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REFORM AF DEN FÆLLES 
LANDBRUGSPOLITIK
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De Grønne   
i Europa-parlamEntEt krævEr:

EN FAIR FÆLLES 
LANDBRUGSPOLITIK 
20 % af landbrugsbedrifterne 
modtager fortsat 80 % af alle  
direkte betalinger under den 
fælles landbrugspolitik. 

I alle medlemsstater bliver en halv snes store agro-
industrielle producenter betalt mere end 300.000 
euro årligt – primært for at blive mere konkurren-
cedygtige og vokse. I Frankrig modtager de 160 
største landbrugsbedrifter 123 mio. euro. Det svarer 
til, hvad 100.000 mindre franske landbrugere mod-
tager tilsammen. Et vigtigt skridt til at nå dette vil 
være at fastsætte et loft på 100.000 euro årligt for 
betalinger pr. bedrift. Dette vil gøre det muligt at 
redistribuere 7 mia. euro mellem medlemsstater og 
landbrugere. Disse penge bør anvendes til at frem-
me et skift til bæredygtigt landbrug og varig beskæf-
tigelse i landdistriktsøkonomierne. Der er også 
behov for helt at ophøre med illoyal handelspraksis 
såsom eksportsubsidier. I stedet bør retten til føde-
varer for alle sikres gennem lokale fødevaresystemer 
i udviklingslandene og fair handelsbetingelser. EU’s 
politik bør bygge på fairness og solidaritet. Den 
fælles landbrugspolitik har spillet en central rolle 
for EU’s fødevaresikkerhed og politiske integration. 
Den fælles landbrugspolitik bør igen udgøre en 
grundlæggende samfundspagt mellem landbrugere 
og borgere.

Den fælles landbrugspolitik bør reformeres for at 
hjælpe landbrugere og borgere med at vælge bæ-
redygtige landbrugsmetoder og fødevarer. 
Økologisk landbrug bør blive en forløber for frem-
tidens landbrug og ikke længere behandles som 
et privilegium for de få. Den fælles landbrugspo-
litik bør fremme sædskifte og ikke skabe incita-
menter for monokulturer. Dette vil bidrage til at 
nedbringe anvendelsen af pesticider og gødnings-
stoffer og nedbringe lanbrugsrelaterede drivhus-
gasser. Forvaltning af biodiversiteten i landbruget, 
forbedring af jordens frugtbarhed, vandbeskyt-
telse og dyrevelfærd bør danne grundlaget for 
langsigtet produktivitet og fødevaresikkerhed. Køer 
skal have gode græsgange og hjemmeavlet foder, 
ikke importeret genmodificeret sojafoder. Besæt-
ningernes størrelse bør afpasses efter det areal, 
som kan føde dem på bæredygtig vis, i stedet for 
at dyrene presses ind i overfyldte intensive stalde 
og bure. En grønnere fælles landbrugspolitik be-
tyder udfasning af alle ubæredygtige driftsmetoder, 
der er baseret på importeret foder, olie, pesticider 
og antibiotika. Vi ønsker produktions- og fødeva-
resystemer, der gavner mennesker og natur indført 
i hele Europa.

Den fælles landbrugspolitik bør 
fremme sædskifte og ikke skabe 
incitamenter for monokulturer.

EN GRØN FÆLLES 
LANDBRUGSPOLITIK 
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EN UNG FÆLLES 
LANDBRUGSPOLITIK 
Mere end 7 mio. landbrugere vil 
forsvinde over de næste 10 år.

En politik bliver kun gammel, hvis nye idéer igno-
reres. De unge er forsvundet fra landbruget og 
landdistrikterne, fordi det politiske dogme “grow 
or go” har tømt landområderne og efterladt en 
aldrende landbefolkning.
I Europa er kun 6 % af landbrugerne under 35 år, 
mens 80 % er over 55. Yderligere godt 7 mio. land-
brugere vil forsvinde over de næste 10 år uden 
arvtagere, hvis den fælles landbrugspolitik forbliver 
uændret. Hvis landsbyer dør ud, hvis skoler lukker, 
hvis sundhedstjenesterne ikke opretholdes, er der 
ganske enkelt ikke plads til unge familier – herunder 
de mest konkurrencedygtige unge landbrugere. 
Dette bør få beslutningstagernes opmærksomhed.
Den fælles landbrugspolitik bør tjene til ikke kun 
at gøre livet i landdistrikterne attraktivt for “kon-
kurrencedygtige” unge landbrugere, men også for 
nytilkomne. Den bør støtte samarbejdet mellem 
små landbrugere, fælles landbrug, bedre adgang 
til jord og oplæring i bæredygtige metoder. Den 
fælles landbrugspolitik kan på denne måde 
fremme anstændigt arbejde i lokale og effektive 
fødevarekæder. I stedet for at forvise livet på 
landet til fortiden, bør solidaritet mellem gene-
rationer og en aktiv generationsfornyelse udgøre 
en ny europæisk prioritet.
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Borgerne har ikke alene ret til at vide, hvordan de 
100 euro, de bidrager med årligt til den fælles 
landbrugspolitik via skatterne, anvendes; de har 
også ret til en fælles landbrugspolitik, der imøde-
kommer deres betænkeligheder omkring folke-
sundhed, dyrevelfærd og naturbeskyttelse. Land-
brugerne ønsker ikke at være afhængige af 
støtte, men at opretholde en rimelig indtægt fra 
de fødevarer, de producerer, og de øvrige offent-
lige goder, de yder alle.
En demokratisk fælles landbrugspolitik bør skabe 
en rimelig balance ved at forebygge spekulation 
i fødevarer og få markederne til at arbejde, således 
at landbrugerne får en rimelig betaling for deres 

produkter. Den fælles landbrugspolitik bør bidrage 
til at genskabe symbiosen mellem landbrugere og 
borgere og fremme lokale fødevarekæder. Den bør 
sikre åbenhed og borgerne oplysninger om beslut-
ningstagningen og om, hvorledes de kan påvirke 
beslutningstagerne. Vi behøver en ny styring af 
udviklingen af landdistrikterne, der aktivt støtter 
landbrugerne og borgerne i landdistrikterne, 
således at disse genvinder kontrollen over de 
økonomiske og kulturelle aspekter af tilværel-
sen, i stedet for at overlade beslutningerne til 
de multinationale selskaber og supermarkeds-
kæder.

Den fælles landbrugspolitik bør 
hjælpe med at genskabe symbios-
en mellem landbrugere og borgere 
og fremme lokale fødevarekæder.

EN DEMOKRATISK 
FÆLLES LANDBRUG-
SPOLITIK
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at producere og forbruge stadig mere. Gode føde-
varer er friske, velsmagende og fri for restprodukter. 
Intensivt landbrugs afhængighed af antibiotika i 
foderstoffer og behandlinger undergraver folke-
sundheden og den medicinske sikkerhed. Der bør 
sættes en stopper for denne afhængighed og den 
fælles landbrugspolitik bør sigte mod at fremme 
de økologiske landbrugsfødevaresystemers næ-
ringsstofkredsløb. Dette bør omfatte oplæring af 
landbrugerne i at samarbejde med naturen i stedet 
for at bekæmpe den, og landbrugerne bør støttes 
aktivt med henblik herpå. Den fælles landbrugs-
politik bør sætte en stopper for det skandaløst 
store fødevarespild ved at afkorte fødevarekæ-
derne og fremme en afbalanceret kost på basis af 
tilstrækkelige fødevaremængder i stedet for at 
skabe systematiske overskud.

En sund fælles landbrugspolitik ville være repræ-
senteret ved en mere hensigtsmæssig, mere agro-
nomisk, mere kulturbaseret og langt billigere 
landbrugs-, fødevare- og sundhedsstrategi. Den 
ville udnytte den store mangfoldighed, som fore-
kommer, når det gælder landbrugernes viden og 
forbrugernes smag. Det ville bringe os til tilbage 
til en sund respekt for de fødevarer, vi producerer 
og konsumerer.

Folkesundheden og en god fødevarekvalitet bør 
udgøre centrale hensyn i en ny fælles landbrugspo-
litik. Landbrugs- og fødevarepolitikken bør omlægges 
væk fra den destruktive spiral, hvor der satses på 

EN SUND FÆLLES 
LANDBRUGSPOLITIK 
Gode fødevarer er friske,  
velsmagende og fri for usunde 
restprodukter.

Hovedindvendingen mod en egentlig reform af den 
fælles landbrugspolitik er, at den ville medføre 
“mere bureaukrati”. Sandheden er den, at mange 
regeringer og forvaltninger har indført ineffektive 
og tunge bureaukratiske procedurer og nu klandrer 
Bruxelles for at gøre livet surt for landbrugerne. 

Den fælles landbrugspolitik bør ikke komplicere 
landbrugernes liv, men heller ikke gøre det nemt 
for landbrugerne og agroindustrierne at over-
træde lovgivningen vedrørende miljø, dyrevelfærd 
og folkesundhed. Den bør indebære mere effek-

tive kontrolforanstaltninger og sanktioner baseret 
på forureneren betaler-princippet. Den fælles 
landbrugspolitik bør ikke give forsikringsselska-
berne offentlige penge til nedbringelse af risikoen 
for tab af høsten. Den bør støtte landbrugerne i 
at forbedre forsigtighedsforanstaltningerne mod 
natur- og markedsrisici. Dette vil gøre livet let-
tere for dem, der accepterer det nødvendige skridt 
i retning af mere bæredygtige produktions- og 
fødevaresystemer, og vil gøre det vanskeligere for 
dem, der bryder reglerne. 

Den fælles landbrugspolitik bør 
ikke komplicere landbrugernes 
tilværelse.

EN NEM FÆLLES 
LANDBRUGSPOLITIK
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For at være ny, bør den nye fælles landbrugspolitik 
være fair, grøn, ung, demokratisk, sund og nem. 
Den gamle fælles lanDbrugspolitik er 
allereDe DøD. Den er urimelig, ubæredygtig, 
sklerotisk, udemokratisk, usund og bureaukratisk. 
At undlade at reformere den fælles landbrugspolitik 
ville udgøre et fundamentalt slag mod europæisk 
identitet og solidaritet og falde i god jord hos natio-
nalistiske politikere. De europæiske landbrugere og 
borgere genopdager værdien af fødevarer og vær-
dierne ved solidaritet. Dette kræver etablering af 
bæredygtige landbrugs- og fødevarenetværk og 
organisering af borgerinitiativer. reformen af 
Den fælles lanDbrugspolitik er et 
spørgsmål om nu – eller alDrig.
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