, men også på 

efterspørgslen efter en landbrugspolitik, der tog større hensyn til miljø og forbrugere. Som den 

daværende østrigske landbrugskommissær Franz Fischler udtrykte det i 1996: 

Agricultural Policy cannot lead a life apart from Consumer Policy and Environmental 

Policy or concerns such as Animal Welfare. The 1992 Reform has given us a number of  

policy instruments which must be exploited to the full. Farmers must be rewarded  for 

the positive environmental role they play and be encouraged to go further in the 

services they provide for the rural communities and society as a whole. (Fischler, 20. 

februar 1996)

Fischlers tanke var altså at fortsætte ad den vej, som Mac Sharry var begyndt på med reformen i 

1992. Fra starten af  blev reformforslaget kaldt for ”developing the 1992 approach”, og der var 

tale om uddybe 1992-reformen og udvide den til flere områder (Kommissionen, 1995: 22). 

Agenda 2000-reformen kan ses som en slags mindre fortsættelse af  MacSharry-reformen og 

som et udtryk for stiafhængighed, som beskrevet i teorien om historisk institutionalisme. Den 

retning man valgte for MacSharry-reformen fik altså stor betydning for Agenda 2000-reformen, 

som kom til at følge det samme spor på mange områder (Cunha & Swinbank, 2011: 124).

Agenda 2000-reformen var altså en videreførelse af  MacSharry-reformen, og med Agenda 2000 

fortsatte man da også med at udvide blandt andet krydsoverensstemmelse, det vil sige ideen om 

en slags handel med landmændene, hvor landmændene får landbrugsstøtte til gengæld for en 

modydelse til samfundet, for eksempel i form af  miljøbeskyttelse. 
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Agenda 2000-reformen indførte en ny struktur for den fælles landbrugspolitik, der 

understregede det nye sigte – at integrere miljømål i den fælles landbrugspolitik. Den nye 

struktur, som har holdt helt op til i dag, delte landbrugspolitikken op i to såkaldte søjler, som 

ses i figur 5. Den første søjle omfatter den traditionelle markedspolitik, det vil sig alt det der 

havde været i landbrugspolitikken indtil Agenda 2000-reformen, som blandt andet direkte 

støtte, interventionsopkøb og eksportstøtte. Den anden søjle indeholder bæredygtig udvikling i 

landdistrikterne, hvilket blandt andet var strukturændringer i landbruget, miljø og livskvalitet i 

landdistrikterne. Søjle I var, og er stadig, den søjle der har langt det største budget af  de to 

søjler, men siden indførelsen af  den anden søjle er dennes budget vokset støt. Udviklingen af  

landdistrikterne blev altså en prioritet med Agenda 2000 (Folketinget, 7. februar 2008; Koester 

& Nello, 2010: 59-60).

Figur 5

De to søjler i landbrugspolitikken

Søjle I Søjle II

Klassisk landbrugsstøtte
• Hektarstøtte
• Støtteopkøb
• Eksportstøtte

Ca. 80 % af  landbrugsbudgettet (2007)

Støtten fordeles ens i medlemslandene

Udgifterne dækkes af  EU

Landdistriktspolitik
• Erhvervsudvikling i landdistrikterne
• Miljø
• Livskvalitet i landdistrikter

Ca. 20  % af  landbrugsbudgettet (2007)

Kan bruges forskelligt af  medlemslandene

Medlemslandet er med til at dække udgifterne

Kilde: Folketinget, 2008: 4; Koester & Nello, 2010: 60

At udviklingen af  landdistrikterne var særligt i fokus med Agenda 2000-reformen ses blandt 

andet af, at man indførte såkaldt modulation. Modulation betyder at overføre midler fra et 

område til et andet, og specifikt i forbindelse med Den Fælles Landbrugspolitik at overføre 

midler fra søjle I til søjle II. Det vil sige, at midler der før blev brugt på direkte støtte, i stedet 

bruges på udvikling af  landdistrikterne. Modulation blev indført i erkendelse af, at det burde 

være muligt at bruge flere midler inden for søjle II, altså andre områder end den traditionelle 

landbrugspolitik. Med Agenda 2000-reformen var modulation dog frivillig, og meget få 
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medlemslande valgte at benytte sig af  muligheden. Dette blev dog anderledes med 2003-

reformen, hvor modulation ikke længere kun var frivillig (Kommissionen, 2005).

Agenda 2000 reformen fra 1999 fulgte det samme princip som MacSharry-reformen og 

sænkede mindstepriserne for landbrugsvarer, mens den direkte betaling blev øget som 

kompensation. Dette var altså yderligere et skridt der tilnærmede landbrugsvarepriserne til 

priserne på verdensmarkedet. Reformen var dog ikke omfattende nok, og mindstepriserne blev 

langt fra sænket nok til, at landbrugspolitikken kunne siges at være klar til udvidelsen (Dinan, 

2005: 367, 369). 

Bekymringen skyldtes det store potentiale for landbrugsproduktion i flere af  de nye østlande. 

Mens de 10 nye lande der skulle optages i 2004 havde landbrugsarealer der svarede til godt 

halvdelen af  hvad de 15 gamle lande havde, så var de nye landes produktion mindre end en 

tiendedel af  de gamle landes. Der var således et stort potentiale for at øge produktionen. Uden 

prisnedsættelser var der risiko for igen at stå med en stor overproduktion, når de nye lande blev 

optaget og fik del i den fælles landbrugspolitik (Agra Europe, 1995 i Grant, 1997: 188).

På EU-topmødet i oktober 2002 blev medlemslandenes ledere i Det Europæiske Råd enige om, 

hvordan indfasningen af  de 10 nye medlemslande i den fælles landbrugspolitik skulle foregå. 

De nye lande skulle starte på 25 % af  niveauet for den direkte støtte i de gamle medlemslande 

og år for år nærme sig fulde udbetalinger. Først langsomt med stigninger på fem procentpoint 

om året indtil 2007 og derefter hurtigere frem til 2013 med stigninger på 10 procentpoint. På 

den måde vil de 10 nye medlemslande i slutningen af  2013 være fuldt indfasede i den direkte 

landbrugsstøtte og Rumænien og Bulgarien fuldt indfasede fra 2016 (Det Europæiske Råd, 24.-

25. oktober 2002: 5; Ministeriet for Fødevarer..., 2008: 6). Det er dog vigtigt at være 

opmærksom på, at selv når de 10 nye medlemslande er oppe på 100 % af  det aftalte i 

slutningen af  2013, er støtten langt fra oppe på samme niveau som i EU's gamle medlemslande 

på grund af  fordelingsnøglen for den direkte landbrugsstøtte, hvilket bliver en vigtig 

diskussion, når der skal forhandles reformer af  landbrugspolitikken efter 2013. Det vil jeg 

vende tilbage til i min analyse af  aktørerne i forhandlingerne om landbrugspolitikken.
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Agenda 2000-reformen blev ikke en lige så stor eller vigtig reform som MacSharry-reformen i 

1992. Ved begge reformer var Kommissionen den drivende kraft, men under Agenda 2000-

reformen var både landbrugskommissæren og Kommissionen politisk svækkede. Svækkelsen 

skyldes at Kommissionen, ledet af  Jacques Santer, var nødt til at træde tilbage kort tid før 

topmødet, hvor Agenda 2000 blev vedtaget. Kommissionen og dermed supranationalisme 

trådte i sidste ende i baggrunde da reformen skulle vedtages, og de mere konservative 

intergovernmentale kræfter i form af  medlemslandene fik større indflydelse på reformen 

(Cunha & Swinbank, 2011: 119, 124).

2003: Fischler-reformen

Agenda 2000 lagde op til den midtvejsreform, der blev gennemført i 2003. Egentlig skulle det 

bare have været et midtvejseftersyn på Agenda 2000-reformen, men det endte med en 

omfattende reform. Landbrugsraadet, nu Landbrug & Fødevarer, kaldte i 2004 Fischler-

reformen for ”den mest fundamentale reform i den fælles landbrugspolitiks historie” 

(Landbrugsraadet, 2004: 20) og Peter Gæmelke, daværende formand for den europæiske 

landbrugsorganisation COPA, og Landbrugsraadet, udtalte ”Dette er den mest dramatiske 

reform, vi nogen sinde har haft, og den underminerer den fælles landbrugspolitik og 

landbrugets fremtid. Det europæiske landbrugs konkurrenceevne er i fare.” (i Folketingets EU-

Oplysning, 2003: 7). 

Ligesom Agenda 2000-reformen blev Fischler-reformen blandt andet gennemført på grund af  

den forestående østudvidelse, men mange mener at de forestående WTO-forhandlinger var den 

primære drivkraft for reformen, fordi man ønskede at forberede landbrugspolitikken til en 

fremtidig aftale (for eksempel Landbrugsraadet, 2004: 20; Cunha & Swinbank, 2011: 147).

Det måske vigtigste element i Fischler-reformen var den såkaldte afkobling. Afkobling vil sige, 

at landbrugsstøtten bliver gjort uafhængig af  produktionen, og at landmændene modtager 

støtte på baggrund af  det areal de dyrker uden hensyn til, hvad der blev dyrket eller hvor 

meget. På den måde ønskede man at komme overproduktionen til livs ved at fjerne 

landbrugsstøtten som et incitament for landmændene til at producere. Man ønskede altså at få 

landmændene til at lytte til markedet og producere varer der blev efterspurgt i stedet for at 
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indrette sig efter landbrugsstøtten (Landbrugsraadet, 2004: 20). Ved at afkoble landbrugsstøtten 

forberedte man desuden den fælles landbrugspolitik til de WTO-forhandlinger der lå forude, og 

man mente at kunne undgå nedskæringer på landbrugsstøtten, som man forudså ville blive et 

krav i en fremtidig WTO-aftale (Cunha & Swinbank, 2011: 148). Afkoblingen var en stor 

forandring, men den gjaldt dog ikke for alle produkter - mindst 60 % af  den direkte støtte 

skulle afkobles, men mælk og sukker var for eksempel ikke omfattet (Landbrugsraadet, 2004: 

20; Folketingets EU-Oplysning, 2003: 3). 

Med Fischler-reformen blev der indført obligatorisk modulation, det vil sige obligatorisk 

overflytning af  midler fra søjle I til søjle II, og i 2005 blev det efter en beslutning i Det 

Europæiske Råd yderligere muligt at indføre frivillig modulation i medlemsstaterne. Da søjle II 

kræver medfinansiering af  medlemslandet, blev frivillig modulation kun benyttet i få lande 

(Folketingets EU-Oplysning, 2008: 4; Kommissionen, 2005).

2008: Sundhedstjekket

Sundhedstjekket blev vedtaget i november 2008 og er den nyeste reform af  den fælles 

landbrugspolitik. Grunden til at denne reform kaldes for sundhedstjekket er, at reformen er en 

opfølgning på Fischler-reformen fra 2003, og sundhedstjekket kaldes derfor ikke fra 

Kommissionens side for en reform, men bare en justering af  reglerne. Særligt ét nyt emne 

havde fået en fremtrædende rolle i den offentlige debat og fik det også i sundhedstjekket, 

nemlig klimaforandringer (Ministeriet for Fødevarer..., 2. december 2008).

Et kendt emne, afkobling, var også vigtigt i sundhedstjekket. Med sundhedstjekket blev det 

fastlagt, at alle sektorer, med meget få undtagelser, skulle være afkoblet i 2012 (Cunha & 

Swinbank, 2011: 188). Også modulation var et emne man fortsatte med at have fokus på lige 

som ved Agenda 2000-reformen og 2003-reformen. Modulationen blev også øget ved 

sundhedstjekket, så overførslen af  penge fra landbrugspolitikkens første søjle til den anden 

søjle fortsatte. Den øgede modulation kunne blandt andet anvendes til at bekæmpe 

klimaforandringer (Ministeriet for Fødevarer..., 2. december 2008).

Sundhedstjekket var som der var lagt op til fra Kommissionens side ikke nogen stor reform, og 
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med sundhedstjekket fortsatte man primært med kendte instrumenter som modulation og 

afkobling.

2011: I dag

Situationen er i dag den, at den fælles landbrugspolitik har ændret sig på mange måder siden 

begyndelsen i 1962. Et tema for reformerne overordnet set har været overgangen fra et 

højprissystem til en tilnærmelse til verdensmarkedspriser. Hvor priserne i EU i 1980'erne lå 79 

% over verdensmarkedspriserne, lå de i 2006 betydeligt lavere, nemlig 22 % over priserne på 

verdensmarkedet (Ministeriet for Fødevarer..., 2008: 8). Altså et væsentligt fald. En af  de største 

ændringer er desuden skiftet væk fra prisstøtte til direkte støtte, der har været et gennemgående 

tema siden MacSharry-reformen i 1992 og frem til i dag. Skiftet væk fra prisstøtte har netop 

været en del af  planen om at nærme EU-priserne til verdensmarkedspriserne. Det er dog ikke 

en ændring, der er gennemført fuldstændig i og med, at der stadig i dag gives prisstøtte til nogle 

landbrugsprodukter. Også ændringen fra støtte til bestemte afgrøder til afkoblet støtte har 

ændret landbrugspolitikken i mere effektiv retning og imod mindre overskudproduktion. Faldet 

i landbrugsvarer på overskudslagrer inden for de allerseneste år ses i figur 6. Særligt mængden 

af  hvede og majs på overskudslager er faldet fra 2006 til 2008.
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Figur 6. Overskudslagre i ton

Kilde: Kommissionen, DG Landbrug, marts 2010: 143

2006 (EU-25) 2007 (EU-27) 2008 (EU-27)

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Hvede

Majs

Sukker

Smør



Også fokus på miljø, forbrugere, dyrevelfærd og landdistrikter er en tendens, der har bidt sig 

fast. Efter introduktionen i 1992 af  miljøbeskyttelse som et mål for landbrugspolitikken er 

miljøindsatsen i landbrugspolitikken blevet videreudviklet. Blandt andet med 

krydsoverensstemmelse, der blev introduceret med Agenda 2000 og som gør landbrugsstøtte 

afhængig af  opfyldelse af  miljøkrav. 

Figur 7 illustrerer disse overordnede tendenser i udviklingen af  den fælles landbrugspolitik. 

Figuren viser, hvordan fokus har flyttet sig fra øget produktivitet, som i begyndelsen var et af  

hovedmålene for landbrugspolitikken, til konkurrencedygtighed og dermed bevægelsen af  

fællesmarkedet for landbrugsprodukter imod verdensmarkedspriser. Konkurrencedygtighed er i 

dag til dels blevet afløst af  fokus på miljø og bæredygtighed. 

Figur 7

Udviklingen i den fælles landbrugspolitik

 Produktivitet    →    Konkurrencedygtighed    →    Bæredygtighed

Kilde: Landbrugsraadet, 2004: 18

Konkurrencedygtighed kom for alvor i fokus med MacSharry-reformen i 1992 og er blevet 

videreført og videreudviklet gennem de følgende reformer af  landbrugspolitikken. At 

konkurrencedygtighed til dels stadig er i fokus, ses blandt andet af  den udfasning af  

mælkekvoter og nedlæggelse af  overskudslagrer, der til stadighed forsøges gennemført. Som 

Landbrugskommissær Ciolos gjorde opmærksom på ved en tale i januar 2011 er over 90 % af  

landbrugsstøtten afkoblet i 2010 og og under én procent af  EU's landbrugsbudget blev brugt 

på eksportstøtte. ”It is the markets which are now the key driver in production decisions, not 

European subsidies” (Ciolos, 6. januar 2011). Fokus på konkurrencedygtighed er altså ikke 

fuldstændig erstattet af  et fokus på bæredygtighed som i figur 7, men med Kommissionens 

oplæg fra 2010 om fremtiden for den fælles landbrugspolitik er definitionen på 

konkurrencedygtighed ændret fra tidligere tiders definition af  begrebet (Kommissionen 18. 

november 2010), hvilket jeg vil vende tilbage til i analysen af  Ministerrådet. 
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Bæredygtighed er i dag særdeles aktuelt, hvilket særligt ses af  de miljøkrav inden for 

krydsoverensstemmelse, som landmænd skal opfylde for at få del i den direkte landbrugsstøtte. 

Bæredygtighed i form af  miljø- og klimatiltag ser ud til at blive yderligere styrket i fremtiden, 

når man kigger på Kommissionens oplæg til fremtidens landbrugspolitik, hvor Kommissionen 

lægger stor vægt på at landmænd skal levere flere offentlige goder, særligt i form af  

miljøbeskyttelse (ibid.).

En anden overordnet tendens inden for den fælles landbrugspolitik igennem de sidste mange år 

er, at udgifterne til landbrugspolitikken falder som andel af  EU's samlede budget. I figur 8 kan 

man se, hvordan de samlede udgifter til landbrug siden 1980 og frem til 2009 er faldet igennem 

næsten alle årene. Med budgetterne for 2010 og 2011 er udgifterne til landbrugspolitikken 

faldet yderligere som andel af  det samlede budget, nemlig til 42,0 %  41,3 % (Danmarks 

Statistik, 2009). I de sidste 30 år er midlerne til landbrugspolitikken som andel af  EU's samlede 

budget i runde tal faldet med i gennemsnit ét procentpoint om året, se figur 9. Faldet skyldes 
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Kilde: Kommissionen, DG Landbrug, (November 2010b)

Figur 8. Udgifter til den fælles landbrugspolitik (faste 2007-priser) og ændringer i politikken



ikke kun reformerne af  landbrugspolitikken, der rent økonomisk har indskrænket området på 

EU-budgettet, men også at EU's samlede budget er vokset over årene og at nye politikområder 

er kommet til og har fået væsentlige budgetter (Kommissionen, EU budget 2011).

Også landbrugets betydning for EU's medlemslande har ændret sig meget, siden den fælles 

landbrugspolitik blev vedtaget. Mellem 1998 og 2008 faldt andelen af  befolkningen beskæftiget 

inden for landbrug i alle EU's nuværende medlemslande og særligt kraftigt i de lande med den 

højeste beskæftigelse inden for landbrug som for eksempel Rumænien, hvor 35,8% af  

befolkningen i 1998 var beskæftiget inden for landbrug, mens tallet er faldet til 25,0% i 2008. I 

EU som helhed er tallet steget en anelse, fra 4,4 % til 4,6 %, hvilket skyldes EU's udvidelser i 

2004 og 2007 med 12 nye medlemslande, der alle har en stor del af  deres befolkninger 

beskæftiget i landbrugsbranchen (Danmarks statistik, 2010: 167). Også når man ser på 

landbrugets andel af  bruttoværditilvæksten, kan man se et fald. Mellem 1999 og 2009 faldt 

landbrugets andel af  bruttoværditilvæksten i EU fra 2,5 % til 1,7 % (Danmarks statistik, 2010: 

177). Det vil sig at landbrugets bidrag til EU's samlede økonomi er faldet væsentligt mellem 
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Kilde: Kommissionen, DG Landbrug, (November 2010a)

Figur 9. Udgifter til den fælles landbrugspolitik som andel af det samlede EU-budget (faste 2007-
priser)



1999 og 2009. Landbrugets rolle i EU er altså blevet mindre, både når man ser på hvor mange 

der er beskæftiget inden for landbruget, og hvor meget landbruget bidrager til EU's økonomi.
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Debatten om landbrugspolitikken efter 2013

Der er forskellige grunde til at en diskussion af  den fælles landbrugspolitik er på dagsordnen 

netop nu. Én grund er Lissabon-traktaten, der trådte i kraft i december 2009 og de ændringer, 

der fulgte med. 

En anden grund er at landbrugspolitikken skal tilpasses EU's 2020-strategi, som er EU's 

langsigtede vækststrategi. 2020-strategien har tre overordnede mål for EU, nemlig intelligent 

vækst, bæredygtig vækst og inklusiv vækst og sætter mål for blandt andet forskning, 

beskæftigelse og klima (Kommissionen, 3.marts 2010). Disse mål skal indarbejdes i 

landbrugspolitikken. 

En tredje grund til at landbrugspolitikken er oppe til diskussion nu, er at den nuværende 

budgetperiode på syv år, den såkaldte flerårige finansielle ramme, løber fra 2007-2013. Den 1. 

januar 2014 skal en ny finansiel ramme derfor træde i kraft og fastsætte de overordnede 

udgiftslofter i EU's budget (Kommissionen, DG Landbrug, 18. november 2010). Den 

finansielle ramme er politisk vigtig, fordi de årlige udbetalinger for hvert område i budgettet 

ikke kan overstige de lofter, der er fastsat i den finansielle ramme. Landbrugspolitikken udgør 

den største post på EU's budget, og forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme 

forventes at komme til at løbe parallelt med forhandlingerne om fremtiden for 

landbrugspolitikken (Ministeriet for Fødevarer..., 2. december 2010: 2). Det er Kommissionen, 

der skal fremsætte forslaget om forordningen med den nye finansielle ramme, og 

Kommissionens kommer gennem forslaget til at afgrænse de følgende forhandlinger indtil 

forordningen med den finansielle ramme er vedtaget. Kommissionens forslag til budgetramme 

markerer desuden starten på de formelle forhandlinger. Der er derfor stor interesse for, hvilke 

udmeldinger kommissionen kommer med frem til juni 2011, hvor Kommissionen skal 

fremlægge sit forslag til den flerårige finansielle ramme. 

Efter planen var det meningen, at Kommissionen skulle fremlægge lovforslagene til reformerne 

af  landbrugspolitikken i juli 2011, men både Niels Lindberg Madsen (interview, 11. marts 2011: 

7.40) og Steen Søndergaard (interview, 1. marts 2011: 5.30) vurderer, at lovforslagene om den 
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nye landbrugspolitik bliver voldsomt forsinkede og måske dermed også hele reformen. Ifølge 

Steen Søndergaard regner man ikke med at have Kommissionens forslag til lovgivning før 

årsskiftet 2011/2012 (ibid.), hvilket måske i sidste ende kan komme til at forsinke 

ikrafttrædelsen af  den nye landbrugspolitik med et år eller to i forhold til planen, hvor den 

skulle træde i kraft 1. januar 2013 (Niels Lindberg Madsen, interview, 11. marts 2011: 7.40). Det 

ser da også - efter mine interview med Steen Søndergaard og Niels Lindberg Madsen - ud til at 

Ministerrådet regner med at lovforslagene først kommer til oktober 2011 (Rådsmøde, 17. marts 

2011a: 8). Hvis Kommissionens forslag til landbrugspolitikken bliver forsinket, vil det også 

komme til at betyde, at forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme og 

landbrugspolitikken ikke kommer til at køre parallelt.

Hvis lovforslagene til landbrugspolitikken bliver forsinkede, vil det også få betydning for, 

hvornår forhandlingerne kan begynde. Det kan betyde, at det danske EU-formandskab i foråret 

2012 måske alligevel ikke kommer til at spille den rolle for forhandlingerne, som mange havde 

regnet med. Forhandlingerne om landbrugspolitikken under det danske formandskab er 

allerede besværliggjort af, at Frankrig har præsidentvalg i maj 2012. Præsidentvalget gør, at den 

franske præsident får svært ved at forhandle op til valget, fordi landbrugspolitikken er et 

følsomt emne i fransk indenrigspolitik. Hvis lovforslagene om landbrugspolitikken oveni købet 

bliver væsentlig forsinkede, giver det det danske formandskab dårligere tid til at forberede 

forhandlingerne, hvilket kan risikere at gøre det svært for Danmark at levere resultater på 

landbrugsforhandlingerne (Niels Lindberg Madsen, interview, 11. marts 2011: 7.40).
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Kalender:

• 12. april 2010: landbrugskommissær Dacian Ciolos starter en offentlig debat om 

landbrugspolitikken efter 2013

• 19.-20. juli 2010: Kommissionen afholder en konference som afslutning på den 

offentlige debat

• 19. oktober 2010: Kommissionen fremlægger ”Gennemgang af  EU's budget”

• 18. november 2010: Kommissionen fremlægger ”Den fælles landbrugspolitik på vej 

mod 2020” blandt andet på baggrund af  den offentlige debat

• Juni 2011: Kommissionen fremlægger sit forslag til den flerårige finansielle ramme

• Oktober 2011: Kommissionen fremlægger lovgivningsforslag til landbrugspolitikken 

efter 2013

• 1. halvår 2012: Dansk EU-formandskab med fokus på forhandlingerne om den fælles 

landbrugspolitik efter 2013

• 1. januar 2014: Ny landbrugspolitik træder i kraft og ny flerårig finansiel ramme for 

2014-2020 træder i kraft

Kilde: Kommissionen, DG Landbrug, 23. november 2010; Kommissionen, 25. marts 2010: 1;  
Folketinget, 29. april 2010: 5; Rådsmøde, 17. marts 2011a: 8.

Det er som nævnt Kommissionen, der fremlægger forslag til budgetrammen 2014-2020. Som 

noget nyt er der med Lissabon-traktaten kommet en traktatfæstet procedure for, hvordan den 

flerårige finansielle ramme skal vedtages. Før Lissabon-traktaten var det en interinstitutionel 

aftale mellem Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen, der fastlagde den flerårige 

finansielle ramme. Med Lissabon-traktaten er det nu slået fast i EU's traktater, at Ministerrådet 

forhandler på baggrund af  Kommissionens forslag til forordning og vedtager derefter forslaget 

med enstemmighed. Europa-Parlamentet skal derefter godkende budgetrammen med et flertal 

(TEUF art. 312). Den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 er den første budgetramme, 

der bliver vedtaget ved en forordning gennem den procedure, der som noget nyt er fastlagt i 

Lissabon-traktaten.
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Det ser altså ud til, at Kommissionens forslag til lovgivning om landbrugspolitikken kan gå hen 

og blive forsinket og først blive offentliggjort i efteråret 2011 eller senere, hvor det ellers var 

planlagt til juli 2011. En forsinkelse vil betyde, at forhandlingerne kommer senere i gang, og det 

kan komme til at gøre det sværere for det danske formandskab i første halvår af  2012 at opnå 

forhandlingsresultater inden for landbrugspolitikken. Det danske formandskab har dog også 

det problem, at Frankrig har et præsidentvalg, der først afsluttes i maj 2012, hvilke kan gøre det 

svært for Frankrig at deltage fuldt ud i forhandlingerne om landbrugspolitikken, fordi det er et 

politisk følsomt emne for Frankrig.
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Analyse af  aktører
Jeg vil i dette afsnit analysere fire aktører, Kommissionen, Europa-Parlamentet, Ministerrådet 

og WTO, som har og har haft stor betydning for reformerne af  den fælles landbrugspolitik. Jeg 

har udvalgt de aktører, som jeg mener, har spillet en vigtig rolle for tidligere reformer af  den 

fælles landbrugspolitik og som også kan komme til at spille en vigtig rolle for, hvordan den 

fremtidige landbrugspolitik kommer til at se ud efter 2013. 

Kommissionen

Kommissionen har i et stykke tid været i gang med at forberede forhandlingerne om den fælles 

landbrugspolitik efter 2013. I april 2010 indledte landbrugskommissær Dacian Ciolos den 

offentlig debat om, hvorfor der er brug for en fælles landbrugspolitik, hvilke mål man ønsker at 

opnå og hvilke redskaber man ønsker at bruge til at opnå målene for fremtidens 

landbrugspolitik. Debatten løb frem til juli 2010, hvor Kommissionen satte punktum for 

debatten med en konference om landbrugspolitikken. Derefter har Kommissionen 

offentliggjort ”Gennemgang af  EU's budget”, der blandt andet indeholder et afsnit om 

Kommissionens tanker om den fælles landbrugspolitik efter 2013. Når det kommer til 

størrelsen på landbrugsbudgettet, så lægger Kommissionens gennemgang op til at budgettet for 

landbrugspolitikken, som andel af  EU's samlede budget, skal fortsætte med at falde også efter 

2013 (Kommissionen, 19. oktober 2010: 11).

Med den serie reformer af  den fælles landbrugspolitik, der hidtil er gennemført, er 

støtten til landmændene da også i stigende grad blevet koblet sammen med disse mål, og 

den fælles landbrugspolitiks andel af  EU's budget har været støt faldende igennem de 

seneste år. Selv om denne tendens fortsætter, vil landbrug stadigvæk tegne sig for 

betydelige offentlige udgifter - som falder på EU's skuldre og ikke på de nationale 

budgetter. (Kommissionen, 19. oktober 2010: 11)

Den 18. november 2010 fremlagde Kommissionen sit andet, og vigtigste, oplæg til diskussion 

om fremtiden for landbrugspolitikken. Oplægget indeholder Kommissionens første konkrete 

ideer til, hvordan den fælles landbrugspolitik kan komme til at se ud efter 2013. Dokumentet 
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med det officielle navn Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer:  

fødevarer, naturressourcer og landområder (herefter bare Kommissionens oplæg om fremtidens 

landbrugspolitik) indeholder ingen budgettal, men i oplægget er der en diskussion af  

overordnede principper og værktøjer, og Kommissionen identificerer de områder, som den ser 

som de vigtigst inden for landbrugspolitikken frem mod 2020 (Kommissionen, 18. november 

2010). 

Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020 indeholder desuden, nok så vigtigt, tre forskellige 

scenarier for landbrugspolitikken. De tre scenarier viser tre forskellige veje for 

landbrugspolitikken, som hver lægger vægt på forskellige temaer. Selvom der ikke blev sat tal på 

budgettet for landbrugspolitikken eller fordelingen af  midlerne inden for landbrugspolitikken, 

er dokumentet et af  de vigtigst, der for tiden danner grundlaget for den politiske diskussion om 

fremtiden for EU's landbrugspolitik. 

Kommissionens tre scenarier:

1. Status quo med mindre tilpasninger

2. Større tilpasninger, blandt andet omfordeling af  landbrugsstøtten i retning af  de 10 nye 

lande

3. Omfattende reform af  landbrugspolitikken med fokus på miljø og klima

Kilde: Kommissionen, 18. november 2010

Indholdet af  Kommissionens november-oplæg

Kommissionens tre scenarier viser således, hvordan landbrugspolitikken kan komme til at se ud 

efter 2013. De tre scenarier er dog ikke fremlagt helt på samme måde. Scenarie nummer to får 

nemlig en del mere plads i Kommissionens dokument og er beskrevet mere detaljeret end 

scenarie nummer et og nummer tre. Scenarie nummer to er da også Kommissionens eget 

foretrukne scenarie (Folketinget, 25. november 2010: 4) og scenarie et og tre bliver ikke anset 

for at være reelle alternativer (Niels Lindberg Madsen, interview, 11. marts 2011: 11.00; Steen 
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Søndergaard, interview, 1. marts 2011: 19.00). Jeg vil derfor  koncentrere mig om indholdet i 

scenarie nummer to. 

Målene

Kommissionen stiller, baseret på den offentlige debat, tre overordnede mål op for 

landbrugspolitikken:

1) Fødevaresikkerhed

2) en mangfoldighed af  fødevarer af  høj kvalitet og værdi

3) beskæftigelse

Kommissionens første mål er, at sikre mad nok til alle europæiske borgere, også på lang sigt. 

Men det er ikke kun europæiske borgere, også på verdensplan ønsker Kommissionen, at EU 

skal spille en rolle og hjælpe til at dække et stigende fødevarebehov. Fødevaresikkerhed er et 

klassisk mål for den fælles landbrugspolitik, og et af  de vigtigste mål man ønskede at nå da den 

fælles landbrugspolitik blev skabt i sin tid. Hvad der er nyt, er dog, at målet er blevet udvidet til, 

at Kommissionen også ønsker at bidrage til den globale fødevaresikkerhed. 

Under mål nummer to ønsker Kommissionen blandt andet at gøre landmændene til aktive 

forvaltere af  naturressourcerne, som det hedder i meddelelsen. Det vil sige at landmændene 

skal beskytte landskaberne og biodiversiteten og hjælpe til med at bekæmpe klimaforandringer. 

I meddelelsen lægges desuden op til at fødevarer skal produceres med respekt for miljø, 

dyrevelfærd, folkesundhed med mere. 

Med mål nummer tre ser Kommissionen desuden landbruget som et vigtigt erhverv til at skabe 

beskæftigelse lokalt og til at sikre forbrugerne valgmuligheder (Kommissionen, 18. november 

2010).

Kommissionen har også nogle mål, der ikke er omfattet af  de tre hovedmål, nemlig at man 

ønsker en mere retfærdig fordeling af  den direkte støtte, og man ønsker en større accept i 

befolkningen af  landbrugspolitikken og en forståelse for de positive effekter, den har. Både 
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landbrugspolitikkens søjle I og søjle II skal desuden være grønnere, det vil sige have mere fokus 

på miljøbeskyttelse og bekæmpelse af  klimaforandringer. Søjle II skal desuden også have som 

fokus at skabe innovation og konkurrencedygtighed (ibid.).

Udligning 

Kommissionen ser det som vigtigt at skabe en mere afbalanceret landbrugsstøtte, som det 

hedder i oplægget. Det som af  mange ses som ubalanceret er, at fordelingen af  den direkte 

støtte til landmændene er meget forskellig fra medlemsland til medlemsland. Særligt de tolv 

lande der blev optaget i 2004 og 2007 modtager mindre direkte støtte end de gamle 

medlemslande. De 12 nyeste medlemslande har en overgangsperiode på ti år før de får fuld 

direkte støtte, men selv når indslusningsperioden er overstået i 2014 for de lande, der blev 

optaget i EU i 2004, vil der være store forskelle på, hvor meget landbrugsstøtte der bliver 

udbetalt per hektar (Lars Hoelgaard, 23. februar 2011). En af  grundene er, at tildelingen af  

direkte støtte er beregnet ud fra gamle tal for produktionens størrelse. Tallene som støtten er 

beregnet ud fra, stiller særligt de baltiske lande i en dårlig position, fordi landbrugsproduktionen 

i de lande var usædvanlig lav i årene efter Sovjetunionens opløsning, hvilket altså stadig afspejler 

sig i deres direkte EU-landbrugsstøtte i dag (Steen Søndergaard, interview, 1. marts 2011: 

16.30). 

Udbetalingerne per hektar varierer altså meget fra land til land. Nogle landmænd vil kunne få 

udbetalt flere gang højere beløb per hektar end andre, som søjlerne i figur 10 viser. Prikkerne i 

figuren viser, hvor stor den gennemsnitlige udbetaling er per landmand og understreger de 

store forskelle, der er i den gennemsnitlige størrelse på bedrifter mellem medlemslande, hvor 

for eksempel Tjekkiet har mange store bedrifter af  historiske årsager, der går tilbage til de 

kollektive landbrug under kommunismen (Lars Hoelgaard, 23. februar 2011).

36



På grund af  de store forskelle imellem medlemslandene i støtte per hektar ser Kommissionen 

det derfor nu som vigtigt at ”fordele landbrugsstøtten retfærdigt og afbalanceret mellem 

medlemsstaterne og landbrugerne” (18. november 2010). 

Ved Folketingets høring om fremtiden for den fælles landbrugspolitik februar 2011 blev 

udligning af  forskellen på hektarstøtten imellem medlemslandene diskuteret. Der var enighed 

om, at en fuldstændig ensartet hektarstøtte ikke er en mulighed, og kommissær for budget 

Janusz Lewandowski, der selv kommer fra Polen, mener at de polske landmænd allerede er 

rigeligt kompenserede for den relativt lave hektarstøtte, de modtager (Anne E. Jensen, 23. 

februar 2011: 10.42.30). Vicegeneraldirektør i Kommissionens generaldirektorat for landbrug, 

Lars Hoelgaard, anslår dog at Kommissionen vil spille ud med en udligning af  landbrugsstøtten 

mellem medlemslandene, der er ”noget højere” end de 65 %, som Lars Hoelgaard forventer, at 

Europa-Parlamentet vil foreslå. En udligning på for eksempel 65 % vil sige, at landbrugsstøtten 

i alle medlemslande som minimum skal være på 65 % af  EU-gennemsnittet (23. februar 2011: 

10.40.40). En udligning på 65% vil altså sige, at hektarstøtten bliver hævet for de lande, der i 
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Figur 10. Gennemsnitlige direkte betalinger per støtteberettiget område og modtager og loftet efter 
overgangsperioden for de 12 nyeste medlemslande i 1016



dag modtager mindst, hvilket især vil sige de baltiske lande, som det ses af  figur 10. 

Kommissionen ønsker altså efter Lars Hoelgaards vurdering at hæve bundniveauet for 

hektarstøtte mere end Europa-Parlamentet.

Den grønne komponent

Først og fremmest ønsker Kommissionen at fortsætte systemet med de afkoblede direkte 

betalinger til EU's landmænd. Kommissionen foreslår dog nogle ændringer til systemet. Inden 

for de direkte betalinger foreslår Kommissionen at indføre en såkaldt grøn komponent, også 

kaldet ”greening”(Kommissionen, 18. november 2010: 10). Den grønne komponent er det mest 

nyskabende i kommissionens oplæg (Tangermann, januar 2011: 23) og vil blive et af  de vigtigste 

emner i forhandlingerne (Lars Hoelgaard, 23. februar 2011: 10.17). Den grønne komponent 

skal gavne miljø og klima og kan ifølge Kommissionens oplæg både bestå af  en udvidelse af  de 

nuværende krav for at få udbetalt landbrugsstøtte og en række nye miljøtiltag (18. november 

2010: 10). 

Da Kommissionens oplæg ikke indeholder konkrete tal, er det ikke muligt at sige, hvor stor en 

andel de direkte betalinger der vil blive en del af  denne grønne komponent, men Tangermann 

vurderer, på baggrund af  hvor stor vægt oplægget ellers lægger på bæredygtighed, at 

Kommissionen ønsker, at den grønne komponent kommer til at spille en væsentlig rolle (januar 

2011: 23).

Landbrug med særlige udfordringer

Kommissionens oplæg indeholder også andre forslag. Kommissionen foreslår at yde ekstra 

landbrugsstøtte til landbrugere i ”områder med særlige naturforhold”. I de områder hvor 

naturen lægger begrænsninger på landbruget skal de altså gives ekstra støtte (18. november 

2010: 10). Også ”små landbrugere” skal ifølge oplægget have yderligere landbrugsstøtte. 

Begrundelserne for at små landbrugere skal have øget støtte er blandt andet som 

Kommissionen skriver i oplægget, at ”konkurrenceevne... kan øges...”. Som Tangermann 

påpeger, så øger landbrugsstøtte dog ikke ”ægte” konkurrenceevne, selvom det gør landbrugere 

bedre i stand til at modstå international konkurrence (januar 2011: 17). Jeg vil vende tilbage til 

denne diskussion af  Kommissionens brug af  begrebet konkurrenceevne i sit oplæg i analysen 

af  Ministerrådet og medlemslandene.
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Støtteloft

Kommissionen foreslår også at et støtteloft skal indføres. Støtteloftet skal sætte en øvre grænse 

for, hvor meget støtte store landbrug kan modtage, men skal dog også tage hensyn til at store 

landbrug kan have stor positiv indflydelse på beskæftigelse (18. november 2010: 10). 

Kommissionen oplæg indeholder også en række andre forslag, som jeg dog ikke vil beskæftige 

mig med. 

Sammenfatning

Kommissionen er som initiativtager til lovgivning en stærk aktør også i landbrugspolitikken. 

Kommissionens udspil om landbrugspolitikken får stor opmærksomhed, blandt andet fordi det 

peger i retning af, hvordan Kommissionens forslag til lovgivning kommer til at se ud. Med 

Gennemgang af  EU's budget i oktober 2010 slog Kommissionen fast at den stadig ønsker at 

mindske landbrugspolitikkens andel af  EU's budget og med oplægget om landbrugspolitikken 

fra november 2010, kom Kommissionen med sine idéer til hvad landbrugspolitikken kan 

komme til at indeholde i fremtiden. 

Af  de tre scenarier som Kommissionen fremlægger støtter Kommissionen selv scenarie 

nummer to, der hverken er det mindst eller det mest omfattende, men midt imellem. De 

konkrete forslag er blandt andet, at Kommissionen ønsker en udligning, altså omfordeling, af  

den direkte støtte. Kommissionen ønsker desuden en grøn komponent til gavn for klima og 

miljø inden for den direkte støtte, hvilket forventes at blive et af  de store temaer i 

forhandlingerne. Af  andre forslag i oplægget er også et loft over hvor meget, hver enkelt 

landbruger kan modtage i støtte og ekstra støtte til landbrug i områder svære naturforhold.

Landbrugskommissæren

Jeg vil indlede dette afsnit med en analyse af, hvilken rolle en kommissærs nationalitet spiller for 

kommissærens politikområde samt en analyse af  den magt, der ligger i en kommissærpost. Det 

vil jeg bruge til at undersøge, hvilken rolle tidligere landbrugskommissærer Ray Mac Sharry og 

Franz Fischler har spillet i forhold til reformer af  EU's landbrugspolitik samt en analyse af  den 

nye landbrugskommissær Dacian Ciolos og forventningerne til hans indflydelse på reformer af  
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den fælles landbrugspolitik. 

Kommissærens nationalitet

Siden februar 2010 har posten som landbrugskommissær været besat af  rumænske Dacian 

Ciolos, og da den nuværende kommission sidder frem til 2014, vil Dacian Ciolos komme til at 

sidde med forhandlingerne om landbrugspolitikken efter 2013. Men spiller Kommissærens 

nationalitet nogen rolle? Formelt er svaret klart nej. Som beskrevet i EU's traktater, er 

Kommissionen helt uafhængig og varetager kun Unionens interesser. Traktaten om den 

Europæiske Union (TEU) artikel 17, stk. 3 siger at 

Kommissionen udfører sine opgaver i fuldkommen uafhængighed. Kommissionens 

medlemmer må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, nogen 

institution, noget andet organ eller nogen anden organisation... (TEU art. 17, stk. 3)

Traktaten er altså fuldstændig klar på det område, og regeringerne er specifikt nævnt i listen 

over dem, som kommissærerne ikke må tage instruktioner fra. I virkeligheden er fuldstændig 

uafhængighed dog svær at leve op til. Wonka (2008: 1147) beskriver den forbindelse, der opstår 

mellem en kommissær og den regering der udpeger kommissærerne ved udnævnelsen. Da 

Kommissionen er en magtfuld institution, har regeringen interesse i at udnævne en kommissær, 

som deler regeringens synspunkter og som kan repræsentere regeringen i Kommissionen. 

Regeringer udnævner desuden fortrinsvis kommissærer, der tilhører regeringspartiet eller et af  

regeringspartierne, og kommissæren på sin side har mulighed for at blive genudnævnt og kan 

derfor have en interesse i at repræsentere regeringens synspunkter for at sikre egen 

genudnævnelse. Der er altså flere grunde til at tro, at det i realiteten er svært for en kommissær 

at være fuldkommen uafhængig af  den nationale regering, som man er udpeget af, og at 

kommissærens nationalitet altså spiller en rolle. At kommissærenes nationalitet spiller en rolle er 

i god tråd med den intergovernmentalistiske tankegang, hvor staterne spiller den vigtigste rolle i 

EU-samarbejdet. 

I forhandlingerne om Lissabon-traktaten så man desuden, at nogle lande, for eksempel Irland, 

tillagde det en meget stor betydning, at hvert land har en kommissær, og Irland gik derfor 
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stærkt imod muligheden for at skære ned på antallet af  kommissærer. Dette skyldes dog ikke 

nødvendigvis udelukkende realpolitiske overvejelser om kommissærenes betydning for de 

medlemsstater der udpeger dem, men kan også skyldes den symbolske betydning det har, at alle 

EU's medlemslande til hver en tid er ligeligt repræsenteret i Kommissionen.

Wonka har lavet en undersøgelse af, hvor kommissærenes loyalitet ligger, og viser, at 

kommissærenes loyalitet ikke nødvendigvis altid ligger det samme sted, men det viser også at 

kommissærerne ikke i alle tilfælde er upåvirkede af  den regering, der har udpeget dem (Wonka, 

2008).

Ray Mac Sharry

Også kommissærens personlige samt politiske og faglige dygtighed har betydning. MacSharry-

reformen var en stor succes for den irske kommissær Ray Mac Sharry, der var 

landbrugskommissær fra 1989 til 1993. Tangermann kalder det for et ”masterpiece of  political 

diplomacy”, at det lykkedes Mac Sharry at få vedtaget landbrugsreformen i 1992 blandt 

landbrugsministrene i Ministerrådet (Tangermann, 1999: 1155). Mac Sharry formåede at 

overføre det pres der kom udefra i form af  GATT-forhandlinger til reelle reformer. Mac Sharry 

var klar over, at reformer af  den fælles landbrugspolitik var nødvendige for at afslutte GATT-

forhandlingerne, men han lagde det aldrig frem som om det var andet end interne problemer, 

der skulle løses ved reformerne. Mac Sharry blev også kendt for sin stædighed. Han kæmpede 

blandt andet en magtkamp med den franske kommissionsformand Jacques Delors, da Delors 

mente, at Mac Sharry gik for langt for at få GATT-aftalen i hus. Mac Sharry forlod sin post 

som forhandler i Uruguay-runden i november 1992 med begrundelsen, at hans arbejde i 

forhandlingerne blev undergravet af  Delors og den franske regering. På bare godt en uge vandt 

Mac Sharry magtkampen med Delors og genoptog sit arbejde som forhandler i Uruguay-

runden, mens Delors sad tilbage i en svagere position end før. Mac Sharry fik et eftermæle som 

en stærk kommissær, der både sikrede fundamentet for den GATT-aftale der blev indgået af  

hans efterfølger og en meget stor reform af  den fælles landbrugspolitik, der kom til at sætte 

kursen også for efterfølgende reformer (Grant, 1997: 151-3).

Tangermann og Grant viser altså på hver sin måde, hvor vigtig en rolle den enkelte kommissær 
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spiller. Tangermann viser, hvordan  kommissærens nationalitet har betydning for, hvilken 

politik kommissæren fører, mens Grant understreger, at personen spiller en stor rolle for, hvor 

stærkt kommissæren står i de politiske kampe og hvor stor succes kommissæren får med at 

gennemføre sine planer.

Franz Fischler

Østrigske Frans Fischler var landbrugskommissær fra 1995 til 2004 og viste allerede tidligt et 

vist mod ved at sætte hårdt mod hårdt i forhold til to største medlemslandelande, Tyskland og 

Frankrig (Grant, 1997: 154). Mest kendt er Franz Fischler for at have været 

landbrugskommissær under den reform af  landbrugspolitikken, der af  mange regnes for den 

største der har været - nemlig Fischler-reformen i 2003, der fik navn efter Kommissæren selv 

(Cunha & Swinbank, 2011: 125). Fischler var ikke tilfreds med Agenda 2000-reformen (Cunha 

& Swinbank, 2011: 142) og Fischler selv, der også var landbrugskommissær under Agenda 

2000-reformen, spillede en stor rolle for, at kravet om en Fischler-reform kom med i Agenda 

2000-reformen. 

Der var kun fem lande der støttede Kommissionens model for reformen gennem hele forløbet, 

Tyskland, Storbritannien, Sverige, Holland og Danmark, mens der var stor modstand mod 

Kommissionens forslag. Frankrig, Spanien, Portugal og Irland udgjorde et blokerende mindretal 

i Ministerrådet og stillede sig altså i vejen for en vedtagelse af  reformen. Forhandlingerne var 

hårde, og særligt Frankrig var en hård forhandlingspartner, fordi den franske præsident Jacques 

Chirac havde problemer med at forsvare reformen indenrigspolitisk (Cunha & Swinbank, 2011: 

144-145).

I sidste ende var det kun Portugal der stemte imod, og på trods af  de kompromisser der blev 

indgået undervejs, vandt Kommissionen og Franz Fischler kampen om, hvor vidtrækkende 

reformen skulle være, og kom igennem med et grundlæggende skifte i landbrugspolitikken, 

nemlig afkoblingen af  landbrugsstøtten. I Cunha & Swinbanks vurdering blev Frans Fischler 

den vigtigste aktør i forhandlingerne om reformen på grund af  hans ”power, experience and 

political ability” (Cunha & Swinbank, 2011: 149).
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Dacian Ciolos 

Da Ciolos kun har været Landbrugskommissær i relativt kort tid - siden februar 2010 - er det 

svært at sige noget om hans styrke og evner for politisk forhandling. Jeg vil derfor i stedet 

undersøge hans holdninger til landbrugspolitikken og holdninger til reformer af  

landbrugspolitikken. Ved at undersøge hans holdninger, håber jeg at kunne tegne at billede af, 

hvilke sager man kan forvente, at Dacian Ciolos vil lægge størst vægt på i de kommende 

forhandlinger. 

Jeg vil undersøge Dacian Ciolos' holdninger til fremtidens landbrugspolitik ved at tage 

udgangspunkt i en tale landbrugskommissæren holdt den 6. januar 2011 ved Oxford Farming 

Conference i Oxford. I talen lægger han op til diskussion om fremtiden for landbrugspolitikken 

efter 2013. Ciolos kommer i talen omkring de vigtigste temaer, der har været oppe i debatten 

om fremtiden for landbrugspolitikken. I sin tale lægger han særlig vægt på at landbrugsstøtte 

skal bruges som betaling for offentlige goder og, at EU's landbrugspolitik kan blive svaret på 

globale fødevareproblemer. Der er altså mange store emner på reformprogrammet for Ciolos, 

og han slår da også fast at ”we are engaged in a fundamental reform process of  the Common 

Agriculture Policy” (min fremhævning) (Ciolos, 6. januar 2011).

Et emne han særligt lægger vægt på, er som sagt at gøre landbrugsstøtten til en betaling for de 

offentlige goder, som landbruget leverer, og som landbruget ikke bliver belønnet for gennem 

markedet. Som eksempel på offentlige goder nævner Ciolos bekæmpelse af  klimaændringer og 

beskyttelse af  miljøet og naturressourcerne. Ifølge Ciolos kan det også tjene til at legitimere 

landbrugsstøtten for den almindelige skatteyder i EU, at landbrugsstøtten ikke kun er 

indkomststøtte, men også en betaling for en ydelse, nemlig offentlige goder. Hvor landmænd i 

starten af  landbrugspolitikkens historie blev betalt for hvor meget de producerede, bliver de i 

dag primært betalt for det landområde de har, og i fremtiden er idéen at flytte i hvert fald nogle 

af  betalingerne til betalinger for offentlige goder, som illustreret i figur 11. At bruge 

landbrugsstøtten som betaling for offentlige goder er ikke nogen ny ide - det er også en af  de 

tanker der ligger bag kravet om krydsoverensstemmelse - men det virker som om, det er en idé, 

som Ciolos lægger særlig vægt på (ibid.).
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Figur 11

Udviklingen i tildeling af  landbrugsstøtte

Betaling per ton     →     betaling per hektar     →     betaling per offentligt gode

Kilde: Tangermann, 7. februar 2011: 15

Klima er desuden et relativt nyt hensyn for landbrugspolitikken, men det falder fint i tråd med, 

at Det Europæiske Råde har besluttet, at man skal bruge alle EU's politikker, og dermed også 

landbrugspolitikken, på at arbejde for EU's såkaldte 2020-strategi, der blev vedtaget i 

sommeren 2010. Et af  målene med 2020-strategien er blandt andet, at EU skal reducere sit 

udslip af  drivhusgasser i 2020 med 20 % i forhold til 1990 (Det Europæiske Råd, 17. juni 2010).

Ciolos nævner i sin tale også udligningen mellem medlemslandene, ”We should also base our 

system of  direct payments on objective criteria, equally applicable to all member states.”, som 

han støtter stærkt og landbrugsbudgettet, som han ønsker at styrke, og måske endda øge, ”If  

food security, biodiversity loss and climate change are all very important issues for decision 

makers... then it should also be reflected in a strong budget for a CAP that provides solutions 

to all these challenges” (6. januar 2011).

I forhold til hvilken rolle landbrugskommissærens nationalitet spiller, så er både udligning og et 

stort landbrugsbudget emner, som der generelt er stort fokus på i de 12 nyeste EU-lande, og 

som man derfor måske kunne forvente sat på dagsordenen af  en landbrugskommissær fra et 

nyt medlemsland. Den grønne komponent er til gengæld noget, der typisk tiltaler et 

nordeuropæisk land som for eksempel Danmark – blandt andet har den danske 

fødevareminister Henrik Høegh talt for et lignende system (23. februar 2011).

Kommissionen

Kommissionens indflydelse på forhandlingerne om den fælles landbrugspolitik er stor, fordi det 

er Kommissionen der fremsætter den juridiske tekst, der er forslaget til landbrugspolitikken. 

Den tekst som Kommissionen fremlægger, former i stor udstrækning det, som vil bliver 

vedtaget i sidste ende. Udover landbrugskommissæren, har budgetkommissæren også en vigtig 

44



rolle i at give sin holdning til forslaget før det bliver offentliggjort. Når det kommer til 

lovforslag om landbrugspolitik, er det også typisk, at generaldirektoratet for miljø, 

generaldirektoratet for sundhed og forbrugerbeskyttelse, generaldirektoratet for handel og 

generaldirektoratet for udvikling inddrages (Cunha & Swinbank, 2011: 59). Der er altså 

forskellige interesser, der skal koordineres internt i Kommissionen, men Kommissionen har 

den styrke i forhold til Europa-Parlamentet og Ministerrådet, at Kommissionen står samlet, og 

derfor stærk, udadtil (Niels Lindberg Madsen, interview, 11. marts 2011: 11.50).

Sammenfatning

Det er Kommissionen, der fremlægger forslag til, hvordan den fremtidige landbrugspolitik skal 

se ud. Ifølge planen skulle Kommissionen fremlægge sit forslag i juli 2011, men forslaget ser ud 

til at blive væsentlig forsinket, hvilket vil forsinke hele forhandlingsprocessen og måske i sidste 

ende gøre det svært at have en ny landbrugspolitik klar til at træde i kraft den 1. januar 2014, 

som planlagt.

I november 2010 fremlagde Kommissionen sit oplæg om landbrugspolitikken, som danner 

baggrund for den diskussion der foregår for tiden om landbrugspolitikken. Kommissionens 

oplæg indeholder forskellige forslag til, hvordan landbrugspolitikken kan ændres. 

Kommissionens mest nyskabende forslag drejer sig om at indføre en såkaldt grøn komponent i 

den direkte landbrugsstøtte til gavn for miljø og klima. Kommissionen foreslår desuden en 

udligning af  landbrugsstøtten mellem medlemslandene, hvilket vil skabe mere ligelige 

udbetalinger. Ifølge Lars Hoelgaard forventes Kommissionen at spille ud med en udligning 

”noget højere” end de 65 % som Europa-Parlamentet forventes at spille ud med. Det betyder, 

at Kommissionen ønsker en højere udligning, og altså en mere ligelig fordeling af  

landbrugsstøtten. Kommissionen foreslår desuden ekstra støtte til landbrug med særlige 

udfordringer og et maksimum for hvor meget et enkelt landbrug kan modtage i 

landbrugsstøtte. 

Landbrugskommissæren spiller en vigtig rolle i forhandlingerne om landbrugspolitikken og for 

muligheden for at komme igennem med en reform af  politikken. Kommissærens nationalitet 

spiller ikke en direkte rolle, fordi kommissærerne ifølge EU's traktater handler fuldstændig 

uafhængigt af  nationale regeringer. I virkeligheden er det et krav der er svært at opfylde blandt 
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andet fordi kommissærerne er udpeget af  de nationale regeringer og måske også skal 

genudpeges. At kommissærerne altså indirekte repræsenterer de nationale regeringer støtter den 

intergovernmentalistiske tankegang om medlemsstaternes magt.

Både landbrugskommissær Ray Mac Sharry og Franz Fischler viste med de reformer de var 

med til at forhandle på plads i henholdsvis 1992 og 2003, hvor stor en rolle 

landbrugskommissæren kan spille. Ray Mac Sharry vandt magtkampen med 

Kommissionsformand Jacques Delors, der mente at Ray Mac Sharry gik for langt, og Ray Mac 

Sharry kom i sidste ende igennem med den hidtil største reform af  landbrugspolitikken. Franz 

Fischler fik, trods stor modstand mod Kommissionens forslag, forhandlet den nok største 

reform af  landbrugspolitikken igennem og sikrede helt fundamentale forandringer ved at 

afkoble landbrugsstøtten. 

Hvilken styrke den nuværende Kommissær Dacian Ciolos kommer til at vise i forhandlingerne 

om den kommende reform af  den fælles landbrugspolitik er endnu uklart, men der tegner sig 

dog et billede af  hvilke sager, han vil lægge sine kræfter bag at få gennemført. 

Landbrugskommissæren lægger særligt vægt på at ændre landbrugsstøtten til at være en betaling 

for offentlige goder. Et af  midlerne til at opnå det mål er forslaget om den grønne komponent, 

som skal hjælpe med at beskytte miljøet og bekæmpe klimaforandringer, altså to emner der står 

højt på den offentlige dagsorden. Også udligning af  landbrugsstøtten imellem medlemslandene 

og at sikre et stort budget til landbrugspolitikken, er noget af  det, som landbrugskommissæren 

ser som vigtige emner.

Helt generelt spiller Kommissionen en stor rolle i forhandlingerne om den fælles 

landbrugspolitik. Kommissionens forslag til lovgivning der ser ud til at komme til efteråret, hvis 

det ikke bliver yderligere forsinket, kommer til at sætte rammen for, hvordan 

landbrugspolitikken kommer til at se ud. Kommissionens har stor forhandlingsmæssig styrke, 

fordi den står samlet udadtil, hvilket står i kontrast til Europa-Parlamentet og Ministerrådet, der 

er stærkt splittede og har svært ved at stå samlede om ændringsforslag til Kommissionens 

lovforslag. Kommissionen har altså en helt central rolle at spille med sit forslag til den 

fremtidige landbrugspolitik og står meget stærkt som aktør i forhandlingerne om den 
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fremtidige landbrugspolitik.

Europa-Parlamentet

Jeg vil her se på, hvordan Lissabon-traktaten ændrer magtforholdet mellem EU's to lovgivende 

institutioner, Ministerrådet og Europa-Parlamentet, når det kommer til den fælles 

landbrugspolitik. Jeg vil undersøge, i hvor høj grad Lissabon-traktatens ændringer i forholdet 

mellem de to institutioner kan komme til at ændre landbrugspolitikken, og på hvilken måde 

Europa-Parlamentet med sin større indflydelse kan komme til at gøre sig gældende i 

forhandlingerne om landbrugspolitikken i den nye budgetperiode.

Europa-Parlamentet efter Lissabon-traktaten

Da Lissabon-traktaten trådte i kraft den 1. december 2009, fik Europa-Parlamentet på tre 

forskellige niveauer større magt over EU's landbrugspolitik. Europa-Parlamentet blev 

ligeværdig med Ministerrådet både i forhold til at lovgive inden for landbrugspolitikken og i 

forhold til EU's årlige budget - inklusiv altså budgettet for landbrugspolitikken – og Europa-

Parlamentet fik desuden indflydelse på den flerårige finansielle ramme, som sætter de helt 

overordnede budgetrammer for landbrugspolitikken (Udenrigsministeriet, 2007: 72).

Medlovgiver på landbrugspolitikken

Den første ændring som Lissabon-traktaten medførte, var at Europa-Parlamentet fik samme 

rolle som Ministerrådet i lovgivningsprocessen for landbrugspolitikken. Før Lissabon-traktaten 

var høringsproceduren den lovgivningsprocedure, der blev brugt inden for den fælles 

landbrugspolitik. Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) i artikel 42, 

stk. 1 og artikel 43, stk. 2 efter Lissabon-traktaten, ændrer dog dette:

Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure og 

efter høring af  Det Økonomiske og Sociale Udvalg den fælles ordning for markederne 

for landbrugsvarer, der er nævnt i artikel 40, stk. 1, samt de øvrige bestemmelser, der 

er nødvendige for at virkeliggøre målsætningerne for den fælles landbrugs- og 

fiskeripolitik. (TEUF, art. 43, stk. 2)

Med Lissabon-traktatens ændringer er det altså nu den almindelige lovgivningsprocedure, også 
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kendt som den fælles beslutningsprocedure, der bruges inden for landbrugspolitikken. Helt 

overordnet betyder det, at Europa-Parlamentet får langt større indflydelse på lovgivning inden 

for landbrugspolitikken. Hvor den tidligere lovgivningsprocedure på området kun gav Europa-

Parlamentet høringsret, bliver Europa-Parlamentet nu sidestillet med Ministerrådet, når det 

kommer til at lovgive om den fælles landbrugspolitik. Det vil sige, at Ministerrådet og Europa-

Parlamentet begge skal vedtage et forslag fra Kommissionen, for at det kan blive til lov. Med 

Lissabon-traktatens ændring af  lovgivningsproceduren får Europa-Parlamentet altså de facto 

vetoret inden  for landbrugspolitikken, fordi lovgivning ikke kan vedtages uden Europa-

Parlamentet. Når reformerne af  den fælles landbrugspolitik skal vedtages, vil Europa-

Parlamentet altså få mulighed for at sætte et større aftryk på landbrugspolitikken, end de har 

haft mulighed for tidligere.

EU's årlige budget

Europa-Parlamentet får desuden større indflydelse på landbrugspolitikken på budgetniveau. I 

forhold til det årlige budget ændrer Lissabon-traktaten den lovgivningsprocedure, der bruges til 

at vedtage det EU's årlige budget, så Ministerrådet ikke længere har den største magt, men 

Europa-Parlamentet og Ministerrådet bliver ligestillet i forhold til at vedtage budgettet (TEUF 

art. 272; Udenrigsministeriet, 2007: 72).

EU's flerårige finansielle ramme

Den flerårige finansielle ramme får Europa-Parlamentet med Lissabon-traktaten nu også 

indflydelse på ifølge Udenrigsministeriets redegørelse om Lissabon-traktaten. Hvor de såkaldte 

finansielle perspektiver tidligere blev vedtaget som en interinstitutionel aftale mellem 

Ministerådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet, er vedtagelsen nu skrevet ind i EU's 

traktater med Lissabon-traktaten (TEUF art. 312). Europa-Parlamentet, der tidligere kun havde 

indflydelse på de såkaldte ikke-obligatoriske udgifter – udgifter der ikke er nødvendige, baseret 

på EU's traktater eller lovgivning –, har på den måde nu også fået indflydelse på de 

obligatoriske udgifter – udgifter der er nødvendige, baseret på  EU's traktater eller lovgivning, 

som for eksempel netop landbrugspolitikken (Folketinget, 2009: 33). 

Europa-Parlamentet har med Lissabon-traktaten fået udvidet sin magt, som en af  EU's 
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lovgivende institutioner. Denne udvidelse af  Europa-Parlamentets magt er særligt vigtig, fordi 

den nu er sket inden for landbrugspolitikken, der altid har været betragtet som et område, der 

er specielt centralt. Denne ændring kan ses som en føderal udvikling, fordi Europa-

Parlamentets medlemmer repræsenterer medlemslandenes befolkninger og ikke som 

Ministerrådet medlemslandene selv. Man kan altså se styrkelsen af  Europa-Parlamentets magt 

over landbrugspolitikken og budgettet til landbrugspolitikken som et eksempel på en føderal 

eller supranational udvikling af  EU.

Europa-Parlamentet har altså nu indflydelse på den budgetmæssige ramme for 

landbrugspolitikken, både i det årlige budget og den flerårige finansielle ramme. Samtidig er 

Europa-Parlamentet nu blevet ligestillet med Ministerrådet når det kommer til at vedtage 

landbrugspolitikken. Der er altså ingen tvivl om, at Europa-Parlamentet har fået større 

indflydelse på EU's landbrugspolitik, end de havde før Lissabon-traktaten trådte i kraft i 

december 2009.

Spørgsmålet er, hvordan Europa-Parlamentet har tænkt sig at bruge sin magt inden for 

landbrugspolitikken, og hvilken indflydelse Europa-Parlamentet kan tænkes at få på 

landbrugspolitikken efter 2013?

Størrelsen af  landbrugsbudgettet

Når det kommer til størrelsen af  landbrugsbudgetter, så er europaparlamentarikerne over en 

bred kam ikke interesseret i at skære ned. Som det danske medlem af  Europa-Parlamentet for 

Venstre siden 1999 Anne E. Jensen sagde på Folketingets høring om fremtiden for EU's 

landbrugspolitik ”de der er på den fløj, at man skal skære i landbrugspolitikken, det er et lille 

mindretal bestående af  nogle personer fra de nordiske lande og enkelte englændere, vi har ikke 

engang tyskerne med os” (23. februar 2011: 10.27.10). Europa-Parlamentet vedtog da også i juli 

2010, før Kommissionen fremlagde sit forslag, en betænkning, hvor man kunne læse at 

”eftersom den fælles landbrugspolitik vil skulle imødegå mange udfordringer og forfølge 

bredere målsætninger efter 2013, er det afgørende, at det budget, EU afsætter til den fælles 

landbrugspolitik, som minimum fastholdes på det nuværende niveau” (Europa-Parlamentet, 8. 

juli 2010). Formuleringen at landbrugsbudgettet som minimum skal blive på det nuværende 

niveau, viser at der også i Europa-Parlamentet er medlemmer, der ønsker landbrugsbudgettet 
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styrket. Europa-Parlamentet er ved at udarbejde en ny betænkning, som svar på 

Kommissionens udspil med de tre scenarier fra november 2010, men ifølge Anne E. Jensen er 

betænkningen fra juli 2010, det mest reformvenlige Europa-Parlamentet kan komme ud med. 

Ifølge hende går det kun ”ned ad bakke herfra” (10.26.40) og ”Parlamentet kommer ikke med 

et forslag til et lavere landbrugsbudget. Det er så sikkert som amen i kirken” (10.35.30). Niels 

Lindberg Madsens holdning går i samme retning, at Europa-Parlamentet vil gå efter et 

uforandret landbrugsbudget eller eventuelt en forhøjelse af  landbrugsbudgettet i forbindelse 

med en generel forhøjelse af  budgettet – altså ikke en forhøjelse på bekostning af  andre 

områder (interview, 11. marts 2011: 3.10). 

Der er altså ikke udsigt til, at Europa-Parlamentet vil spille ud med en nedskæring i 

landbrugsbudgettet, man kan nærmere forvente at Europa-Parlamentet vil kæmpe for at holde 

landbrugsbudgettet på sit nuværende niveau. 

Indholdet af  landbrugspolitikken

Heller ikke når det kommer til indholdet af  en reform går Europa-Parlamentet ind for en stor 

reform. Som Anne E. Jensen udtaler på Folketingets høring om EU's landbrugspolitik: ”...der 

er masser i Europa-Parlamentet... som gerne ser reformerne rullet tilbage. Og man genindfører 

kvotesystemer, direkte støtte og sågar noget der ligner støtteopkøb til senere eksportstøtte ” 

(23. februar 2011: 10.27.55). Som Steen Søndergaard siger, så er Europa-Parlamentet sådan set 

konservativt på begge politiske fløje i forhold til landbrugspolitikken, og når det kommer til 

reformer, skal det helst ikke være ”for vildt” (interview, 1. marts 2011: 1.01). Det er altså ikke i 

Europa-Parlamentet, at man finder politisk pres for en stor reform af  landbrugspolitikken.

Fordi Kommissionen står samlet og stærk om sit udspil, og Europa-Parlamentet har sværere 

ved at agere samlet, er Europa-Parlamentets mulighed for at få indflydelse største, hvis Europa-

Parlamentet vælger nogle få emner at lægge vægt på. Europa-Parlamentet vil altså sandsynligvis 

vælge nogle få sager ud, som de ønsker at forfølge i forhandlingerne (Niels Lindberg Madsen, 

interview, 11. marts 2011: 12.15).

Den såkaldte udligning bliver et af  de rigtig svære emner i forhandlingerne om reformer af  

landbrugspolitikken (Sten Søndergaard, interview, 1. marts 2011: 0.16). Debatten om udligning 
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drejer sig om, hvorvidt eller hvor meget man skal udligne den meget ujævne fordeling af  

hektarstøtte mellem EU's medlemslande, som beskrevet i afsnittet om Kommissionen. Lars 

Hoelgaard fra Kommissionen forventer et udspil fra Europa-Parlamentet med en udligning på 

65 %, det vil sige at intet medlemsland kan modtage mindre end 65 % af  gennemsnittet i 

hektarstøtte.

Et område hvor Europa-Parlamentet dog har været knap så konservativt, er i forhold til miljø 

og klima. Begge emner er taget med i Europa-Parlamentets betænkning fra juli 2010, hvor 

Europa-Parlamentet ser positivt på landbrugets rolle som leverandør af  offentlige goder som 

for eksempel miljøbeskyttelse og dyrevelfærd og ”påpeger, at landbrugerne har potentiale til at 

levere yderligere miljøgoder, som matcher samfundets behov”. Også et offentligt gode som 

bekæmpelse af  klimaændringer ønsker Europa-Parlamentet at landbruget skal kunne levere i 

fremtiden. Som der står i Europa-Parlamentet betænkning: ”landbruget har en ledende rolle at 

spille i forbindelse med tacklingen af  klimaændringerne” (8. juli 2010). 

Også et foreløbigt dokument fra det såkaldte SURE-udvalg i Europa-Parlamentet tyder på, at 

Europa-Parlamentet vil forhandle ud fra et ønske om at ændre landbrugspolitikken i retning af  

at levere flere offentlige goder. SURE-udvalgets fulde titel er ”Det Særlige Udvalg om 

Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013” og skal fra 

juli 2010 til juli 2011 arbejde med at formulere Europa-Parlamentets prioriteringer for EU's 

politikområder og budget. I den foreløbige rapport skriver SURE-udvalget:

[The European Parliament] Stresses that the CAP has a multifunctional role in delivering 

a variety of  public goods beyond agricultural markets, such as guaranteeing the Union's 

food security in maintaining farm land in production throughout Europe, shaping the 

diversity of  landscapes, enhancing biodiversity and animal welfare, and in combating 

rural depopulation; (Europa-Parlamentet, 2. marts 2011: 11)

De opgave, som Europa-Parlamentet mener at landmændene bør påtage sig, er dog også et led i 

argumentationen om, at landbrugsbudgettet skal holdes på det nuværende niveau:
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[The European Parliament] Insists that, given the wide array of  tasks and objectives that 

the CAP is called to respond to, the amounts allocated to the CAP in the budget year 

2013 should be at least maintained during the next financial programming period 

(Europa-Parlamentet, 2. marts 2011: 12)

Europa-Parlamentet ser altså gerne, at landbruget kommer til at levere flere offentlige goder, 

som for eksempel beskyttelse af  miljøet og bekæmpelse af  klimaforandringer, og vil samtidig 

kæmpe for at landbruget får betaling, for de goder det leverer.

Sammenfatning

Der er ingen tvivl om at Europa-Parlamentet med Lissabon-traktaten har fået væsentlig mere 

indflydelse på landbrugspolitikken, både direkte på lovgivningen der regulerer 

landbrugspolitikken og på EU's årlige budget og den flerårige finansielle ramme, begge dele 

inklusiv budgettet for landbrugspolitikken.

Europa-Parlamentets voksende magt over landbrugspolitikken støtter en føderalistisk forståelse 

af  EU. Det skyldes at Europa-Parlamentet er et overstatsligt element i EU's lovgivningsproces i 

modsætning til Ministerrådet, der repræsenterer medlemsstaterne. Når Europa-Parlamentet får 

større magt i lovgivningsprocessen, sker det indirekte på bekostning af  Ministerrådet, fordi de 

to lovgivende institutioner bliver nødt til at indgå kompromisser når de skal forhandle sig til 

enighed. Det betyder at den overstatslige indflydelse som Europa-Parlamentet repræsenterer, 

vinder styrke på bekostning af  den mellemstatslige.

Inden for landbrugspolitikken kan man sige, at Europa-Parlamentet er meget konservativt – på 

begge politiske fløje. Der er et stærkt ønske i Europa-Parlamentet om at styrke 

landbrugspolitikken ved at øge budgettet eller i hvert fald at holde budgettet på det nuværende 

niveau. Der er også pres fra en del af  Europa-Parlamentets medlemmer for at rulle tidligere 

reformer tilbage og at genindføre nogle mindre liberale politikker end de nuværende. Der ser 

dog alligevel ud til at være et flertal for at gribe nogle nye udfordringer ved at støtte, at 

landbrugspolitikken skal levere flere offentlige goder, så længe der også følger finansiering med 

til at levere disse.
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Samlet set ser det ud til at Europa-Parlamentet vil gå ind i forhandlingerne om 

landbrugspolitikken for at kæmpe for at fastholde budgettet på sin nuværende størrelse, 

samtidig med at Europa-Parlamentet sandsynligvis vil udvælge nogle få, andre emner at kæmpe 

for. Europa-Parlamentet vil muligvis komme med et mindre vidtrækkende forslag til udligning, 

end det som Kommissionen spiller ud med. Europa-Parlamentet ser umiddelbart, baseret på 

rapporterne fra Europa-Parlamentets SURE-udvalg og landbrugsudvalg, ud til at støtte 

Kommissionens ønske om at få Europas landmænd til at levere flere offentlige goder som for 

eksempel miljøbeskyttelse, dyrevelfærd og bekæmpelse af  klimaforandringer.

På grund af  Lissabon-traktaten står Europa-Parlamentet langt stærkere som aktør end tidligere, 

når det kommer til forhandlingerne om landbrugspolitikken. Da det er første gang Europa-

Parlamentet skal deltage direkte i forhandlingerne om landbrugspolitikken, er det dog svært at 

sige, hvor stor en indflydelse Europa-Parlamentet kan komme til at få.

Ministerrådet og medlemslandene

Budgettet

I Ministerrådet er stemningen generelt ikke til at øge landbrugsbudgettet, som Europa-

Parlamentet og landbrugskommissæren ellers tidligere har været interesserede i (Ciolos, 6. 

januar 2011; Europa-Parlamentet, 8. juli 2010). En gruppe på fem lande – Finland, Frankrig, 

Storbritannien, Tyskland og Holland -  er ligefrem gået sammen om at skrive et åbent brev til 

Kommissionen om, at de ønsker et loft for EU's budget. Landene begrunder deres ønske med 

den økonomiske krise, der tærer hårdt på budgetterne i EU's medlemslande og argumenterer 

for, at medlemslandenes udgifter til EU-budgettet må være en del at landenes arbejde for at 

nedbringe deres offentlige underskud og gæld. Når medlemslandene skal skære kraftigt ned, 

kan det altså ikke tillades at landenes bidrag til EU-budgettet stiger. De fem lande nævner ikke 

landbrugspolitikken specifikt, men taler i brevet generelt om den flerårige finansielle ramme. Et 

såkaldt loft over EU's generelle budget vil gøre det sværere at øge budgettet for 

landbrugspolitikken, fordi det så vil kræve nedskæringer andre steder på EU-budget. Finland, 

Frankrig, Storbritannien, Tyskland og Holland slår fast, at EU's udfordring i de kommende år 

efter deres mening er ”not to spend more, but to spend better” (Storbritannien, Tyskland, 

Frankrig, Holland & Finland, 18. december 2010). Zahrnt vurderer at en moderat stigning, som 
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foreslået i brevet fra Finland, Frankrig, Storbritannien, Tyskland og Holland, hvor budgettet for 

2014-2020 ikke øges med mere end inflationen, er et sandsynligt resultat for det flerårige 

budget i sidste ende (Zahrnt, marts 2011: 3).

Fem medlemslande kan ikke siges at være en stor del at EU's 27 medlemslande, men blandt de 

fem er EU's to største lande, Tyskland og Frankrig, hvilket giver brevet stor vægt. Ifølge den 

danske fødevareminister Henrik Høegh, er der da også et flertal af  EU's medlemslande, der 

ønsker at holde EU's budget i ro:

Så spørgsmålet om budgettet... altså jeg tror når man ser i ministerrådet, så tror jeg ikke, 

at der er nogen, der sådan forestiller sig, at der bliver flertal for at øge budgettet, og det 

er vores indtryk, når vi snakker med danske parlamentsmedlemmer at presset fra 

Parlamentet - som lidt overraskende måske var at øge landbrugsbudgettet - er aftagende, 

så der er nok ikke det store pres længere. Om det så lykkes at reducere budgettet, det er 

nok kun for optimister at satse stort på det. (Henrik Høegh, 23. februar 2011: 11.23.35)

Den danske fødevareminister ser altså ikke, at der blandt hans kollegaer i Ministerrådet er 

interesse for at øge budgettet. Der er heller ingen tvivl om, at den økonomiske krise der 

påvirker EU's medlemslande, indirekte sætter EU's budget under pres. Spørgsmålet er, om 

landbrugspolitikken får lov til at lægge beslag på den samme andel af  EU's budget som 

tidligere, eller om der mellem institutionerne kan blive enighed om en omfordeling mellem 

EU's politikområder, så man kan fortsætte med at nedsætte landbrugspolitikkens andel af  det 

samlede budget, som man har gjort igennem mange år. Også konklusionerne fra Det 

Europæiske Råds møde i oktober 2010 understreger, at medlemslandene er tilbageholdende 

med at øge EU's samlede budget i forbindelse med vedtagelsen af  de flerårige finansielle 

perspektiver:

Heads of  State or Government stressed that, at the same time as fiscal discipline is  

reinforced in the European Union, it is essential that the European Union budget and 

the forthcoming Multiannual Financial Framework reflect the consolidation efforts 

being made by Member States to bring deficit and debt onto a more sustainable path. 
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(Det Europæiske Råd, 28.-29. oktober 2010)

Også Det Europæiske Råd argumenterer altså for at holde budgettet i ro på baggrund af  den 

økonomiske situation i medlemslandene.

Reformpres

Der er forskellige holdninger til hvilke politiske handlinger, der er nødvendige som svar på den 

økonomiske krise, som medlemslandene kæmper med. Nogle lande kæmper for nedskæringer 

på EU's budget som svar på medlemslandenes økonomiske problemer (Finland, Frankrig, 

Storbritannien, Tyskland & Holland, 18. december 2010), mens andre medlemslande som Polen 

er nervøse for, at det kommer til at betyde nedskæringer på landbrugspolitikken og 

argumenterer for, at det er farligt at skære i landbrugsstøtten, når også landmændene er ramt af  

den økonomiske krise (Polens landbrugsministerium, 2009: 3-4). Stærke kræfter som Frankrig 

og Tyskland antyder dog en holdning om ikke at ønske nedskæringer på landbrugspolitikken i 

deres positionspapir fra september 2010, hvor man kan læse at ”there must be resources for 

action commensurate with our ambitions” (Tyskland & Frankrigs landbrugsministerier, 14. 

september 2010). Der er dog én gruppe, primært nordeuropæiske lande, der ønsker at skære i 

landbrugsbudgettet. Storbritannien, Danmark, Sverige, Holland og måske Malta ønsker at skære 

ned på landbrugsbudgettet, men det er ikke let at se, hvordan de skulle kunne finde flertal i 

Ministerrådet for deres synspunkt om kraftige nedskæringer (Steen Søndergaard, interview, 1. 

marts 2011: 13.00).

Før udvidelsen med først 10 nye lande i 2004 og siden to nye lande i 2007 var der øget pres for 

reformer af  landbrugspolitikken, som beskrevet i afsnittet om Forberedelse til udvidelse og 

Agenda 2000. Efter at de 12 nye lande er blevet optaget, kan man se den omvendte effekt, 

nemlig at reformpresset fra medlemslandene er mindsket. Den danske regering sagde i 2008, at 

reformvilligheden i forhold til at afvikle landbrugsstøtten i EU's medlemslande var blevet 

mindre i forhold til 1992 og 2003-reformerne. Dette skyldes, at de seneste udvidelser har 

betydet, at EU nu har flere medlemslande med landbrug, der er mindre moderne (Ministeriet 

for Fødevarer..., 2008: 9). 

Fødevareminister Henrik Høegh udtalte efter at have haft besøg af  sin ungarske kollega, at det 
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er ”...klart at Formandskabet i vid udstrækning holder sig til det store flertal af  medlemsstater, 

der ikke er interesseret i omfattende reformer” (den 23. februar 2011: 10.05.35). Denne 

udtalelse understreger den mangel på interesse for større reformer, der er fra mange 

medlemslande. De lande der har det største ønske om reformer, er generelt de lande, der 

ønsker nedskæringer i landbrugsstøtten og liberaliseringer generelt.

Indholdet af  landbrugspolitikken

Udligning

Et af  de områder hvor det primært er de gamle medlemslande der ikke ønsker for store 

ændringer, er udligning. Netop denne splittelse om hvor lidt eller hvor meget der skal udlignes, 

som i grove træk går mellem de nye og de gamle medlemslande, illustrerer en af  de vigtigste 

forskelle i holdninger til landbrugspolitikken og vil sandsynligvis få stor betydning i 

forhandlingerne om reformerne af  landbrugspolitikken (Niels Lindberg Madsen, interview, 11. 

marts 2011; Steen Søndergaard, 1. marts 2011). Ifølge Lars Hoelgaard er udligning desuden, 

sammen med diskussionen om at gøre søjle I grønnere, et af  de to vigtigste emner i 

diskussionen om indholdet af  landbrugspolitikken (23. februar: 10.17). 

Selv om i hvert fald det polske landbrugsministerium har givet udtryk for, at det mest 

retfærdige er en ligelig fordeling af  den direkte landbrugsstøtte med det samme beløb udbetalt 

per hektar overalt i EU (Polens landbrugsministerium, 2009: 5), er det et ganske umuligt mål. 

Frankrig vil være et af  de lande, der vil skulle afgive landbrugsstøtte til Polen og andre lande, 

der modtager relativt lav landbrugsstøtte ved en udligning, og Frankrig skriver sammen med 

Tyskland i et fælles positionspapir at ”it has to be stressed that an EU-wide flat rate is not 

justified and does not comply with the economic situation in the EU” (14. september, 2010). 

Ifølge Niels Lindberg Madsen er udgangspunktet for Frankrig og Tyskland, at der ikke skal 

gives øget landbrugsstøtte til de nye medlemslande, fordi de nye medlemslande allerede får 

rigeligt ud af  landbrugspolitikken. Frankrig og Tyskland argumenterer for, at de nye 

medlemslande bør se på landbrugspolitikken som helhed og ikke snævert på den direkte 

landbrugsstøtte. Hvad de nye medlemslande ikke får i direkte støtte, får de efter Frankrig og 

Tysklands mening rigeligt i strukturfondsmidler (interview, 11. marts 2011: 5.15). 
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Tyskland og Frankrig afviser dog ikke direkte udligning i deres fælles positionspapir, og det er 

da også en lang række lande, der ønsker en mere ”retfærdig og balanceret” fordelt 

landbrugsstøtte, som det hedder i Kommissionens forslag (18. november 2010). Ni ud af  de 12 

nyeste medlemslande gik i februar 2010 sammen om en deklaration, hvor de blandt andet var 

enige om, at landbrugsstøtten skal tildeles på et mere retfærdigt grundlag end historiske tal for 

produktion, som det er i dag (Bulgarien et al., 3. februar 2010).

Polen er dog et af  de 20 medlemslande, der ved et rådsmøde den 17. marts 2011 gik med til en 

kompromistekst, der siger at ”The Presidency... Recognizes the need for a more equitable 

distribution of  direct income support between Member States stepwise reducing the link to 

historical references, and having regard to the overall context of  the future EU budget”, og på 

den måde slutter op om en formulering, der langt fra lægger op til ens landbrugsstøtte for alle 

medlemslande (Rådsmøde, 17. marts 2011b: 2). Man kan måske tolke det, at kompromisteksten 

blev støttet af  både Tyskland, Frankrig og Polen, som at der er ved at blive bygget bro over i 

hvert fald ét af  øst/vest-skellene i holdninger inden for landbrugspolitikken.

Der kan dog under alle omstændigheder ikke gøres fremskridt i forhandlingerne om udligning, 

før det franske præsidentvalg i maj 2012 er afsluttet. Dette skyldes, at Frankrig sandsynligvis vil 

være et af  de medlemslande, der skal afgive støtte ved en udligning. En nedgang i 

landbrugsstøtten er  politisk meget følsomt i fransk indenrigspolitik og derfor ikke noget, en 

fransk præsident ønsker at indgå en aftale om op til et præsidentvalg (Niels Lindberg Madsen, 

interview 11. marts 2011: 9.20). 

Ifølge Niels Lindberg Madsen er et realistisk slutresultat af  institutionernes forhandlinger, at 

landbrugsstøtten hæves for dem der får allermindst - som de baltiske lande - som de eneste. 

Den store ”ubekendte” i forhandlingerne er dog Polen, som føler sig dårligt behandlet af  

Tyskland og Frankrig, og som sandsynligvis vil gå langt for at få et godt resultat ud af  

forhandlingerne (interview, 11. marts 2011: 7.10). Steen Søndergaard vurderer også, at 

udligningen bliver lille. Det vil sige, at de lande der får allermindst, vil få lidt, og de lande der får 

allermest, giver en smule, mens der ikke ændres noget for det store flertal. Den eneste 
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undtagelse kan måske være Grækenland, som får allermest i landbrugsstøtte af  alle 

medlemslandene, men som samtidig har så dårlig en økonomisk situation, at det måske bliver 

svært at skære i hektarstøtten for Grækenlands vedkommende (Steen Søndergaard, interview, 1. 

marts 2011: 14.50).

Den grønne komponent

Det andet store emne i forhandlingerne om indholdet af  landbrugspolitikken ser ud til at blive 

den såkaldte grønne komponent, eller ”greening” (Hoelgaard, 23. februar 2011: 10.17), som 

Kommissionen har foreslået i sit oplæg. Den grønne komponent betyder, at man ønsker at 

indføre flere værktøjer inden for den direkte støtte til at gavne miljøet. Frankrig og Tyskland 

skriver i deres udmelding, at ”Any changes of  the current shape of  the two-pillar model to 

improve the legitimity of  the CAP in the society (“greening”) must have clear advantages for 

farmers, rural areas and environment” (Tyskland & Frankrigs landbrugsministerier, 14. 

september 2010). Frankrig og Tyskland er altså ikke afvisende over for at gøre søjle I grønnere, 

og på landbrugsministrene møde i Ministerrådet den 17. marts bliver medlemslandene da også 

enige om formuleringen ”the Council... endorse the concept of  further greening of  the CAP”. 

Der ser altså ud til at være en relativt bred opbakning blandt EU's medlemslande til at gøre søjle 

I grønnere, som Kommissionen har foreslået. Steen Søndergaard vurderer da også, at de 

grønne tiltag på en eller anden måde vil komme med i den endelige reform (interview, 1. marts 

2011: 21.25).

Støtteloft

Forslaget om at lave et loft for hvor store udbetalinger af  landbrugsstøtte en enkel landmand 

kan modtage er blevet mødet med kritik af  flere medlemslande. Idéen om et loft over hvor 

meget hver enkelt landbruger kan modtage i støtte har været fremsat før, både ved Agenda 

2000-reformen i 1999 og Fischler-reformen i 2003, men uden at blive vedtaget. I begge tilfælde 

har der været særlig modstand fra to af  de store lande, nemlig Tyskland og Storbritannien 

(Cunha & Swinbank, 2011: 108, 132-134). At netop disse, Tyskland og Storbritannien, har så 

stærk en modstand mod et loft over udbetalingerne kan skyldes, at disse lande har relativt 

mange, store landbrug (Farmsubsidy.org, n.d.).
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Også denne gang er der modstand mod forslaget om et loft over støtten og i konklusionerne 

fra Ministerrådsmødet af  landbrugsministrer den 17. marts 2011 kan man læse, at ”the 

Council... note significant opposition to the possibility of  an upper ceiling for large individual 

farms” (Rådsmøde, 17. marts 2011a: 7). Steen Søndergaard vurderer da også, at der er for 

mange lande imod forslaget, til at det kan gennemføres (interview, 1. marts 2011: 31.30).

Liberalisering

Danmark er blandt de lande der ønsker at gøre landbrugspolitikken mere markedsorienteret og 

liberaliseret (Ministeriet for Fødevarer..., 2. december 2010: 8). For eksempel finder man i 

Regeringens strategi for afvikling af  EU's landbrugsstøtte, regeringens plan for at afskaffe den direkte 

landbrugsstøtte inden 2025. Særligt lande som Polen og Frankrig har nærmest modsatrettede 

interesser som forsyningssikkerhed, beskyttelse af  svært stillede områder, og 

krisestyringsredskaber der involverer mere støtte til landbruget, mens afskaffelse af  

landbrugsstøtten slet ikke er på dagsordnen (Ministeriet for Fødevarer..., 30. maj 2008: 2). 

Fødevareminister Henrik Høegh opridsede forskellen imellem de to sider ved et møde i 

Folketingets Europaudvalg:

Drøftelsen i februar viste, at der er en stor gruppe lande med Frankrig i spidsen, der er 

meget bekymrede for en yderligere markedsorientering af  landbrugspolitikken. Disse 

lande ønsker endda nye markedsforanstaltninger til at håndtere prisudsving. En mindre 

gruppe lande med Danmark, Sverige, Storbritannien og Nederlandene fastholder 

behovet for at fortsætte reformerne (Henrik Høegh, 26. marts 2010: 8).

Og Fødevareministeriet uddyber i et notat, hvilke lande der står på hvilken side i kampen om 

liberalisering eller ikke-liberalisering. Frankrig, Spanien, Portugal, Østrig, Italien, Grækenland, 

Irland, Polen, Ungarn er de lande, der ønsker blandt andet en høj, direkte støtte og udvikling af  

nye forsikringsordninger, tiltag der opfattes som ikke-liberale af  lande som Danmark. På den 

anden side står ifølge notatet Tyskland, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Nederlandene og 

Danmark med ønsker om mere innovation, større markedsorientering og konkurrenceevne 

samt fokus på klima og miljø. 
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Det er i forbindelse med debatten om liberalisering interessant, at ikke alle i debatten har den 

samme opfattelse af  for eksempel begreber som konkurrenceevne og konkurrencedygtighed. 

Hvor Kommissionens mange gange i oplægget fra november 2010 bruger ord som 

konkurrenceevne og konkurrencedygtighed, er det ikke nødvendigvis det samme, som for 

eksempel Danmark ønsker, når der tales om liberalisering. I Kommissionens oplæg kan 

konkurrencedygtighed for mindre landbrug opnås ved at skærme landmændene fra markedet. 

Et eksempel fra Kommissionens oplæg er et forslag om en ny støtteordning særligt målrettet 

små landmænd, hvilket i oplægget siges at øge konkurrenceevnen (Kommissionen, 18. 

november 2010: 10). I en rapport til Europa-Parlamentet argumenterer Tangermann for, at den 

direkte støtte måske nok gør EU's landmænd i stand til at konkurrerer internationalt, men at 

det er en ”kunstig” konkurrencedygtighed. ”Ægte” konkurrencedygtighed, baseret på 

innovation, uddannelse og øget produktivitet, ser han kun meget lidt af  i Kommissionens 

oplæg (Tangermann, januar 2011: 10). Der er altså forskellige opfattelser af, hvad 

konkurrencedygtighed betyder. Hvor Kommissionen lægger op til at hjælpe de små landmænd 

ved at beskytte dem fra markedet, ønsker lande som Danmark snarere at hjælpe de små 

landmænd til at klare sig på markedet (Niels Lindberg Madsen, interview, 11. marts 2011: 

22.00). 

Heller ikke Fødevareministeriet ser ud til at have stor tro på, at konkurrencedygtighed er i fokus 

for Kommissionen. Fødevareministeriet skriver i et notat om Kommissionens oplæg, at 

”Kommissionen vil overordnet set fastholde den nuværende markedsorientering af  den fælles 

landbrugspolitik” (2. december 2010: 3). Fødevareministeriet vurderer altså heller ikke, at 

Kommissionen ønsker at gå længere i forhold til øget markedsorientering. 

Sammenfatning

Der er meget forskelligartede holdninger til størrelsen af  EU's flerårige budget efter 2013 

blandt EU's medlemslande. Hvor en mindre gruppe af  primært nordeuropæiske lande, inklusiv 

Danmark, ønsker at skære i landbrugsbudgettet, er andre store lande som Polen, Frankrig og 

Tyskland interesseret i at beholde status quo. Et muligt resultat for den flerårige budgetramme 

er et budget, der ikke vokser ud over inflationstakten, som foreslået af  Finland, Frankrig, 

Storbritannien, Tyskland og Holland i et fælles udspil.
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Generelt kan man sige om forhandlingerne, at presset for større reformer ikke er stort fra 

Ministerrådet. En af  årsagerne er de 12 nyeste medlemslande, der blev optaget i 2004 og 2007, 

og som har særlig stor fordel af  landbrugspolitikken, blandt andet fordi de nye lande har en 

stor del af  deres befolkninger beskæftiget inden for landbruget. Også den økonomiske krise 

gør, at nogle medlemslande er særligt nervøse for omfattende reformer.

På indholdssiden bliver udligning af  direkte støtte mellem medlemslandene og de grønne tiltag, 

som kommissionen har foreslået i landbrugspolitikkens søjle I, to af  de store emner i 

forhandlingerne om reformer. Inden for udligning har forhandlingspositionerne nærmest set ud 

som hinandens modsætning for flere landes vedkommende. Hvor Polen har krævet fuldstændig 

udligning, har Frankrig og Tyskland ikke ønsket nogen som helst udligning. Med den udtalelse 

som et flertal af  medlemslande blev enige om den 17. marts 2011 (Rådsmøde, 17. marts 

2011b), heriblandt Tyskland, Frankrig og Polen, kan man dog se konturerne af  det kompromis, 

der er nødt til at blive indgået. Polen ser ud til at have afskrevet muligheden for fuldstændig 

udligning og accepteret en gradvis udligning, og både Niels Lindberg Madsen og Steen 

Søndergaard vurderer, at der i sidste ende kun vil blive tale om at meget få medlemslande vil 

blive en del af  udligningen (Niels Lindberg Madsen, interview, 11. marts 2011: 5.10; Steen 

Søndergaard, 1. marts 2011). 

Forslaget om en såkaldt grøn komponent i landbrugspolitikkens søjle I er blevet positivt 

modtaget af  mange medlemslande. Senest ved ministerrådsmødet den 17. marts 2011, hvor 20 

medlemslande gav deres opbakning til at gøre søjle I grønnere. Steen Søndergaard vurderer 

desuden at ”greening” kommer til at gå igennem i en eller anden udstrækning (interview, 1. 

marts 2011: 21.25). Et loft på støtten til den enkelt landmand ser derimod ikke umiddelbart ud 

til at kunne få støtte i Ministerrådet, hvor særligt Tyskland og Storbritannien traditionelt er 

modstandere af  et loft (Cunha & Swinbank, 2011: 108, 132-134).

Ministerrådet står stærkt splittet og med flere medlemslande der skal forsøge at nå til enighed 

end ved sidste reform. EU's intergovernmentale institution består nu af  endnu flere forskellige 

holdninger til landbrugspolitikken, og særligt de forskellige holdninger mellem de gamle og de 
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nye medlemslande kan forventes at komplicere forhandlingerne.

Verdenshandelsorganisationen, WTO

EU's reformer af  landbrugspolitikken spiller en stor rolle for hvordan, hvis overhovedet, den 

nuværende Doha forhandlingsrunde i Verdenshandelsorganisationen, WTO, kan afsluttes med 

en aftale (Anania, 2010: 154). Doha-runden er den nuværende forhandlingsrunde om en 

handelsaftale i WTO som blev indledt i Doha i november 2001. På trods af  at 

forhandlingsrunden har været i gang i snart ti år, er det stadig uvist hvorvidt, eller hvornår, 

WTO-landene kan blive enige om en handelsaftale (Anina, 2010: 128). Jeg vil her undersøge, 

hvordan forhandlingerne i GATT/WTO har spillet ind på EU's tidligere landbrugsreformer og 

derefter hvordan man kan forvente, at WTO vil påvirke den forestående landbrugsreform.

1986-1994: Uruguay-runden 

Før Doha-runden der stadig er i gang har der været otte forhandlingsrunder. Den ottende 

forhandlingsrunde – Uruguay-runden – var dog den første runde, hvor man også forhandlede 

om landbrugspolitikken, der ellers traditionelt havde været holdt uden for forhandlingerne. At 

man ikke havde forhandlet handelsliberaliseringer på landbrugsområdet skyldes dels det 

traditionelle syn på  landbruget som en særlig interesse - sådan så også de europæiske lande på 

det - og dels, at landbruget i mange lande var stærkt statsstøttet - som det også var tilfældet i 

Europa. Landbrug blev da også et af  de sværeste emner i Uruguay-rundens forhandlinger og er 

fortsat en kilde til store uoverensstemmelser i Doha-forhandlingerne (Garzon, 2007). 

Der er udbredt enighed om at forhandlingerne i Uruguay-runden kom til at spille en stor rolle 

for MacSharry-reformen i 1992 (for eksempel Grant, 1997: 75, Burrell, 2010: 12; Dinan, 2005: 

362). Forhandlingerne i Uruguay-runden startede i 1986, og særligt EU's eksportstøtte satte EU 

under pres for at lave reformer af  landbrugspolitikken. I 1990 skulle forhandlingerne have 

været afsluttet, men blandt andet på grund af  EU's ikke særligt store tilbud om at skære i 

landbrugsstøtten, endte forhandlingerne i hårknude. Presset fra EU's handelspartnere forsvandt 

ikke og var en af  grundene til, at Tyskland stod fast på at en reform var nødvendig, og at 

MacSharry-reformen efter hårde forhandlinger i både Ministerrådet og Kommissionen i maj 

1992 blev vedtaget. MacSharry-reformen blev altså til som en del af  de forhandlinger, der 

foregik inden for GATT (forløberen til WTO) og den GATT-aftale, der blev indgået i 
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december 1993 (Dinan, 2005: 362-364).

Et af  de vigtige resultater af  Uruguay-runden blev en inddeling af  statsstøtte i kategorier efter 

hvorvidt de er handelsforvridende eller ej. WTO inddeler derfor statsstøtte i tre forskellige 

”bokse”, alt efter hvor handelsforvridende de er, se figur 12. 

Figur 12

WTO's kategorier for landbrugsstøtte

Grøn boks Gul boks Blå boks

Minimalt handelsforvridende Handels- og 
produktionsforvridende

Produktionssænkende

Kilde: WTO, 2002

Støtten i grøn boks er kun minimalt handelsforvridende, og der er derfor ingen krav om, at 

grøn boks-støtte skal nedsættes. Under grøn boks hører i WTO-definitionen for eksempel 

afkoblet støtte, som den hektarstøtte EU-giver sine landmænd. Gul boks-støtte derimod er 

handels- og produktionsforvridende støtte, og i Uruguay-aftalen fra 1994 blev der derfor lagt 

begrænsninger på gul boks-støtte, der skulle reduceres med 20%. Under gul boks falder for 

eksempel prisstøtte, som EU også benytter sig af. Desuden findes blå boks-støtte, der godt nok 

falder uden for lyssignalmetaforen, men som dækker støtte, der er produktionssænkende. Blå 

boks, som med grøn boks, behøver WTO's medlemslande ikke at reducere. Blå boks er for 

eksempel EU's braklægningsordning, fordi braklægning sænker produktionen 

(Landbrugsraadet, 2004: 19; WTO, 2002). 

2001- : Doha-runden

Også forhandlingerne i Doha-runden har spillet en vigtig rolle for EU's landbrugspolitik, selv 

om Doha-forhandlingerne hverken er afsluttede, eller ser ud til at være tæt på at blive det. 

Fischler-reformen i 2003 opnåede at flytte store dele af  EU's direkte støtte ind under WTO's 

såkaldte grøn boks. Det skete ved at afkoble landbrugsstøtten og derved gøre den mindre 

handelsforvridende. Der er dog uenighed om, hvorvidt man kan sige at det var pres fra WTO 

der førte til, at Fischler-reformen ændrede landbrugsstøtten i mindre handelsforvridende 

retning. Landbrugsraadet mener, at det at gennemføre Fischler-reformen før forhandlinger i 
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Doha-runden var en måde ”at sætte dagsordnen og lægge pres på andre lande” 

(Landbrugsraadet, 2004: 20). Anaia argumentere dog imod den udlægning, fordi en reform 

tidligt i en forhandling ikke giver noget at presse på med i forhandlinger. Når reformen 

vedtages forud for forhandlingerne, vil forhandlingspartnerne tager reformerne for givet og vil 

ikke tilbyde noget til gengæld (Anania, 2010: 129). På trods af  EU's indrømmelse med Fischler-

reformen, blev Doha-forhandlingerne da heller ikke afsluttet. Under et besøg i Europa-

Parlamentets landbrugsudvalg argumenterede Fischler for, at med fuld afkobling ”the EU 

would be in a position to actively shape the negotiations on the WTO agriculture chapter under 

the "Doha Development Round", with a strong negotiating hand”, og på pressekonferencen 

efter reformens vedtagelse udtalte Fischler, at ”this will put us on the offensive in the WTO” 

(Franz Fiscler, 26. juni 2003). Fischlers egen argumentation omkring reformen sætter altså klart 

reformen ind i en international sammenhæng. 

Hvor EU's landbrugspolitik i 1992 blev reformeret som et led i de afsluttende forhandlinger i 

Uruguay-runden, blev Fischler-reformen kun indirekte en del af  WTO-forhandlingerne i 

Doha-runden, og reformen blev ikke en del af  rundens afsluttende forhandlinger. Der var altså 

en direkte sammenhæng imellem det internationale pres gennem WTO og reform af  EU's 

landbrugspolitik ved MacSharry-reformen i 1992, mens sammenhængen ved Fischler-reformen 

i 2003 var mere indirekte (Cunha & Swinbank, 2011: 148).

2011: I dag

Hvilket internationalt pres er der i dag for at få EU til at reformere sin landbrugspolitik? Man 

kan ikke udelukke at landbrugsreformerne kommer til at blive en del af  forhandlingerne i 

Doha-runden, men der er ikke for tiden noget der tyder på det. Det ser derfor ikke ud til, at 

internationalt pres kommer til at spille nogen direkte rolle i reformerne af  landbrugspolitikken 

efter 2013, som det gjorde ved MacSharry-reformen. Med den kritik som Kommissionen fik 

efter de ensidige liberaliseringer, som EU gav med Fischler-reformen, er det også svært at 

forestille sig, at WTO-forhandlinger kommer til at spille en indirekte rolle, som de gjorde ved 

Fischler-reformen. Ifølge Steen Søndergaard er den rolle som WTO spiller for reformerne af  

EU's landbrugspolitik derfor begrænset til, at man fra EU's side ikke ønsker at overtræde de 

aftaler, som EU tilsluttede sig ved afslutningen af  Uruguay-forhandlingerne (interview, 1. marts 

2011: 50.30). Det vil sige at man holder sig fra at indføre statsstøtte, der falder udenfor grøn 
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eller blå boks som defineret af  WTO.

Når man ser på WTO som aktør, har WTO tidligere haft en stærk presence på den måde, at 

WTO har haft indflydelse på, hvilke reformer af  landbrugspolitikken EU har gennemført. Både 

ved MacSharry-reformen og Fischler-reformen havde EU den opfattelse, at det var vigtigt at 

opfylde nogle internationale krav, som blev stillet igennem forhandlingerne i WTO.

EU er stadig bevidst om at følge WTO's regler, men WTO's presence er ikke den samme som 

tidligere, blandt andet fordi der ikke for tiden er udsigt til en afslutning på Doha-runden. Man 

kan stadig se, blandt andet af  Kommissionens oplæg, hvor det bliver nævnt, at man selvfølgelig 

skal holde sig inden for grøn boks (18. november 2010: 12), at Kommissionen opfatter det som 

vigtigt ikke at overtræde WTO-reglerne, men også at Kommissionen ikke på samme måde som 

ved de to store reformer vurderer det som vigtigt at handelsliberalisere yderligere. Man kan på 

den måde se, hvordan WTO's presence er blevet formindsket af, at forhandlingerne i Doha-

runden er trukket ud og ikke ser ud til at være tæt på en afslutning.

Sammenfatning

WTO har spillet en stor rolle for begge de to største reformer af  EU's landbrugspolitik, selvom 

påvirkningen har været forskellig ved de to reformer. MacSharry-reformen i 1992 blev en del af  

Uruguay-rundens afsluttende forhandlinger og internationalt pres gennem WTO, dengang 

GATT, var derfor en afgørende faktor for reformen. Ved Fischler-reformen spillede WTO en 

mere indirekte rolle, fordi Fischler-reformen ikke var en del af  Doha-rundens afsluttende 

forhandlinger. Fischler-reformen var til gengæld blandt andet et forsøg på at opnå en god 

forhandlingsposition i Doha-forhandlingerne. Fischler-reformen opnåede blandt andet at 

afkoble størstedelen af  landbrugsstøtten, hvilket gjorde, at EU's direkte støtte til landbrugerne 

kom ind under WTO-definitionen af  ikke-handelsforvridende støtte i den såkaldte grønne 

boks, som var blevet vedtaget med Uruguay-runden. Fischler-reformen var altså et klart forsøg 

på at få en offensiv position i Doha-forhandlingerne, og WTO må derfor siges at have spillet en 

vigtig rolle også for Fischler-reformen.

For den forestående reform af  landbrugspolitikken er der ikke noget, der tyder på, at WTO 

kommer til at spille en direkte rolle, fordi der ikke umiddelbart er nogen udsigt til at Doha-

runden bliver afsluttet i den nærmeste fremtid. WTO ser altså ikke ud til at komme til at få 
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indflydelse, som ved MacSharry-reformen eller Fischler-reformen. Der er dog stadig en 

bevidsthed i EU om, at reformen skal overholde de krav, som blev stillet med Uruguay-rundens 

afslutning. Kommissionens oplæg lægger derfor vægt på at ændringerne i landbrugspolitikken 

skal holde sig inden for den ikke-handelsforvridende, grønne boks. Den rolle som WTO spiller 

i Kommissionens oplæg om landbrugspolitikken er altså langt mere indirekte end ved de to 

store reformer af  EU's landbrugspolitik, MacSharry-reformen og Fischler-reformen.

Man kan sige at WTO's presence er blevet væsentlig mindre siden MacSharry-reformen og 

Fichler-reformen. Hvor WTO ved de to store reformer havde en stor presence og dermed stor 

indflydelse på EU's landbrugspolitik, ser WTO's indflydelse ved den kommende reform ud til 

at blive mere begrænset. Den primære indflydelse som WTO får ved landbrugsreformen ser ud 

til at være EU's bevidsthed om ikke at overtræde de allerede gældende regler vedtaget ved 

Uruguay-rundens afslutning.
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Konklusion

Som initiativtager til lovgivning har Kommissionen spillet en stor rolle for EU's 

landbrugsreformer. Kommissionen har desuden en fordel i at stå samlet i modsætning til 

Europa-Parlamentet og Ministerrådet, som ofte har svært ved at stå sammen om de ændringer 

de ønsker til Kommissionens forslag. Man kan forvente at Kommissionens forslag til 

lovgivning om landbrugspolitikken efter 2013 kommer til at blive ændret gennem 

forhandlingsprocessen mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet, men som 

initiativtager har Kommissionen en særlig stærk rolle.

At landbrugskommissæren kan spille en særdeles vigitg rolle i forhandlingerne ses tydeligt af  

MacSharry-reformen i 1992 og Fischler-reformen i 2003. Hvilken rolle den nuværende 

landbrugskommissær Dacian Ciolos kommer til at spille, er endnu svært at bedømme, da han 

kun har været Kommissær i kort tid, men nogle af  de emner som landbrugskommissæren hidtil 

har lagt særlig vægt på, er den grønne komponent inden for den direkte støtte og udligning af  

den direkte landbrugsstøtte mellem medlemslandene. Disse emner kan derfor være nogle af  

dem Dacian Ciolos vil lægge særlig vægt på i forhandlingerne.

Europa-Parlamentet har med Lissabon-traktaten opnået at blive ligestillet med Ministerrådet i 

lovgivningsprocessen for landbrugspolitikken. Derudover har Europa-Parlamentet også fået 

indflydelse på både det årlige budget og den flerårige budgetramme. Man kan derfor forvente at 

se Europa-Parlamentet søge indflydelse på størrelsen af  budgettet til landbrugspolitikken såvel 

som selve lovgivningen om landbrugspolitikken. 

Medlemmerne af  Europa-Parlamentet repræsenterer et væld af  forskellige politiske holdninger 

og interesser, men generelt er Europa-Parlamentet relativt konservativ når det gælder 

landbrugspolitikken. Der er ikke ønske om en stor reform, men nærmere interesse i et resultat, 

der ikke ændrer for meget ved landbrugspolitikken. Generelt er der også et ønske om at holde 

budgettet på det niveau det er i øjeblikket. Der er dog også kræfter i Europa-Parlamentet der 

ønsker at rulle tidligere reformer tilbage og øge landbrugsbudgettet. Der er dog en vis interesse 

i Europa-Parlamentet for idéen om at landbruget skal levere flere offentlige gode, så længe der 
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også er også er øget betaling for det. Europa-Parlamentet vil sandsynligvis vælge nogle punkter, 

hvor det vil forsøge at påvirke Kommissionens forslag til landbrugspolitik. Det er dog svært 

endnu at sige, hvilke emner Europa-Parlamentet vil vælge, og hvor stor succes de kan få med at 

bruge deres nye magt efter Lissabon-traktaten.

Også i Ministerrådet er der mange forskellige og ofte modstridende holdninger til hvad 

fremtidens landbrugspolitik skal indeholde. Lige som i Europa-Parlamentet er der heller ikke i 

Ministerrådet pres for en stor reform. Reformer har historisk set betydet liberaliseringer og 

særligt Frankrig og de nyeste medlemslande er interesserede i at undgå dette og i stedet holde 

fast i status quo. På ét område er især de nye medlemslande dog interesserede i at ændre 

landbrugspolitikken og det er inden for den direkte støtte, hvor de lande der modtager mindst, 

ønsker en udligning af  støtten mellem de lande der får mest og de der få mindst. 

WTO har ved tidligere reformer af  EU's landbrugspolitik spillet en stor rolle. Ved MacSharry-

reformen i 1992 spillede WTO en direkte rolle fordi EU's reform af  landbrugspolitikken blev 

en del af  forhandlingerne i Uruguay-runden. Også ved Fischler-reformen i 2003 spillede WTO 

en vigtig rolle, men mere indirekte fordi reformen ikke blev en del af  de afsluttende WTO-

forhandlinger (forhandlingerne i Doha-runden er endnu ikke afsluttede). Landbrugskommissær 

Franz Fischler så dog reformen af  landbrugspolitikken som en del af  EU's positionering forud 

for forhandlingerne i WTO. 

I de forestående forhandlinger om en reform af  EU's landbrugspolitik ser det dog ikke ud til at 

WTO kommer til at få nogen reel indflydelse. Dette skyldes blandt andet at det er uvist, 

hvornår forhandlingerne i Doha-runden kan afsluttes. WTO's presence er altså mindsket 

betydeligt i forhold til 1992 og 2003 og WTO ser kun ud til at komme til at spille en lille rolle, 

på den måde at EU ikke ønsker at overtræde de gældende WTO-regler. Ved de forestående 

forhandlinger bliver det sandsynligvis mere et spørgsmål om ikke at komme til at overtræde 

WTO's regler end at gøre noget aktivt i forbindelse med forhandlingerne i Doha-runden.

Samlet set kan man sige, at den største ændring der kommer til at ske ved de kommende 

forhandlinger i forhold til tidligere vil være at en af  aktørerne, Europa-Parlamentet, kommer til 
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at spille en ny og større rolle, med den magt som europaparlamentarikerne har fået med 

Lissabon-traktaten. Med Europa-Parlamentet øgede magt styrkes det supranationale element i 

EU. 

Det er usikkert, hvordan Europa-Parlamentet vil forvalte den nye magt, og i hvor høj grad 

Europa-Parlamentet vil få succes med at påvirke den fremtidige landbrugspolitik. 

Kommissionen har traditionelt stået stærk og samlet i forhold til Ministerrådet og Europa-

Parlamentet og kommer også til at gøre det ved den kommende reform. Kommissionen er en 

stærk aktør og kommer til at få stor indflydelse på landbrugspolitikken, men meget afhænger 

også af  landbrugskommissær Dacian Ciolos og hans evner til at forhandle en aftale på plads og 

hvilke emner han vægter højest. WTO derimod er en svag aktør i forhold til de kommende 

forhandlinger og kommer sandsynligvis kun til at få ringe indflydelse på denne reform af  den 

fælles landbrugspolitik.

Det endelige indhold af  den kommende reform af  landbrugspolitikken er svær at forudsig, 

fordi der er mange aktører og faktorer der spiller ind. Nogle ting ligger dog relativt fast allerede. 

Kommissionen ønsker at mindske budgettet til landbrugspolitikken, mens store dele af  

Europa-Parlamentet og medlemslandenes landbrugsministre ønsker at holde budgettet i ro. På 

baggrund af  den økonomiske krise der gør mange medlemslande nervøse for at skære i støtten 

til landbruget og Europa-Parlamentets øgede indflydelse, taler sandsynligheden for, at en 

nedskæring af  landbrugsbudgettet bliver relativt lille, måske endda ubetydelig, selv om 

Kommissionen givetvis vil kæmpe for en større nedgang.

Kommissionens scenarie nummer to fra oplægget i november 2010 er det langt mest 

sandsynlige scenarie af  de tre, som Kommissionen stiller op. Der vil være forslag fra scenariet 

der ikke vil overleve forhandlingerne, men på grund af  Kommissionens stærke position som 

aktør vil slutresultatet sandsynligvis være tæt på scenarie nummer to. Et af  de forslag fra 

Kommissionen som ser ud til at kunne gå igennem er den såkaldte grønne komponent. 

Europa-Parlamentet er positive over for den grønne komponent i Europa-Parlamentets 

betænkning fra juni 2010 og landbrugskommissær Dacian Ciolos taler meget positivt om hele 

idéen om at landbruget skal levere flere offentlige goder, så det ser ud til at den grønne 
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komponent har stor støtte indtil videre.

Et af  de forslag fra scenarie to som måske ikke kommer med i den endelige reform er forslaget 

om at indføre et loft for, hvor meget støtte et enkelt landbrug kan modtage. Der har tidligere 

været fremsat forslag om at indføre et støtteloft, men hver gang er forslaget faldet. Forslaget 

har da også denne gang mødt modstand blandt mange medlemslande, og det er derfor meget 

muligt, at et støtteloft heller ikke denne gang bliver til virkelighed.

Et af  de måske sværest emner i forhandlingerne bliver udligning mellem medlemslandene af  

den direkte støtte. Mange, særligt nye, medlemslande ønsker højere støtte og andre, særligt 

Frankrig og Tyskland, ønsker ikke at afgive støtte. Der er blevet enighed om at der skal være en 

udligning, men spørgsmålet er i hvilken størrelsesorden. EU's to største lande, Tyskland og 

Frankrig, ønsker at afgive så lidt landbrugsstøtte som muligt, og de som ønsker udligning får 

derfor sandsynligvis kamp til stregen i forhandlingerne. Et kompromis ser ud til at blive, at en 

meget lille udligning, hvor de lande der får allermest afgiver lidt til dem der får allermindst. 

Polen, som er et af  de lande der ønsker udligning, er dog en stærk aktør, der måske kan ændre 

på den forudsigelse. 

Den forestående reform af  EU's landbrugspolitik adskiller sig fra tidligere reformer særlig ved 

at Europa-Parlamentet har fået større indflydelse og ved at WTO spiller en meget lille rolle i 

forhold til tidligere store reformer. Kommissionen kommer dog nok til at spille en rolle der 

minder meget om den ved tidligere reformer, hvor den står samlet og stærk, men også går på 

kompromis med det udspil som Kommissionen begynder forhandlingerne med. Ministerrådet 

kommer til at stå over for den udfordring som det intergovernmentale niveau traditionelt gør, 

nemlig at medlemslande med vidt forskellige interesser skal blive enige og indgå kompromisser 

og med de mange flere medlemslande der er i dag i forhold til tidligere store reformer er 

udfordringen ikke blevet mindre.
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