
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

En afviklingsstrategi for den direkte støtte i EU's fælles landbrugspolitik

Muligheder og begrænsninger

Melgaard, Poul

Publication date:
2001

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Melgaard, P. (2001). En afviklingsstrategi for den direkte støtte i EU's fælles landbrugspolitik: Muligheder og
begrænsninger. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. SJFI Working Paper Bind 2001 Nr. 12

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/publications/en-afviklingsstrategi-for-den-direkte-stoette-i-eus-faelles-landbrugspolitik(b19c5877-bb77-4d21-93c2-0f36cde4d326).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/en-afviklingsstrategi-for-den-direkte-stoette-i-eus-faelles-landbrugspolitik(b19c5877-bb77-4d21-93c2-0f36cde4d326).html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En afviklingsstrategi for den direkte 
støtte i EU’s fælles landbrugspolitik 
- muligheder og begrænsninger 
 
 

Poul P. Melgaard 
 

 
 
 

SJFI – Working Paper no. 12/2001 



 

Eliminating Direct Support in the EU’s Common Agricultural Policy: 
Opportunities and Constraints  

 
af 

Poul P. Melgaard 
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI)1 

E-mail: ppm@sjfi.dk 
 
 

Abstract 
This working paper describes and analyses the direct income support policy of the European Un-

ion’s Common Agricultural Policy (CAP). In particular, it discusses the future possibilities and 

limitations for eliminating these subsidies. The direct income support measures such as area and 

animal premiums are coupled to production thereby implying that this type of support distorts pro-

duction and international trade with adverse effects on e.g. developing countries’ export potential 

as a consequence. Another important implication is the significant capitalisation of the support in 

terms of higher agricultural land prices. 

 

It is argued that a future strategy for eliminating the direct income support is needed. Such efforts 

must be seen in light of the general need to reform the CAP as well as the interaction of the direct 

subsidies with other elements of the agricultural policy, e.g. the quantitative restrictions, and their 

impacts on farmers in the EU. Hence a feasible strategy must balance the need for accommodating 

pressures from the international trade negotiations, the future enlargement of the EU and the posi-

tion of the developing countries on the one hand against the need for a gradual and co-ordinated 

elimination of the direct income support on the other. Specifically, it is suggested that the strategy 

could include 1) a relatively rapid harmonisation of the direct support measures across different 

agricultural commodities, 2) a gradual phasing out of the direct income support, and 3) an 

elimination of the quantitative restrictions such as the set-aside requirements and base area 

limitations as they become redundant. Finally, it is recommended that the discussion of the 

elimination of the direct income support be clearly separated from the discussion of the future 

financing of a policy targeting the environment, food safety and quality issues as well as animal 

welfare concerns.  

                                              
1 Dette Working Paper er en del af forskningsprojektet ”WTO Negotiations and Changes in National Agri-

cultural and Trade Policies: Consequences for Developing Countries”, som hovedsagelig finansieres af 
Udenrigsministeriet, Danida. Tak til Aage Walter-Jørgensen, Jens Hansen og Søren E. Frandsen for kom-
mentarer til et tidligere udkast. 
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1. Indledning 

1.1. Formål 

Nærværende papir belyser EU’s direkte landbrugsstøtte, der indgår i de to seneste land-

brugsreformer, med henblik på at give en forklaring på, hvorfor EU’s landbrugspolitik nu 
befinder sig i en situation med relativt store direkte subsidier. Der ses herefter på begræns-
ninger og muligheder for afvikling af denne støttepolitik, idet der ikke af EU er fastlagt no-
gen afviklingsstrategi. Der ses ligeledes på mulige alternative behov og ønsker for en frem-
tidig anvendelse af direkte subsidier med veldefinerede snævre formål, når internationale 
forpligtigelser samtidig skal overholdes. Som medlem af WTO er EU forpligtiget til at 
overholde aftaler indgået i det tidligere GATT og derved fremme den frie handel på land-
brugsområdet. 
 
Papiret indgår som led i analyser i relation til de forestående WTO forhandlinger og æn-
dringer i landbrugs- og handelspolitikken og de heraf afledte økonomiske konsekvenser for 
såvel udviklingslandene som de industrialiserede lande.  
 
 

1.2. Baggrund 

EU's landbrugspolitik undergår betydelige ændringer i disse år. Da den fælles landbrugspo-
litik blev udmøntet i løbet af 1960'erne, bestod markedspolitikken især af en fælles ydre 
toldmur i form af et fælles importafgiftssystem for de enkelte landbrugsprodukter. Ordnin-
gen omfattede i princippet korn, sukker, mælk, oksekød, fårekød, svinekød samt æg og fjer-
kræ. Proteinfodermidler, vegetabilsk fedt og olie samt kornsubstitutter og markfrø m.v. blev 
dog holdt uden for dette system. Udbuddet blev fra starten reguleret ved kvoter for sukkers 
vedkommende og for mælk fra 1984. Dette skyldtes et internt prisniveau, der indebar inci-
tament til voldsom ekspansion i landbrugsproduktionen. Da de seks oprindelige medlems-
lande samlet var nettoimportører af landbrugsvarer, var den ydre beskyttelse i princippet til-
strækkelig, men efterhånden som EU's selvforsyning steg som følge af den høje grænsebe-
skyttelse, fik et system med eksportsubsidier til tredjelande (restitutioner) stigende betyd-
ning. For enkelte produkter uden for systemet med importafgifter og restitutioner blev der 
indført direkte tilskud. Denne støtte omfattede bl.a. bælgfrugter, olieholdige frø (raps) samt 
græs- og kløverfrø, og udbetalingen skete som hovedregel via forædlingsindustrien. 
 
En afgørende omlægning af den fælles landbrugspolitik blev indledt med vedtagelsen af 
EU's landbrugsreform i 1992. Baggrunden var - som for mælk (og sukker) - en stigende 
selvforsyning på grund af relativt høje produktpriser. De stigende vanskeligheder med den 
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internationale afsætning gav såvel højere budgetudgifter som et internationalt pres for libe-
ralisering af EU's landbrugspolitik. Den internationale afsætning af EU's landbrugsproduk-
ter skulle således i løbet af en kortere årrække tilpasses for at overholde GATT-aftalen, der 
trådte i kraft i 1995 og gennemføres gradvist over seks år frem til år 2000. Den umiddelbare 
konsekvens af aftalen for EU ses især på de løbende tilpasninger af eksportrestitutionerne 
samt den gradvise åbning for mindsteimport med reducerede toldsatser. 
 
Den igangværende omlægning af landbrugspolitikken indebærer stort set uændret støtteni-
veau for primærproducenterne. Generelt reduceres EU's interne produktpriser, men samtidig 
ydes direkte tilskud som kompensation. EU-reformen fra 1992 blev gennemført i årene 
1993 til 1995. Den sidst vedtagne reform (Agenda 2000), der kan betragtes som en fortsæt-
telse af 1992-reformen, vil gradvist blive gennemført i perioden fra år 2000 til 2007. Den 
seneste reform skal foruden GATT-aftalen ses i lyset af udsigten til udvidelsen med de cen-
tral- og østeuropæiske lande og de kommende forhandlinger i regi af WTO. De væsentligste 
ændringer i den fælles landbrugspolitik som følge af Agenda 2000 vedrører de såkaldte re-
formafgrøder korn, oliefrø og protein samt oksekød og mælk og er som nævnt en uddyb-
ning af 1992-reformen med yderligere reduktioner i de interne produktpriser (tilnærmelse til 
prisniveauet på verdensmarkedet) og forhøjede direkte tilskud som kompensation. 
 
Med den betydning de direkte tilskud efterhånden har fået i EU's fælles landbrugspolitik, 
indgår de med stigende vægt i diskussionen om den fremtidige landbrugspolitik. I forbin-
delse med forhandlingerne om Agenda 2000 var der således både forslag om delvis renatio-
nalisering af tilskuddene (European Commission, 1994) og om begrænsning (modulering) 
af støtten enten differentieret efter beskæftigelse på den enkelte bedrift eller som et generelt 
degressivt støtteloft på bedriftsniveau (European Commission, 1997a). Den stigende inte-
resse for miljøet har også fået betydning for reglerne for de direkte tilskud. Ifølge Agenda 
2000 (European Commission, 1999) vil det være muligt på nationalt plan at indføre obliga-
toriske miljøkrav (cross compliance - miljøbetinget tilskud), som landmændene skal opfyl-
de for at kunne modtage direkte støtte fra markedsordningerne (og strukturfondene). Det vil 
ligeledes på nationalt plan være muligt at differentiere støtteudbetalingerne efter arbejds-
kraftenheder, bedriftens bruttoindkomst eller samlet direkte støtte. Der vil maksimalt kunne 
inddrages 20 pct. af den direkte støtte på denne måde, som så kan anvendes til strukturpoli-
tik og miljøforanstaltninger. I forbindelse med de kommende WTO forhandlinger vil de di-
rekte tilskud blive aktuelle i relation til de internationale krav om, at subsidier skal være 
produktionsneutrale. 
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2. Landbrugssubsidiernes oprindelse 

2.1. Selvforsyning 

Den historiske baggrund for den fælles landbrugspolitik i EU, der frem til GATT-aftalen 
har været protektionistisk, skal ses i sammenhæng med de overvejende traditioner i de op-
rindelige EF-6 lande, hvor hensynet til tilstrækkelige og stabile forsyninger med egne føde-
varer var i højsædet. 
 
 

2.2. Målsætning om indkomstniveau 

Begrundelserne for at vedblive med at give landbruget subsidier har været mange. Den væ-
sentligste har været fastholdelse af et vist indkomstniveau for de selvstændige familier be-
skæftiget i jordbrugssektoren. Efter lange perioder med et forholdsvist højt indkomstniveau 
for landbrugets selvstændige sammenlignet med det øvrige samfund - imidlertid med bety-
delige konjunkturudsving som lavkonjunkturen i 1930’erne - begyndte en relativ kraftig 
dynamisk udvikling i såvel landbruget som i det øvrige samfund at tage fart efter anden 
verdenskrig. Beskæftigelsen i landbruget var før den tid ret stabil, men dog faldende i rela-
tiv betydning som følge af den samlede befolkningsvækst. For landbrugets vedkommende 
gav efterkrigstiden sig udtryk i en voldsom afvandring – først især af lønmodtagere i land-
bruget og siden af selvstændige landbrugere i takt med en kraftig strukturudvikling. Denne 
udvikling var især drevet af den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft fra det øvrige sam-
fund samt den teknologiske udvikling i landbruget, der indebar en kraftig stigning i produk-
tiviteten og herunder især arbejdskraftproduktiviteten (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri, 1998). 
 
Landbrugssektoren har således det sidste halve århundrede været inde i en udvikling, hvor 
fremtidsudsigterne for mange unge ved valg af erhverv ofte så lysere ud i andre erhverv 
(European Commission, 1994 og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 1998). I 
princippet kunne denne afvandring fra landbruget i sig selv have løst det stigende ind-
komstpres, der lå på landbrugssektoren som følge af især den teknologiske udvikling i den 
vestlige verden. Imidlertid har der hele tiden i Europa været et politisk ønske om at afdæm-
pe strukturudviklingen, som markedskræfternes tilpasning til den teknologiske udvikling el-
lers havde givet anledning til, bl.a. for at dæmpe de sociale og menneskelige omkostninger 
ved en hurtig omstilling. 
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2.3. Stabile indkomster 

De særlige økonomiske forhold, der følger med at være afhængig af naturen, har ligeledes 
været anvendt som begrundelse for offentlig indgriben i markedsøkonomien. Her tænkes 
især på tilfældige udsving i høstudbyttet og pludselige husdyrepidemier samt en vis af-
skærmning fra udsving i markedsøkonomien for de enkelte produkter. Den måde, EU hidtil 
har grebet ind, har reelt indebåret, at udsvingene i tredjelande er blevet forstærket, idet EU 
har dumpet varer via tilskud på disse markeder, når der har været stigende selvforsyning i 
EU. Det har især gjort sig gældende for korn, sukker, mejeriprodukterne smør og skum-
metmælkspulver og oksekød. Samtidig har der været en klar tendens til, at indgrebene ikke 
var neutrale i relation til udbuddet på længere sigt, men derimod indebar et større udbud end 
markedsforholdene tilsagde. Ofte er den type indgreb blevet lanceret som midlertidige og 
bl.a. begrundet med risikoen for, at en landbrugsmæssig lavkonjunktur ellers kunne brede 
sig til det omgivne samfund. 
 
 

3. Den direkte støtte i EU’s fælles landbrugspolitik 

Udgifterne til den fælles landbrugspolitik er især finansieret af Den Europæiske Udviklings- 
og Garantifond for Landbruget (EUGFL), idet Garantisektionen står for udbetalingerne til 
pris- og markedspolitikken. Den direkte støtte er indeholdt i denne sektion. Af dette budget 
fremgår imidlertid kun noget af den samfundsmæssige belastning, som den fælles land-
brugspolitik indebærer. De meget store administrationsudgifter, der pålægges skatteyderne, 
er således stort set ikke omfattet, ligesom forbrugernes ekstra fødevareudgifter selvfølgelig 
ikke optræder her. 
 
Udviklingen i EU’s budgetudgifter til markedspolitikken for landbruget i 1990’erne fremgår 
af tabel 1. De stigende udgifter forklares af omlægningen til direkte støtte fra 1993, som 
kun i mindre omfang modgås af besparelser på eksportstøtten og anden markedsstøtte. 
 
I 1999 beløb de samlede udgifter til landbruget fra Garantisektionen sig til 39,5 mia. ��������
ca. 295 mia. kr. Heraf udgjorde den direkte støtte 28,3 mia. ��� ��	�
�� 
��
�������� ��� �e-
formafgrøder inklusive brak udgjorde 15,9 mia. ��	������������������
��������
�- og dyre-
tilskuddene, der alene skyldes reformen fra 1992, udgjorde således 55 pct. af den samlede 
udgift fra Garantisektionen. Denne andel vil stige i takt med implementeringen af Agenda 
2000. 
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TABEL 1. Udviklingen i udgifterne til EU’s landbrug fra Garantifonden, mio. euro 
 

 1991 1993 1995 1997 1998 1999 
 
Direkte støtte i alt 13.630 16.458 25.241 28.681 28.217 28.278 
 Arealstøtte 0 5.098 13.863 16.521 16.162 15.929 
 Dyrestøtte 2.489 2.689 4.253 5.781 5.788 5.943 
 Anden direkte støtte 11.141 8.671 7.125 6.379 6.267 6.406 
Markedsstøtte m.v. i alt 18.756 18.290 9.262 11.742 10.531 11.263 
 Eksportstøtte 10.080 10.159 7.802 5.884 4.826 5.573 
 Lagerstøtte 6.399 5.358 339 1.597 2.008 1.568 
 Anden markedsstøtte m.v. 2.277 2.773 1.121 4.261 3.697 4.122 
Samlede budgetudgifter 32.386 34.748 34.503 40.423 38.748 39.541 
 
Kilde: Europa-kommisionen, Landbrugets Stilling i Den Europæiske Union. 
 
 
TABEL 2. Areal- og dyretilskud i EU fordelt på lande i 1998 
 

   - - - - - - - - - Arealtilskud - - - - - - - - - - - - - - - - - Dyretilskud - - - - - - - Areal- og 
 Korn Oliefrø, Brak I alt Kvæg Får og I alt dyretilskud 
  prot. m.v.    geder  I alt 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mio. ¼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
EU15 11.784 3.115 1.263 16.162 4.253 1.535 5.788 21.950 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pct. af EU15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Belgien 1,1 0,1 0,4 0,9 2,6 0,1 2,0 1,2 
Danmark 4,1 2,7 4,6 3,9 1,1 0,1 0,8 3,1 
Tyskland 20,4 18,1 24,4 20,3 8,2 2,3 6,7 16,7 
Grækenland 3,8 0,3 0,2 2,8 1,2 10,3 3,6 3,0 
Spanien 9,7 9,7 13,9 10,0 9,3 27,3 14,1 11,1 
Frankrig 28,2 38,3 29,5 30,2 25,1 10,2 21,1 27,9 
Irland 0,9 0,2 1,3 0,8 12,8 7,1 11,3 3,5 
Italien 12,3 13,0 5,1 11,8 4,5 8,3 5,5 10,2 
Luxembourg 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
Holland 1,1 0,0 0,3 0,8 1,3 0,7 1,1 0,9 
Østrig 2,2 2,0 2,0 2,2 2,3 0,1 1,7 2,0 
Portugal 1,1 0,6 0,4 1,0 2,0 3,4 2,4 1,3 
Finland 1,5 0,6 2,3 1,4 0,9 0,1 0,7 1,2 
Sverige 2,7 1,3 4,9 2,6 1,8 0,2 1,3 2,3 
UK 10,8 13,1 10,7 11,2 26,8 29,8 27,6 15,5 
 
Kilde: Europa-kommisionen. 
 
 
Fordelingen på lande af areal- og dyretilskud for 1998 er angivet i tabel 2. Det fremgår ek-
sempelvis, at Frankrig og Tyskland alene modtager godt halvdelen af arealtilskuddene i 
EU15. Lande med forholdsvis små landbrug som Grækenland, Italien og Portugal modtager 
en forholdsvis lille del af tilskuddet til braklægning, da en stor andel af bedrifterne undtages 
for braklægning på grund af størrelsen (jf. boks 1). En fordeling af de direkte tilskud på lan-
de for udvalgte produktioner er vist i tabel 3. Specielt i UK slår de særlige tilskud som følge 
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af BSE-krisen igennem på størrelsen af de direkte tilskud til husdyrproduktionen. Af tabel-
len fremgår også de direkte tilskud i pct. af værdien af produktionen ab landmand for EU15. 
En del af forskellen mellem produkter i tilskuddenes relative betydning skyldes forskellige 
markedsprisordninger. Mens der ingen prisordninger var for oliefrø, lå kornprisen noget 
over verdensmarkedsprisen i 1998 og prisen på oksekød betydeligt over. De generelle regler 
for de direkte tilskud i EU’s fælles landbrugspolitik efter gennemførelsen af Agende 2000 
fremgår af boks 1. 
 
BOKS 1. Direkte areal- dyre- og mælketilskud i den fælles landbrugspolitik 
 

Reformafgrøder (fra 2001) 
Der udbetales enhedstilskud til reformafgrøder og braklægning svarende til 63 �����	���	��������æg 
til proteinafgrøder svarende til 9,5 �����	�������������
������������������������	����å 5,22 t/ha gi-
ver det et arealtilskud i Danmark til korn, oliefrø og braklægning på 328,86 ���
�	���å 378,45 ���
�
til proteinafgrøder. 
 
Hvis en regions basisareal overskrides, reduceres støtten tilsvarende. Arealtilskuddet forudsætter en 
tvungen braklægning på 10 pct. af basisarealet på bedrifter, der dyrker et areal med reformafgrøder 
svarende til et referenceudbytte på mindst 92 ton korn. 
 
Dyretilskud (fra 2002) 
De direkte tilskud til oksekød er opdelt i basistilskud, som er generelle dyretilskud for hele EU, og 
nationale puljer, der kan tildeles som dyretilskud og/eller til vedvarende græsarealer. Danmarks na-
tionale pulje udgør 11,8 mio. ��	���å ikke tildeles dyr under 8 mdr. 
 
 Dyretilskud, basis, euro: 
 Ammekøer, pr. årsdyr . . . . . . . . . . .  200 
 Handyr, pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
 Slagtetilskud, pr. stk.  . . . . . . . . . . . 80 
 Slagtetilskud, pr. stk. fra 2 til 7 mdr. 50 
 
Der er loft på en regions antal tilskud for hver af de fire kategorier. For opnåelse af ammeko- og 
handyrtilskud gælder tillige en begrænsning af en bedrifts samlede kvægbesætning på to storkreatu-
rer pr. ha foderareal. 
 
Mælkekvotetilskud (fra 2007) 
De direkte tilskud til mælk vil blive opdelt i basistilskud til mælkekvote, som er generelle for hele 
EU, og nationale puljer, der kan benyttes til forhøjelse af kvotetilskuddet eller som arealtilskud til 
grovfoder. Basistilskuddet vil nå op på 17,24 �����ælkekvote for kvotemængder, der hidrører fra 
før produktionssæsonen 2000/01, og Danmarks nationale pulje vil nå op på 34,5 mio. �� 
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TABEL 3. Direkte tilskud for udvalgte produktioner i EU fordelt på lande i 1998 
 

 Hvede1 Andet korn1 Oliefrø1 Okse- og fårekød 
   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mio. ¼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
EU15: 
 Direkte tilskud 7.895 6.621 2.949 9.049 
 Værdi af produktion2 12.401 10.310 3.430 30.140 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - i pct. af værdi af produktion2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Direkte tilskud 64 64 86 30 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - direkte tilskud i pct. af EU15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Belgien 1,2 0,5 0,1 2,3 
Danmark 3,7 4,5 1,9 0,8 
Tyskland 15,1 18,2 18,1 5,9 
Grækenland 5,9 1,6 0,4 3,9 
Spanien 9,2 16,4 13,2 15,1 
Frankrig 30,5 23,9 36,0 24,0 
Irland 0,6 1,4 0,1 10,6 
Italien 15,0 9,5 15,7 6,0 
Luxembourg 0,1 0,1 0,0 0,1 
Holland 0,8 0,3 0,0 1,0 
Østrig 1,5 3,1 1,8 1,8 
Portugal 0,9 1,2 0,7 2,5 
Finland 0,5 4,0 0,8 0,5 
Sverige 2,1 5,1 1,1 1,2 
UK 12,9 10,2 10,1 24,3 
 
1 Inklusive tilskud til braklægning. 
2 Værdi ab landmand eksklusive den direkte støtte. 
Kilde: Frandsen et al (2001). 
 
 

3.1. Hvorfor direkte støtte? 

Indførelsen af direkte støtte i EU skal ses i sammenhæng med kravet om en gradvis liberali-
sering af markedspolitikken, som EU accepterede efter forhandlinger i GATT-runden. Det 
var den første forhandlingsrunde om liberaliseringer, der fuldt ud inddrog landbrugsvarer. 
Den startede i 1986 og var den 8. i rækken - også kaldet Uruguay runden. Der opnåedes 
enighed i 1993 om den samlede GATT-aftale, og den trådte i kraft i 1995. På landbrugsom-
rådet baseredes aftalen på et forlig mellem USA og EU fra december 1992 (Blair House af-
talen). 
 
Aftalens krav om øget markedsadgang og begrænsning af den subsidierede eksport har 
tvunget EU til at nedsætte de interne priser på områder, hvor udbuddet ikke direkte er kvo-
teret, og hvor prisniveauet har ligget betydeligt højere end verdensmarkedet. Imidlertid har 
afstanden ned til verdensmarkedets prisniveau hersket i så mange år forud i EU-landene, 
hvorfor produktionen er tilpasset et betydeligt højere niveau end tilfældet ville være ved li-
beraliserede forhold. På brugerniveau er de høje priser i stort omfang blevet kapitaliseret, 
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idet landbrugsarealet er begrænset. Disse forhold har begrundet dels at undlade en hurtig li-
beralisering og dels at undlade at gennemføre prisreduktioner uden en vis kompensation til 
de etablerede brugere, der ellers ville lide betydelige tab. En hurtig liberalisering ville såle-
des fremskynde produktionstilpasninger, der ikke kun ville berøre det primære landbrug, 
men også forsynings- og forædlingsindustrien, ligesom kapitaltabene ville kunne påvirke 
den samlede landbrugssektors kreditorer. 

 
 
3.2. Konsekvenser for samfundet 

Overordnet er der ikke så stor forskel på den tidligere førte politik med hensyn til markeds-
forstyrrelser set udfra en komparativ statisk betragtning. Imidlertid indebærer flytningen af 
støtte fra pristilskud til kontanttilskud en overførsel af byrden fra forbrugerne i EU til bud-
gettet (i stort omfang finansieret af skatteyderne). I en velfærdsøkonomisk ramme taler man 
om flere elementer til illustration af indgrebene i markedsforholdene, jf. Walter-Jørgensen 
et al (1994). 
 
For det første taler man om påvirkning af producentoverskuddet (producenternes fordele) 
som følge af den fælles landbrugspolitik. Før omlægningen gav det sig udtryk i højere pri-
ser på landbrugsvarerne, end der kunne opnås på verdensmarkedet ved en alternativ libera-
liseret landbrugspolitik. Efter omlægning til direkte støtte, hvor nogle produkter helt over-
går til verdensmarkedsvilkår og andre, hvor afstanden til priserne på verdensmarkedet kun 
er formindsket, er ændringen ikke umiddelbart fundamental for producenterne, idet den di-
rekte støtte indgår som kompensation for det lavere prisniveau. Som følge af de indførte 
mængdebegrænsninger, der er blevet knyttet til de direkte tilskud, har det været muligt at 
bryde eller i det mindste begrænse tendensen til stigende selvforsyning i EU uden at ændre 
producenternes økonomiske vilkår væsentligt.  
 
Begrænsningerne vedrørende det vegetabilske område drejer sig om tre forhold. For det før-
ste en begrænsning af det samlede areal i en region med reformafgrøder og braklægning - 
kaldet basisarealet – hvis størrelse er bestemt udfra historiske data for reformafgrøderne 
korn, proteinafgrøder og oliefrø. For det andet en begrænsning af det samlede oliefrøareal i 
en region og for det tredje en forpligtigelse til at braklægge en vis del indenfor basisarealet. 
 
Tilsvarende er der begrænsninger tilknyttet det animalske område. Det drejer sig om kvoter 
for det samlede antal husdyrtilskud indenfor ammekvæg og handyr i en region samt et in-
tensitetsloft over antal storkreaturer pr. ha foderareal, der skal respekteres for at opnå hus-
dyrtilskud. 



- 10 - 

For det andet tales der om formindskelse af forbrugeroverskuddet ved en given politik. Den 
tidligere førte fælles landbrugspolitik indebar, at forbrugerpriserne på fødevarer i EU’s in-
dre marked var kunstigt høje. Forbrugerne finansierede derved noget af landbrugspolitikken 
ved forhøjede udgifter til fødevarer i forhold til alternativt en liberaliseret landbrugspolitik. 
I forlængelse af omlægningen af noget af støtten fra forhøjede priser på landbrugsvarer til 
direkte støtte reduceres priserne på fødevarer på det indre marked, og forbrugernes belast-
ning som følge af landbrugspolitikken er derved blevet mindre. 
 
For det tredje er der budgetudgifterne, som er finansieret af skatter og afgifter. I finansie-
ringen indgår landbrugs- og sukkerafgifter og told samt direkte bidrag fra medlemslandene. 
Omlægningen til direkte støtte giver sig udslag i, at dette element er steget kraftigt siden 
1991, jf. figur 1 og tabel 1. Stigningen vil fortsætte i takt med gennemførelsen af Agenda 
2000, dog uden at den samlede indkomsttransferering til producenterne i princippet bliver 
højere. 
 
FIGUR 1. EU’s landbrugsudgifter ifølge Garantisektionen, mia. ¼ 
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Anm.: Kategorien ”Andet” omfatter udgifter til markedsstøtte, hvoraf eksportstøtten udgør den største en-

keltpost, og direkte støtte, der ikke vedrører dyre- eller arealstøtte som fx støtte til tobak, oliven, tek-
stilplanter, tørret foder og frugt. 

Kilde: Europa-kommissionen, Landbrugets Stilling i Den Europæiske Union. 
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Foruden de tre forannævnte elementer skal nævnes administrationsomkostningerne inklusi-
ve tabet for samfundet ved at opkræve skatter og afgifter. De optræder kun i meget begræn-
set omfang på EU’s budgetter. Med indførelsen af direkte tilskud steg de administrative 
omkostninger og bureaukratiet, bl.a. fordi der i administrationen indgår betydelige kontrol-
funktioner for at sikre, at de indbyggede begrænsninger i systemet overholdes. 
 
Ud over det velfærdstab, som indgrebene i markedsforholdene giver anledning til for EU 
samfundet som følge af forvridninger i ressourceanvendelsen, og som principielt er nettore-
sultatet af ændringer i de fire omtalte forhold, kan et femte forhold nævnes. Den ulempe, 
som EU’s landbrugspolitik påfører den øvrige verden, indgår ikke direkte i ovennævnte op-
remsning. Der kan imidlertid ikke ses bort fra det forhold, at en protektionistisk politik på et 
område (landbrug) kan indebære modtræk fra den øvrige verden på såvel samme område 
som andre områder og dermed indebære ekstra omkostninger og yderligere forvridninger af 
ressourceallokeringen ved den førte politik. 
 
 

3.3. Konsekvenser for sektoren 

Som tidligere nævnt har EU’s fælles landbrugspolitik fastholdt større ressourcer i land-
brugssektoren og de dertil knyttede forsynings- og forædlingssektorer, end en mere liberal 
politik ville have medført. Det må antages, at produktionens fordeling på produkter og regi-
oner nogenlunde var i konkurrencemæssig ligevægt på det indre marked til de gældende 
prisrelationer, før EU begyndte at indføre mængdemæssige regelsæt. På det indre marked 
var der således fri konkurrence til de gældende priser. Der er her set bort fra forstyrrelsen 
fra de monetære udligningsbeløb. Den administrative detailstyring i form af mængdemæs-
sige regelsæt, der er knyttet til de direkte støtteordninger, udelukker i vidt omfang konkur-
rence mellem produkter og regioner. Hertil kommer, at den direkte støtte kun groft og i star-
ten modsvarede de prisfald, som de skulle kompensere. Efterhånden som produktionen ud-
sættes for nye prisrelationer og fortsat teknologisk udvikling, får de direkte tilskud i stigen-
de grad skær af historiske beløb uden relation til den aktuelle markedsudvikling. 
 
En tilsigtet opbremsning af den stigende selvforsyning i EU opnåedes således på bekostning 
af udviklingen i landbrugets samlede faktorproduktivitet, der hæmmes af stivhed og mang-
lende mulighed for tilpasning af produktionen til ændringer i prisrelationerne. En vis smi-
diggørelse af reglerne har dog været mulig. Der var således ingen af medlemslandene, der i 
1992 valgte at basere administrationen af tilskud til reformafgrøder på individuelle basis-
arealer (basisareal pr. producent), men valgte i stedet at regionalisere basisarealet. I flere 
lande som fx Danmark er mælkekvoterne blevet omsættelige. Begge forhold har givetvis 
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formindsket den indbyggede stivhed i systemet og dermed forbedret mulighederne for pro-
duktivitetsstigninger. 
 
For korn er i figur 2 som eksempel på den direkte støttes sammenhæng med produktionen 
grafisk illustreret dels omlægningen fra prisstøtte til arealstøtte og dels effekten af en af-
skaffelse af den direkte støtte. Punktet a illustrerer situationen før 1993, hvor den fælles in-
terne kornpris (Pc) var betydelig højere end prisen på verdensmarkedet (Pw), og EU’s korn-
produktion (Sa) var større, end den ville have været (Sc) til prisen på verdensmarkedet. Om-
lægningen til direkte støtte og en intern pris, der ligger nær verdensmarkedsprisen, illustre-
res af punktet b. Tilskuddet påvirker produktionens størrelse, da opnåelse af tilskuddet for-
udsætter produktion af korn. EU’s produktion falder dog fra Sa til Sb bl.a. som følge af den 
tvungne braklægning. Ved bortfald af den direkte støtte, eller hvis den bliver gjort uafhæn-
gig af produktionen (samt bortfald af den tvungne braklægning), vil produktionen falde fra 
Sb til Sc. Den forenklede fremstilling tager hverken hensyn til den eventuelle påvirkning af 
prisen på verdensmarkedet af EU’s lavere produktion eller eventuel samspil med samtidige 
ændringer af andre af EU’s ordninger. 
 
FIGUR 2. Udbud af korn i EU med og uden arealstøtte 
                         Kornpris 

 
  
 
 
  
 
 
 
 

   
                     Kornproduktion 
 

Anm.: Udbudskurven Sd angiver udbuddet af korn i EU, hvor der ydes faktortilskud (arealstøtte), men samti-
dig kræves en vis braklægning. 

 
 
I vurderingen af hvor hurtig en tilpasning af landbrugspolitikken til mere markedsorientere-
de forhold man ville tillade, har regionalpolitiske betragtninger givetvis haft betydelig vægt. 
I visse regioner spiller landbruget fortsat en betydelig, men dog generelt aftagende betyd-
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ning for fastholdelse af befolkningsgrundlaget i landzonerne. En hurtig liberalisering af 
landbrugspolitikken ville således uden tvivl give sig udtryk i en forstærket afvandring fra 
landzonerne. 
 
 

3.4. Konsekvenser for de etablerede landmandsfamilier 

For de selvstændige landmænd er tidshorisonten og faktoranvendelsen afgørende for land-
brugspolitikkens indvirkning på familiens situation. For den generation af selvstændige, der 
allerede er etablerede på tidspunktet, hvor en støtteordning til landbruget indføres, vil reak-
tionen kunne være en stigende anvendelse af rå- og hjælpestoffer samt forbrug af realkapital 
(afskrivning af bygninger og inventar), hvilket vil forøge produktionen eventuelt kombine-
ret med stigende anvendelse af lønnet arbejdskraft. Faste faktorer som jord og delvis faste 
ressourcer som familiens egen arbejdskraft vil imidlertid have mulighed for at opnå en høje-
re aflønning som følge af den større grad af beskyttelse eller højere produktionstilknyttede 
tilskud. 
 
For jordens vedkommende skyldes det, at overalt i de europæiske lande er den en fast res-
source, der kun i ret begrænset omfang kan substitueres med andre ressourcer. Når famili-
ens arbejdskraft i mange tilfælde kan regnes som en delvis fast ressource, forklares det 
bedst ved at se på et helt generationsforløb. Ved ungdommens valg af erhverv står den po-
tentielle fremtidige landmand principielt med samme alternative erhvervsmuligheder og 
dermed samme fremtidige indtjeningsmuligheder som andre unge - i samme region. Efter 
etablering som landmand vil det medføre omstillingsomkostninger at skifte erhverv, og med 
stigende alder og specialisering falder de alternative indtjeningsmuligheder yderligere (Lar-
sen, 1967). 
 
Vedrørende familiens arbejdskraft vil en højere marginal aflønning indebære et indgreb i 
den løbende proces, hvor strukturen hele tiden må tilpasses den teknologiske udvikling. Ved 
at indføre en støtteordning, der forøger den umiddelbare indtjening, nedsættes afvandringen 
fra landbruget, og produktivitetsudviklingen dæmpes af den grund. 
 
Hvis begrundelsen for indførelsen af en landbrugsordning er ønsket om umiddelbart at 
overføre indkomster til de selvstændige landmænd, afhænger ordningens effektivitet af om 
den kapitaliseres, eller om den i overvejende grad indebærer stigende anvendelse af res-
sourcer og dermed stigende produktion. Hvis producenterne reagerer med et stigende ud-
bud, vil det påføre samfundet et tab i form af ressourceforvridning. Det kan derfor konklu-
deres, at i dette tilfælde er en god måde at støtte de selvstændige landmænd på en ordning, 
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der i størst mulig omfang kapitaliseres, eller som øger familiens løbende aflønning uden at 
forøge produktionen ved hjælp af indkøbte produkter og serviceydelser fra andre sektorer 
eller lønnet arbejdskraft – vel at mærke på kort sigt, idet det alene er den etablerede genera-
tion af landmænd, der høster fordelen af kapitalgevinsterne. 
 
Er formålet derimod at forøge beskæftigelse og produktion i landbruget, er konklusionen 
selvfølgelig modsat. Jo mindre ordningen kapitaliseres, desto større effekt fås i den ønskede 
retning. 
 
De anførte betragtninger gælder forholdsvist generelt, og EU’s overgang fra prisstøtte til di-
rekte støtte ændrer ikke meget på disse forhold, da ordningerne jo ikke er produktionsneu-
trale (OECD, 2000). Den stigende regelstyring, der følger med anvendelse af direkte støtte, 
indebærer imidlertid betydeligt mere administrativt besvær for den selvstændige erhvervs-
drivende og griber en del ind i produktionens tilrettelæggelse (fx obligatorisk braklægning 
og krav til foderareal). 
 
En grafisk fremstilling af kapitaliseringen af den direkte arealstøtte er illustreret i figur 3. 
Landbrugsjorden er betragtet som en kapacitet uden alternativ anvendelse. Efterspørgsels- 
 
FIGUR 3. Efterspørgsel efter landbrugsjord i EU med og uden arealstøtte 
                               
                             VMP (”jordpris”) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anm.: Diagrammet er udtryk for to figurer lagt oven på hinanden – en for reformafgrøder og en for alle andre 
afgrøder, hvor den sidste er spejlvendt. Marginalproduktet er faldende i pilens retning og dermed også 
værdien af marginalproduktet. Efterspørgselskurven Dr* angiver efterspørgslen efter landbrugsjord til 
reformafgrøder i EU, hvor der ydes faktortilskud (arealstøtte), men samtidig kræves en vis braklæg-
ning. 
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kurverne Dr og Da ( hvor Da er spejlvendt) illustrerer værdien af marginalproduktet af jor-
den for henholdsvis reformafgrøder og alle andre afgrøder. Efterspørgselskurven Dr* illu-
strerer den nuværende situation med arealstøtte og de medfølgende begrænsninger (fx brak-
lægning). Ved bortfald af den direkte støtte, eller hvis støtten bliver gjort uafhængig af pro-
duktionen (samt bortfald af de medfølgende begrænsninger), vil ligevægten forskydes fra 
punktet b til punktet c. Den nye ligevægt er udtryk for en faldende konkurrenceevne for re-
formafgrøder, hvis omfang falder fra Db til Dc, og jordens marginalprodukt får en lavere 
værdi. Dette fald fra P* til P vil modsvares af et prisfald på landbrugsjorden og dermed et 
kapitaltab for primærproducenterne i samme relative størrelse. 
 

Det tidligere omtalte forhold, at kapitaliseringens omfang er afhængig af producenternes re-
spons, kan udledes af figuren. Hvis kurven for andre afgrøder var mere stejl som udtryk for 
lille reaktion for produktionen, ville kapitaliseringseffekten have været endnu større og æn-
dringen i jordens anvendelse tilsvarende mindre. 
 
 

3.5. Konsekvenser for efterfølgende generationer af landmandsfamilier 

Ved en støtteordnings indførelse er det den første generation af landmænd, der dels opnår 
en eventuel indtægtsfremgang samt kapitalgevinster og dels reagerer på ordningen ved 
eventuel udvidelse og omlægning af produktionen. Ved et efterfølgende generationsskifte 
har effekten af støtten allerede givet sig udslag i enten en udvidelse og omlægning af pro-
duktionen, som derfor marginalt kun er driftsøkonomisk rentabel med støtten, eller støtten 
er blevet kapitaliseret i form af højere jordpriser. De efterfølgende generationer opnår der-
for ikke et indkomstniveau udover det, de privatøkonomiske forhold inklusive støtten tilsi-
ger i forhold til købernes alternativer. Produktion og indkomst er imidlertid alligevel af-
hængig af støttens fortsatte tilstedeværelse, da den forventede fremtidige støtte vil være ind-
regnet af køberen. Med den fortsatte støtte følger ligeledes regelstyringen og det administra-
tive besvær for driftslederen. 
 
Situationen for de efterfølgende generationer af landmænd vil således indkomstmæssig væ-
re stort set ens - uafhængig af om der forud for deres etablering var indført landbrugsord-
ninger eller ej. I den ene situation må de imidlertid trækkes med ulemperne ved regelstyrin-
gen, der er tilknyttet den direkte støtte. 
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4. Fremtiden for den direkte støtte 

Efterhånden som den direkte støtte over tid bevæger sig længere væk fra sit oprindelige 
formål, bliver begrundelsen mindre relevant og støtten dermed generelt langt mindre accep-
teret. Årsagen til indførelsen af den enkelte direkte støtteordning vil efterhånden fortabe sig. 
Hvis det oprindelige formål fx har været at hindre en for hurtig produktionsomlægning i 
forbindelse med en liberalisering, vil dette formål givetvis også være opnået i kraft af 
mængdebegrænsninger og regelstyring. Imidlertid er der som hovedregel ikke indbygget 
mulighed for løbende tilpasning til den fortsatte teknologiske udvikling, idet ordningerne 
virker stive og hindrer fleksibilitet. 
 
Samtidig har debatten vist, at de direkte tilskud - der jo er meget synlige - skinner i øjnene 
ud fra en social synsvinkel. Tilskuddene udbetales i forhold til produktionens eller indsat-
sens størrelse på bedriften i overensstemmelse med den oprindelige bestemmelse – at kom-
pensere for en prisnedsættelse i forhold til en historisk fastsat produktion. Dette indebærer, 
at større bedrifter (godser) kan få udbetalt meget store beløb, hvilket virker meget overvæl-
dende, hvis man anlægger en social indgangsvinkel. 
 
Der foreligger mange forslag til afskaffelse af de direkte tilskud eller alternative anvendel-
ser af beløbene, der har det til fælles, at tilskuddene bliver neutrale i forhold til landbrugs-
produktionen (decoupled). Forslagene kan stort set deles op i to former. For det første fore-
slås de nuværende direkte tilskud omformet til tidsbegrænsede tilskud til den etablerede ge-
neration af landmænd for at kompensere for det tab, som denne generation vil lide ved de 
direkte tilskuds bortfald. For det andet er det også foreslået at anvende de nuværende direk-
te tilskud som en ikke tidsbegrænset støtte, men hvor støttekriterierne er relateret til mere 
neutrale formål i forhold til landbrugsproduktionens størrelse, som fx miljøindsats, ind-
komststabiliserende forsikringsordninger og tiltag til gavn for beskæftigelsen i særlige regi-
oner (European Commission, 1997b). 
 
Imidlertid ligger der implicit bag flere af ovennævnte betragtninger, at de nuværende direk-
te tilskud kan betragtes partielt og uafhængig af de tilhørende restriktioner i form af produk-
tionsbegrænsninger og regelstyring. Realistisk set må de dog betragtes som en helhed, idet 
de to forhold er gensidige forudsætninger. 
 
Som et eksempel på forslag til afskaffelse af de direkte tilskud ved afløsning med tidsbe-
grænsede og produktionsuafhængige tilskud kan nævnes den såkaldte obligationsløsning 
(Marsh et al, 1991 og Swinbank et al, 2001). Den går i korthed ud på, at for givne produkter 
(fx korn) bliver markedet liberaliseret fra dag til dag, og de etablerede producenter af de på-
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gældende produkter får tildelt en ret til fortsat at få den hidtidige støtte udbetalt i en given 
periode uafhængigt af, hvor meget de vælger at producere fremover af disse produkter. Ef-
terfølgende generationer af producenter vil ikke have krav på støtten. Retten til den tidsbe-
grænsede støtte gøres omsættelig i form af ”obligationer”, således at ihændehaveren kan 
omsætte nutidsværdien af udbetalingerne umiddelbart, mens belastningen på EU’s budget 
ikke stiger. 
 
Teoretisk svarer forslaget til, at EU fra dag til dag foretager en ensidig liberalisering i for-
hold til omverdenen (med mindre en multilateral handelsaftale er indgået). I takt med de 
ændrede prisrelationer vil der blive lagt et betydeligt pres på producenterne til produktions-
tilpasning, som også vil berøre forsynings- og forædlingsindustrien. I udbetalingsperioden 
vil der ikke opnås lettelser på EU’s budget. Afhængigt af i hvor lang tid den tidsbegrænsede 
udbetalingsperiode bliver, vil der kunne blive tale om kapitaltab for de etablerede land-
mænds vedkommende. I sidste ende afhænger et eventuelt tab af, om kompensationen står 
mål med producenternes forventninger. Forslaget rejser en del uafklarede spørgsmål bl.a. i 
relation til forpagtningskontrakter og i relation til nationale regler vedrørende indkomstbe-
skatning. 
 
Administrativt vil gennemførelsen af ordningen kræve, at rettighederne til støtten blandt de 
enkelte etablerede landmænd fastlægges. Som de direkte støtteordninger administreres i EU 
er rettighederne ikke individualiserede, idet omfanget af støtten søges fra år til år. 
Producenter, der ikke producerer de produkter, der omfattes af obligationsordningen, kan 
alligevel blive berørt af den, da konkurrenceevnen mellem produktioner måske ændres ved 
liberalisering af visse produkter. Som illustreret i figur 3 falder værdien af 
marginalproduktet såvel for reformafgrøder som for andre afgrøder ved bortfald af den 
direkte arealstøtte.  
 

4.1. EU’s internationale relationer 

Selv om EU’s direkte støtte regnes for mindre forvridende på produktion og handel end 
indgreb i markedet (prisstøtte), har støtten alligevel betydelige konsekvenser på forskellig 
måde for de internationale relationer, jf. fx Frandsen et al, (2000).  

 
 
4.1.1. WTO aftaler 

Nuværende og fremtidige WTO aftaler på landbrugsområdet vil kunne få stor indflydelse på 
EU’s udformning af landbrugspolitikken, især hvad angår den hastighed, hvormed fremtidi-
ge ændringer vil blive gennemført. Som tidligere nævnt tilsluttede EU sig den seneste 
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GATT-aftale, der også omfattede landbrugsvarer. Støtteordninger til landbruget blev kate-
goriseret i tre bokse, henholdsvis en gul, blå og grøn. Af tabel 4 fremgår udviklingen i EU’s 
indenlandske støtte fordelt på de tre bokse samt EU’s højest tilladte støtte i den gule boks. 
 
TABEL 4. Udviklingen i EU’s indenlandske støtte, mio. euro 
 

 1995 1996 1997/981 1998/991 
 
Grønne boks 18.779 22.139 18.167 19.168 
Blå boks 20.846 21.521 20.443 20.504 
Gule boks 50.600 51.478 50.194 46.683 
EU’s loft for støtteniveau vedrørende 
den gule boks (målt ved AMS2) 78.670 76.370 74.067 71.765 
 
1 Kilde: WTO, Notification, G/AG/N/EEC/26, 21 June 2000, og G/AG/N/EEC/30, 22 March 2001. 
2 Aggregate Measurement of Support, Indikatoren, som den indenlandske støtte skal måles med, jf. GATT- 

aftalen. 
Kilde: WTO (2000) og Walter-Jørgensen et al (2001a). 
 
 
Støtteordninger i den gule boks er udtryk for støtte, der virker produktions- og handelsfor-
vridende. Hensigten er, at al støtte i denne boks på længere sigt skal afvikles. I GATT-
forliget blev det aftalt, at den interne støtte i denne boks skulle reduceres med 20 pct. i peri-
oden 1995 til 2000 i forhold til basisperioden 1986-1988. 
 
Efter forlig mellem USA og EU blev der imidlertid oprettet en blå boks, der omfattede are-
al- og dyrestøtte i EU og kornstøtte i USA, forudsat at omfanget tager udgangspunkt i et hi-
storisk fastlagt areal og antal dyr. Denne boks er undtaget for reduktioner frem til 2003. 
Problemet ved ordningerne i denne boks er, at de ikke kan siges at være neutrale i forhold 
til produktionen og den internationale handel (decoupled) - jf. omtalen af figur 2 - trods  
reglen om, at de mængdemæssige begrænsninger skal være historisk baserede. Dels vil der 
være marginaljorder, der ikke vil blive dyrket uden arealtilskud, og dels påvirker tilskuddet 
konkurrenceevnen mellem forskellige afgrøder. 
 
Den grønne boks omfatter ordninger, der kan tillades under frihandel, og denne støtte kræ-
ves således ikke afviklet. For at blive placeret i den grønne boks skal støtten ydes gennem et 
offentligt betalt program, som ikke involverer direkte overførsler fra forbrugerne og må ik-
ke ydes i form af prisstøtte. Den må ikke være afhængig af produktionen. 
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4.1.2. EU’s udvidelse mod øst 

Udvidelsen af EU med adskillige Øst- og Centraleuropæiske lande vil indebære en betyde-
lig forøgelse af den samlede landbrugssektor, ikke mindst da landbruget i disse lande udgør 
en betydelig større andel af det samlede erhvervsliv end i det nuværende EU. Landbruget i 
disse lande er mindre beskyttet og mindre subsidieret end EU’s. 
 
En vurdering af den direkte støttes betydning i relation til EU’s udvidelse er givet af Frand-
sen et al (2000). Beregningerne omfatter udvidelse af EU15 med syv lande (CEEC7). Det 
svarer til en betydelig udvidelse af EU’s landbrugsareal. EU’s areal med reformafgrøder var 
i 1995 ca. 50 mio. ha, og det tilsvarende areal i de syv lande var 27 mio. ha ud af deres sam-
lede landbrugsareal på 52 mio. ha. Effekten af, om den direkte støtte bliver udvidet til de 
syv central- og østeuropæiske lande, er betydelig, forudsat at det i Agenda 2000 vedtagne 
niveau fortsætter i EU15. Det er således skønnet, at jordpriserne i de nye medlemmer af EU 
vil stige til det dobbelte alene som følge af den direkte støtte. Samtidig er den direkte støtte 
langt fra produktionsneutral. I CEEC7 er produktionen af hvede og andet korn estimeret til 
at komme til at ligge 20 henholdsvis 25 pct. højere end uden støtten. 
 
For det udvidede EU er konsekvenserne for det samlede landbrugsbudget estimeret til en 
stigning på 20 pct. i forhold til, hvis de nye lande ikke modtager direkte landbrugsstøtte. 
Arealstøtten vil stige med 50 pct. og dyrestøtten med 20 pct. 
 
Hvis den direkte støtte på længere sigt bliver afviklet i EU, vil en udbredelse af støtten til de 
nye lande ved indlemmelsen lede til betydelige fejlinvesteringer, således at disse ressourcer 
kunne anvendes bedre til andre investeringer. 
 
 

4.1.3. EU’s forhold til udviklingslandene 

Alene i kraft af sin størrelse har EU stor betydning for handelen med udviklingslandene. 
Dertil kommer, at der er tradition for samhandel tilbage fra kolonitiden, hvor de fleste større 
europæiske lande gjorde sig gældende. Udviklingslande har typisk en relativ stor landbrugs-
sektor, der kun får begrænset støtte, eller hvor landbrugseksporten måske endda beskattes 
for at kunne fremme industrialiseringen. I konkurrencen med udviklingslandenes land-
brugsprodukter giver de rige landes direkte landbrugsstøtte et større udbud, end det ellers 
ville have været tilfældet, og deres primære landbrugssektorer får derved en konkurrence-
fordel. Det vil sige, at selv om der gøres en del i disse år for at udviklingslandene kan over-
vinde handelsbarriererne til de rige landes markeder, bliver der ikke lige konkurrencefor-
hold, så længe de rige lande fortsat giver en generel direkte støtte, jf. Walter-Jørgensen et al 
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(2001a). Disse ordninger angribes derfor også af udviklingslandene for ikke at være neutra-
le i forhold til produktionen. På grund af de betydelig udgifter for det offentlige finder disse 
lande ikke, at de selv har mulighed for at yde indenlandsk støtte til deres primære land-
brugserhverv. 
 
Ved en eventuel anvendelse af direkte støtte i EU i tilknytning til multifunktionelle formål, 
er det afgørende for udviklingslandene, at disse tilskud netop er afvejet efter det specifikke 
formål, så der ikke gives en uhensigtsmæssig konkurrencefordel. Generelle markedspoliti-
ske tiltag såsom direkte produktionsstøtte er ikke efficiente midler til sikring af de ønskede 
goder. Anvendes i stedet tiltag, som er målrettet udbuddet af specifikke goder, undgås, at de 
enkelte rige lande øger beskyttelsen af deres landbrug (Statens Jordbrugs- og Fiskeriøko-
nomiske Institut, 2000). 
 
 

4.2. Den dynamiske proces 

For at kunne bibeholde en udvikling frem mod en stigende liberalisering, der ikke går hurti-
gere, end den primære landbrugssektor kan tilpasse sig til nye prisrelationer via produktivi-
tetsudvikling og strukturudvikling, må det forudsætte, at der for den enkelte direkte støtte-
ordning lægges en afviklingsstrategi for de indbyggede begrænsninger. Problemstillingen 
har derfor meget tilfælles med en eventuel afvikling af kvoteordninger for fx mælk og suk-
ker. Afvikling af den direkte støtte modsvares af en ophævelse af den protektionistiske for-
højelse af priserne på de kvotebelagte produkter, og fjernelse af mængdebegrænsningerne 
og regelstyringen har meget til fælles med afskaffelse af kvoterne. 
 
På grund af ligheden mellem ordningerne med direkte støtte og kvoteordningerne kan det 
have interesse at se på overvejelser, der har været fremsat til afvikling af kvoterne. Fra især 
engelsk side har der været argumenteret for, at en afskaffelse af mælkekvoterne kunne ske 
ved en successiv udvidelse af kvoterne og samtidig reduktion i den interne mælkepris, indtil 
kvoterenten nærmede sig nul, hvorefter systemet ville kunne ophæves. Forslaget har den 
umiddelbare fordel, at landbruget får tid til at tilpasse produktionen til en ny struktur under 
kontrollerede forhold. Imidlertid kan overgangen med udvidelse af den samlede kvote have 
visse ulemper. Dels skal EU overholde GATT-aftalens mængdebegrænsninger for subsidie-
ret eksport samt minimumsadgangen for import fra tredjelande, og dels indebærer løsningen 
for fx Danmark, at ikke bæredygtige kvægbedrifter i et vist omfang kunne fristes til at udvi-
de produktionen i begyndelsen af processen. Med omsættelige kvoter, som det findes i 
Danmark, vil strukturudviklingen kunne få et fornuftig forløb alene ved successiv nedsæt-
telse af den interne mælkepris og dermed kvoterenten. 
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I de vedtagne ændringer på mælkeområdet ifølge Agenda 2000, der bliver implementeret i 
årene 2005 til 2007, har man imidlertid valgt en mellemløsning, idet der både er tale om en 
kvoteudvidelse og en prisreduktion, men samtidig indføres direkte støtte som delvis kom-
pensation for de lavere priser. En væsentlig begrundelse for at gå omvejen over indførelsen 
af direkte tilskud er den samme som ved EU’s reform i 1992, hvor der blev indført direkte 
tilskud til reformafgrøderne samt til kvæg. En nødvendig hurtig prisreduktion bliver gen-
nemført for at kunne overholde internationale forpligtigelser, uden at alt for hurtige produk-
tionstilpasninger bliver resultatet. For den del af løsningen, der vedrører den direkte støtte, 
er der imidlertid ikke indbygget en fremtidig afvikling, således at dette problem er skubbet 
ud i fremtiden. 
 
Til forskel fra mælkekvoteordningen har EU’s kvoteordning på sukkerområdet formentlig 
ingen interesse i forbindelse med overvejelser over afvikling af den direkte støtte. Sukker-
ordningen adskiller sig fra mælk ved i den primære sektor principielt at omfatte et to-
prissystem, idet der kan dyrkes sukker uden kvote til verdensmarkedspriser (C-roer) for-
uden kvoteroer, der i de fleste lande afregnes adskilt i A- og B-roer. I relation til GATT-
aftalens begrænsninger af eksportsubsidier har man derfor foreløbig på kort sigt (fra høsten 
i år 2000) valgt at reducere kvotemængderne marginalt. For en diskussion af mulige reform 
scenarier på sukkerområdet, se Walter-Jørgensen et al (2001b).  
 
Kvoterne har næsten altafgørende betydning for udbuddets størrelse i de to omtalte ordnin-
ger. Mængdebegrænsningerne og regelstyringen i forbindelse med de direkte støtteordnin-
ger har en lignende, men dog mindre afgørende indflydelse. Imidlertid kan der ikke ses bort 
fra, at disse begrænsninger og regler påvirker den måde, den fælles landbrugspolitik funge-
rer på. 
 
 

4.3. Afvikling af generelle direkte tilskud 

Som det fremgår af foranstående betragtninger, vil en nærliggende løsning på fremtiden for 
de direkte støtteordninger være at nedsætte støtteniveauet successivt, indtil mængdebe-
grænsningerne bliver overflødige. Det kræver imidlertid, at nedsættelsen sker koordineret, 
idet konkurrenceevnen mellem de forskellige produkter bl.a. afhænger af den direkte støttes 
udformning. En afvikling uden koordination kunne indebære kortvarige omlægninger af 
produktionen, der var uhensigtsmæssige i forhold til en langsigtet ligevægtsløsning. I sin 
yderste konsekvens bør afviklingsstrategien således omfatte alle ordninger, uafhængigt af 
om det drejer sig om produktstøtte, kvoteordninger eller direkte støtte. 
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I EU’s nuværende ordninger er der ikke eksplicit indbygget regler for afvikling af de direkte 
subsidier. Imidlertid har det været kutyme siden 1992 at fastsætte satserne for støtte i nomi-
nelle ECU/euro. Det indebærer automatisk, at inflationen i euroen langsomt udhuler støttens 
reale værdi. 
 
Før en egentlig afvikling af den direkte støtte indledes, er der grund til at se på mulige æn-
dringer i de nuværende ordningers fleksibilitet. Analogt til at mælkekvoterne er blevet næ-
sten frit omsættelige i Danmark, kan mængdebegrænsningerne i de direkte tilskudsordnin-
ger også administreres mere fleksibelt. I Agenda 2000 for landbrugsprodukter bliver der så-
ledes indført enhedsniveau for arealtilskud til reformafgrøderne, samtidig med at prisni-
veauet for reformafgrøderne tilnærmelsesvis kommer ned på verdensmarkedsniveau (der vil 
dog fortsat være prisordninger for korn og proteinafgrøder vil få et tillæg til enhedsniveauet 
for arealtilskud).  
 
Forudsat at verdensmarkedspriserne er udtryk for langsigtede ligevægtspriser, vil fordelin-
gen af reformafgrøder i EU formentlig nærme sig en fordeling svarende til en situation med 
fuld liberaliseret landbrugspolitik, idet det direkte tilskud vil virke næsten neutral på forde-
lingen indenfor basisarealet. Imidlertid kan produktionsomfanget i nogle regioner tænkes at 
ligge lavere end ved en liberalisering og i andre højere. Det er især dette forhold, der skal 
ses i sammenhæng med eventuel afvikling af andre ordninger. Efterspørgselen efter jord til 
dyrkning af kvægfoder kunne således tænkes at falde ved en liberalisering på mælkeområ-
det og derved gøre dyrkning af reformafgrøder relativt mere konkurrencedygtig. 
 
Ved en liberalisering af EU’s landbrugspolitik med afvikling af bl.a. de direkte støtteord-
ninger vil diskussionen vedrørende marginalisering af jorden kunne blive aktuel igen. Med 
marginaljorder menes i denne sammenhæng jorder med så lav produktivitet, så jordrenten 
ikke er positiv ved gældende prisrelationer. Bl.a. på grund af de danske harmoniregler, der 
fastsætter mindstekrav til landbrugsareal i forhold til husdyrholdet, er efterspørgselen så 
stor efter landbrugsjord, at problemet med marginaljord tilsyneladende synes uinteressant. 
Forholdende er imidlertid tilsløret af den kendsgerning, at den fælles landbrugspolitik har 
indebåret en meget større efterspørgsel efter landbrugsjord fx i Danmark, end det kan for-
ventes under liberaliserede forhold (hvor de direkte tilskud også er fjernet). 
 
Problemet med marginaljord kan påregnes at være meget forskelligt udbredt på regioner. I 
Danmark vil det således især være områder i Jylland, hvor det bedste alternativ kan vise sig 
at være fx skov eller vedvarende græs ved en liberalisering. I særlige tilfælde vil der for-
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mentlig kunne blive tale om behov for direkte indgreb fra det offentlige med ordninger for 
landskabspleje for at forhindre utilsigtede landskabsudviklinger.  
 
 

4.3.1. Afvikling af arealtilskud 

Arealstøtten er den direkte støtte, der betyder mest i EU. De tilknyttede begrænsninger til 
arealstøtten er specificeret på regioner, hvor Danmark fx udgør en region. Reformafgrøder-
ne konkurrerer indbyrdes og med de andre afgrøder om den knappe ressource jord. Tilpas-
ningen mellem afgrøder til nye prisrelationer (og støtteregler) kan ske forholdsvist hurtigt, 
da de fleste landbrugsafgrøder er etårige, og hvor fx en ressource som inventar i et betyde-
ligt omfang er fælles. Nedsættelsen af arealtilskuddet til oliefrø ifølge Agenda 2000 vil så-
ledes hurtigt kunne give sig udslag i faldende areal med oliefrø og stigende areal med korn. 
Ved nedtrapning af arealtilskuddet til reformafgrøder reduceres konkurrenceevnen overfor 
andre afgrøder som frø, sukkerroer, kartofler og grovfoder. Som følge af produktionskvo-
terne for mælk og sukker foregår der imidlertid kun en begrænset konkurrence fra grovfo-
der til mælkeproduktion og sukkerroer. 
 
EU’s høje kornpriser og siden arealtilskuddene, der stort set har afløst prisstøtten, idet EU’s 
interventionspris for korn fra 2001 skønnes at ligge kun lidt over verdensmarkedsprisen, er i 
stort omfang blevet kapitaliseret i forhøjede jordpriser. Det gælder især på de arealer, der 
også ville være blevet dyrket uden støtten. Hastigheden, hvormed en afvikling af arealtil-
skuddene kan ske, vil især bestemmes af størrelsen af de årlige kapitaltab, som vil kunne 
bæres af erhvervet, uden at en ukontrolleret udvikling med konkurser sætter i gang. For at 
den enkelte ejer kan have en økonomisk bæredygtig fremtid i landbruget, kræver det, at 
vedkommende fortsat har udsigt til at kunne være solvent. 
 
En vis produktionstilpasning for erhvervet vil der som nævnt også komme på tale afhængig 
af forudsætningerne i øvrigt, men kun på de dårligere boniteter vil der kunne blive tale om 
drastiske omlægninger. Efterhånden som mængdebegrænsningerne i EU vedrørende basis-
arealets størrelse og vedrørende det maksimale areal med oliefrø bliver overflødige, kan de 
regionale begrænsninger og den tvungne braklægning ophæves. 
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4.3.2. Afvikling af dyretilskud 

Modsat arealtilskuddene, der principielt er tilskud til en ressource (jorden), har dyretilskud-
dene meget tilfældes med pristilskud – især handyrtilskuddene, mens ammekotilskuddene 
delvis virker som et kapitaltilskud på linie med arealstøtten. Disse tilskud har altså en bety-
delig større indflydelse på udbuddets størrelse. De er kun fuldt ud blevet kapitaliseret i de 
tilfælde, hvor dyrene alligevel ville være blevet fedet op. Hovedparten af oksekød i EU bli-
ver produceret af malkekvæg, og størrelsen af en udbudsreaktion skal ses i sammenhæng 
med, hvad der sker med mælkekvoterne. Under alle omstændigheder vil handyrenes opfed-
ning blive påvirket af tilskuddenes bortfald. Dels vil færre blive opfedet, og mindre intensiv 
produktion som fx stude på græs kan tænkes at blive aktuel i Danmark. 
 
 

4.3.3. Afvikling af den blå boks 

De nuværende tilskud henført til den blå boks ifølge GATT-forliget får formentlig ikke lov 
til uberørt at fortsætte, når den nuværende aftale udløber. Som nævnt er især lande med net-
toeksport af landbrugsprodukter – blandt såvel udviklings- som industrilande – stærkt imod 
fortsættelse af den blå boks, jf. Walter-Jørgensen et al (2001a). En bindende aftale om en 
langsigtet afvikling kunne derfor tænkes, idet det vil være nødvendig at få fastlagt såvel 
størrelse som varighed af den støtte, der må henføres hertil. 
 
Det kan i den forbindelse nævnes, at EU i en periode fra 1988 og frem til landbrugsrefor-
men i 1992 arbejdede med en stabilisatorordning for flere vegetabilske produkter. For pro-
duktionen af korn havde ordningen den konsekvens, at en overskridelse af garantimængden 
(160 mio. tons korn i EU-12) indebar en automatisk nedsættelse af interventionsprisen med 
3 pct. I nogle år forud havde man arbejdet med en mindre automatisk medansvarsafgift, der 
også medførte en vis reduktion af prisniveauet. Perioden fra midten af 1980’erne og frem til 
1992 er den eneste periode i den fælles landbrugspolitiks historie, hvor der har været ten-
dens til et mærkbart faldende realt støtteniveau for korn. Erfaringen viser, at landbruget var 
i stand til at klare denne tilpasning blandt andet på baggrund af betydelige produktivitets-
stigninger. Det skulle således med baggrund i denne erfaring også være muligt at afvikle 
den blå boks i et passende tempo, hvor landbruget løbende vil kunne klare tilpasningen. 
 
En bindende WTO aftale for EU vedrørende afvikling af den blå boks kunne tænkes at hin-
dre eventuel tilgang af generelle direkte tilskud som kompensation for fremtidige reduktio-
ner af priserne på fx sukker og mejeriprodukter. Disse omlægninger måtte så fastlægges in-
den en aftale om afvikling. 
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I relation til EU’s forventede udvidelse mod øst vil en bindende aftale om afvikling af den 
blå boks kunne lette problemerne omkring den budgetbelastning, der vil opstå, hvis de nye 
lande skal omfattes af de direkte støtteordninger. Hvis de nye lande ikke skal omfattes af de 
direkte støtteordninger, vil det være nemmere at forsvare dette, hvis der er indgået en bin-
dende aftale om at afvikle ordningerne i de gamle EU-lande. Jo før afviklingen begynder, jo 
lettere vil udvidelsen mod øst blive rent budgetmæssigt. 

 
 
4.4. Omlægning af direkte tilskud 

Det vil være i tråd med den nuværende landbrugspolitik i EU at udbygge med ordninger, 
der har til formål at begrænse den betydelige usikkerhed/risiko, der er forbundet med land-
brugsproduktion for den enkelte selvstændige producent, især når afsætningen sker på ver-
densmarkedsvilkår. De hidtidige ordninger har i et betydeligt omfang afskærmet EU’s 
landmænd fra verdensmarkedets konjunkturer, og med de gamle produktprisordninger, hvor 
EU blot dumpede på verdensmarkedet, blev de også i et betydeligt omfang beskyttet mod 
udsving på det indre marked. Udbygning af ordninger mod risiko for producenterne er en 
politik, som USA i stigende grad er begyndt at anvende. Landbrugspolitisk har sådanne 
ordninger fået øget interesse, da de under visse betingelser formentlig er WTO medholdeli-
ge. Den medfølgende offentlige støtte vil kunne placeres i den grønne boks, da sådanne 
ordninger kun vil have begrænset effekt på udbuddet. Der vil ligge en vis indkomstoverfør-
sel i ordningerne, afhængig af den udformning og det omfang, som det offentlige deltager 
med. 
 
Hvor man tidligere ved et liberalt marked forstod markedskræfternes frie udfoldelse uden 
indgriben fra det offentlige, vil man i en moderne økonomi anerkende eksistensen af ekster-
ne effekter (eksternaliteter). Disse kan kræve indgriben i markedsøkonomien fra det offent-
liges side for at opnå en produktion, der samfundsmæssig er optimal, hvad angår omfang, 
sammensætning og faktoranvendelse. I EU er man i stigende grad begyndt at interessere sig 
for disse forhold under begreber som multifunktionalitet, fødevaresikkerhed, fødevarekvali-
tet, miljøbeskyttelse og dyrevelfærd. I denne sammenhæng forventer politikere i EU, at di-
rekte tilskud, med ingen eller kun lille effekt på handelen, vil få en stigende rolle. I forhold 
til WTO lægges fra EU’s side op til i de nye forhandlinger, at subsidier under disse ordnin-
ger skal kunne placeres i den grønne boks. Derimod vil det blive vanskeligt enten at få lov 
til egentlige indgreb i den frie handel for på den måde konkurrencemæssigt at fremme pro-
dukter af højere kvalitet set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt eller på kortere sigt at 
blive enige om fx fælles miljøregler. 
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I forbindelse med ovennævnte udvikling er den del af de nuværende landbrugssubsidier i 
EU, der betales af skatteyderne, blevet nævnt som en mulig finansieringskilde ved indgreb, 
hvor der kræves midler fra det offentlige. Imidlertid er disse budgetmidler, som nævnt tidli-
gere, ikke frie og uafhængige midler, men skal ses i sammenhæng med restriktionerne for 
de direkte subsidier’s vedkommende. Man bør således gøre sig konsekvenserne af en af-
skaffelse af fx de direkte subsidier klar, før de flyttes over til anden anvendelse. Med kon-
sekvenser tænkes her især på den produktions- og strukturtilpasning, der sættes i gang, for-
uden de direkte kapitaltab for de allerede etablerede producenter. De ordninger, der her 
tænkes budgetmæssigt at afløse de nuværende direkte subsidier, vil imidlertid ikke kunne 
forventes at indebære egentlige indkomstoverførsler (med eventuel mulighed for kapitalise-
ring). Generelt ligger der bag flere af ordningerne en filosofi om kompensation til den selv-
stændige producent for restriktioner, der pålægges i ordningen, eller tilskud for at fremme 
en bestemt produktion. 
 
 

4.4.1. Omlægning til ordninger vedrørende driftsøkonomisk risiko 

De nuværende direkte tilskud (areal- og dyretilskud) er i betydelig grad et stabiliserende 
element i den løbende indtjening for den enkelte producent. Udsving i indtjeningen er dels 
forårsaget af landbrugets specielle forhold med tilfældige høstudbytteudsving (fx tørke, an-
greb af plantesygdomme) og angreb af husdyrsygdomme. Dertil kommer prisudsving, som 
markedsordningerne i betydeligt omfang afdæmpede før 1993. Efter de to landbrugsrefor-
mer i EU har markedsordningerne for korn og i mindre omfang for oksekød fået en afta-
gende betydning for prisstabiliteten. Modsat har de direkte tilskud, der udbetales uafhæn-
gigt af faktiske priser og mængder, imidlertid fået en stigende betydning som stabiliserende 
element i den løbende indtjening. 
 
Efter en afvikling af de direkte tilskud vil den løbende indtjening således variere mere fra år 
til år. Når det overvejes at indføre offentlige ordninger til sikring af en stabil indkomst frem 
for at henvise til privat forsikring, er der nævnt flere forhold. Dels forventes de offentlige 
budgetudgifter i forbindelse med sådanne ordninger som nævnt at kunne placeres i den 
grønne boks. Samtidig kan en vis indgriben fra det offentlige overfor et erhverv med mange 
små selvstændige være rationel - udfra en samfundsmæssig betragtning - for at få ordninger 
af denne karakter til at fungere, selv om det vil betyde et vist dræn på de offentlige budget-
ter, idet en privat forsikringsordning vil kunne blive relativt dyr i administration. Erfaringen 
viser også, at de industrialiserede lande har en lang tradition for at vedtage ad hoc love til 
gunst for landbrugserhvervet, når sådanne problemer viser sig (senest BSE-krisen samt 
mund- og klovesygen i EU). Ved forsikring mod høsttab (misvækst) og epidemiske husdyr-



- 27 - 

sygdomme vil der under alle omstændigheder være tale om relativt meget store kapitaler 
som sikkerhedsstillelse. 
 
 

4.4.2. Omlægning til ordninger for multifunktionalitet 

Eksternaliteter kan både være positive og negative. I denne sammenhæng tænkes der alene 
på de effekter, som det samfundsmæssigt findes hensigtsmæssigt enten at fremme ved at 
understøtte fx med direkte støtte eller at begrænse ved fx at give direkte kompensation. Som 
eksempel på et dansk ønske om at fremme eller ligestille en produktion med positive effek-
ter set fra samfundets side kan nævnes økologisk produktion. Tilsvarende er der udbredt øn-
ske om beskyttelse af drikkevandet i særligt følsomme områder, hvilket fx kan opnås ved at 
yde direkte kompensation for at overholde visse restriktioner ved anvendelsen af pågælden-
de areal. 
 
I EU er der udbredt tilslutning til regionalpolitiske indgreb for særlige områder, der ellers 
ville have svært ved at fastholde en vis landbrugsmæssig aktivitet. Det er karakteristisk, at 
behovet for understøttelse af eksternaliteter er stærkt varierende mellem lande (regioner). 
 
En liberalisering af landbrugspolitikken vil i sig selv lette på visse miljøproblemer som føl-
ge af mindre intensiv produktion ved de lavere verdensmarkedspriser. En del af forholdene 
under multifunktionalitet vil være nationalt (regionalt) prægede, og vil derfor ikke nødven-
digvis skulle finansieres af EU. Det er derfor ikke sikkert, at en udvikling af landbrugets 
multifunktionalitet blot tilnærmelsesvis vil kræve budgetmidler i EU i samme størrelsesor-
den som de nuværende direkte subsidier. 
 

 
5. Sammenfatning 

EU’s tidligere højprispolitik for landbrugsprodukter undergår betydelige ændringer i sin ud-
formning i disse år. En betydelig del af den nuværende fælles landbrugspolitik blev formu-
leret i begyndelsen af 1990’erne, hvor et væsentligt element var indførelsen af direkte støt-
te. Det er et gennemgående træk i omlægningerne, at man har valgt omvejen via indførelse 
af direkte tilskud ved såvel nedsættelsen af prisstøtten som ved omlægning af kvotepolitik-
ken (mælkekvoterne). 
 
Indførelsen af den direkte støtte har imidlertid gjort det muligt for EU - via prisreduktioner 
og indførelse af minimumsadgang for import - at overholde internationale forpligtigelser 
om øget markedsadgang i EU og til begrænsning af den subsidierede eksport uden at udsæt-
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te landbruget for en egentlig liberalisering. Denne udvikling er imidlertid opnået på bekost-
ning af udviklingen i landbrugets samlede faktorproduktivitet. Den direkte støtte var oprin-
deligt tænkt som et midlertidigt arrangement, der efterhånden skulle afvikles. 
 
I de nuværende ordninger med direkte støtte er der imidlertid ikke eksplicit indbygget regler 
for afvikling af dem. Det har dog været kutyme siden 1992 at fastsætte satserne for støtte i 
nominelle ECU/euro, hvilket indebærer, at inflationen i euroen automatisk udhuler støttens 
reale værdi. 
 
Som den direkte støtte er formuleret i EU, består den af to elementer, idet der til subsidierne 
er tilknyttet mængdemæssige begrænsninger. En ændring af støttens størrelse vil kunne på-
virke konkurrenceevnen mellem forskellige produkter, og det er derfor væsentligt, at en af-
vikling af støtten foregår koordineret, så der ikke sker uhensigtsmæssige omlægninger i 
forhold til en mere langsigtet ligevægtsløsning. 
 
Det vanskeligste forhold ved en afvikling er de afledte økonomiske konsekvenser for de 
selvstændige i det primære landbrug. Af analysen fremgår det, at kommende generationer af 
selvstændige landmænd vil være upåvirket af støttens bortfald med hensyn til indkomstska-
belse. Ved en afvikling af den direkte støtte vil de imidlertid opnå at blive fri for den nuvæ-
rende regelstyring og det administrative besvær, der knytter sig til denne støtte. 
 
Udover EU’s internationale forpligtigelser og overvejelser, der knytter sig til udviklingen i 
EU’s budgetter og hensynet til bl.a. udviklingslandene, er det hensynet til de etablerede 
landmænds forhold, der må indgå med en vis vægt ved afviklingens udformning, idet der 
både vil blive tale om ændringer i produktionens omfang med efterfølgende påvirkning af 
strukturudviklingen og om betydelige kapitaltab for den enkelte selvstændige. Den væsent-
ligste faktor vil være den hastighed, hvormed afviklingen kan ske, idet omstilling og tilpas-
ning tager tid. 
 
Det vil være i tråd med den nuværende landbrugspolitik at indføre ordninger, der har til 
formål at begrænse den selvstændige landmands driftsrisiko uden at påvirke udbuddet væ-
sentligt. Derimod anbefales det, at holde problemstillingen omkring den nuværende 
generelle direkte støttes fremtid adskilt fra problemstillingen med at finansiere en fremtidig 
politik med andre mål for øje som fx miljøbeskyttelse, fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed 
og dyrevelfærd. 
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Af de oprindelige begrundelser for et subsidieret landbrug har udviklingen overflødiggjort 
såvel ønsket om høj selvforsyningsgrad for at sikre tilstrækkelige og stabile forsyninger 
med fødevarer som indkomstmålsætningen. EU er i dag nettoeksportør af de fleste land-
brugsvarer, og de forventede indkomstmuligheder for de unge, der etablerer sig som selv-
stændige i europæisk landbrug, er ikke ringere end for øvrige unge i samme region, og det 
forhold har været gældende i mange år. 
 
Konkret peges på en successiv afvikling af den blå boks i forbindelse med en fremtidig bin-
dende WTO aftale for EU som det mest oplagte. Det vil umiddelbart give EU budgetlettel-
ser og dermed lette løsningen af  andre presserende opgaver som østudvidelsen. Primærpro-
ducenterne og tilknyttede forædlings- og forsyningsindustri samt finansieringssektoren vil 
få mulighed for at tilpasse sig omlægningen over en vis periode uden voldsomme omvælt-
ninger. 
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