
Møde med 

Grønningen af CAP’en, 
Farm to fork strategien, 
biodiversitetes-strategien 
og samspillet til Green 
Deal og Horizon Europe 
og Horizon2020

Styregruppemøde i C2C den 5/11 2020 



Dagsorden 

• Den kommende EU-reform 

• Hvordan spiller strategier og call’s sammen?

• Horizon2020 – nyt arbejdsprogram

• Hvordan kommer vi videre herfra?



Den kommende EU-reform



Von der Leyen-kommissionens grønne dagsorden
4

Seks prioriteter
1. En europæisk grøn pagt - herunder
2. En økonomi, der fungerer for mennesker
3. Et Europa, der er klar til den digitale tidsalder
4. Fremme af vores europæiske levevis
5. Et stærkere Europa i verden
6. Et nyt skub i det europæiske demokrati

Strategier for 1) Jord-til-Bord og 2) Biodiversitet
1. ”Etableringen af et retfærdigt, sundt og miljøvenligt 

fødevaresystem”
2. Standse tabet af biodiversitet og forringelsen af 

økosystemtjenester i EU
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Europa-Kommissionens formand 
Ursula von der Leyen



EU-målsætninger inden for ni områder – 5

Gennemførelse via

• Indkomststøtte

• Afkoblet støtte

• Koblet støtte

• Investeringsstøtte

• Risikostyringsinstrumenter

• Sektorprogrammer

• Samarbejdsprogrammer

• …

Indkomst

Konkurrenceevne

Fødevarekæden

Klimaændringer

Miljø

Landskab og natur

Generationsskifte

Beskæftigelse, vækst m.v.

Fødevarer og sundhed
C

AP-strategisk plan
(Baseret på en SW

O
T-analyse

For både søjle 1 og 2)

klima er både ”mitigation og adaptation”



Hovedindhold i strategier for Farm to fork 
og Biodiversitet
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Farm to fork
Blandt andet:
• Mærkning
• Dyrevelfærd
• Madspild
• Link til CAP
• …

Biodiversitet
Blandt andet:
• Udtagning af jord
• Udvide beskyttet

naturareal
• Vende udvikling for 

bestøvere
• …

Fælles
Blandt andet:
• Pesticider
• Antibiotika
• Gødning
• Økologi
• …



Farm to Fork

• EU’s strategi om bæredygtig fødevareproduktion i Europa, kaldes ”Farm to Fork 
strategien

• Det er en del af ”Green Deal” som er Europas nye vækststrategi

• Herudover er der fremlagt en Biodiversitetsstrategi som i ret stor udstrækning spiller 
sammen med kommissionens overordnede plan

• Strategierne indeholder ikke i sig selv ny finansiering. Tiltagene skal tænkes sammen 
med EU’s fælles landbrugspolitik og EU-Kommissionens godkendelse af 
medlemslandenes strategiske planer, der fremover vil være en forudsætning for 
udbetaling af landbrugsstøtte.

• Men  



de siger dog: 

• To enable and accelerate the transition to a fair, healthy and environmentally-friendly food 
system, advisory services, financial instruments, but also research and 
innovation are instrumental as they can help resolve tensions, develop and test 
solutions, overcome barriers and uncover new market opportunities.

• Ja og så er der en vis mulighed for at søge støtte til udvikling, - bl.a. bringes Horizon 
skal bringes i spil



Hovedpunkterne i strategien der er relevant for Plante- & 
Miljø Innovation

Pesticider:  

• Reduktion af den overordnede brug af og risiko ved pesticider med 50 pct.

• Reduktion af høj-risiko pesticider med 50 pct. i 2030

• Forskellige udgangspunkter i forskellige medlemslande skal tages i betragtning 

Gødning

• Reduktion af tab af næringsstoffer med 50 pct. – som skal føre til en reduktion i brugen af gødning 
med mindst 20 pct. i 2030. 



Klimalov

• Politikken skal understøtte målet om klimaneutralitet i 2050 og målet om reduktion af klimagasser 
med 50% eller 55% frem mod 2030.

Frontløberstatus

• For at sikre en retfærdig omlægning skal man anerkende forskellige startsteder og 
”forbedringspotentiale” i forskellige medlemslande. 

Fødevarelovgivning, mærkning m.v. 

• Mærkning på fødevarer skal informere om bæredygtighed, ernæring, klima, miljø og sociale 
aspekter.



CAP – EU’s landbrugspolitik 

• Kommissionen støtter et minimumsbudget for eco schemes

• Kommissionen vil lave konkrete anbefalinger til de strategiske planer til medlemslandene – fx i 
form af tiltag i forhold til pesticider, antibiotika, økologi m.v. 

• Eksempel: støtte til kulstoflagring 

• Fokus på støtte til aktive landbrugere



Specifikt fra biodiversitetsstrategien
• Det beskyttede naturareal i EU skal udvides til 30 pct. både på land og havet i 2030. Det vil betyde 

en udvidelse af det beskyttede landareal på 4 pct på EU-niveau. Udvidelsen skal ske via 
udpegning af yderligere Natura 2000 områder eller udpegning af områder med national 
beskyttelse.  

• Bindende naturgenopretningsmål i 2021 – genopretning af betydelige arealer med kulstofholdige 
økosystemer 

• Medlemsstaterne skal sikre, at der ikke er nogen beskyttede arter eller naturtyper, der udvikler sig 
i negativ retning. 30 pct. af alle arter og naturtyper med ugunstig bevaringsstatus skal enten opnå 
gunstig bevaringsstatus eller som minimum vise en positiv udviklingstrend i 2030. 

• Tilbagegangen i bestøvere skal vendes inden 2030 

• Mindst 10 pct. af landbrugsarealet består i 2030 af landskabselementer med høj diversitet – fx 
bufferzoner, brak, levende hegn, træer, vandhuller m.v. 

• Minimum 25.000 km naturlige vandløb er restaureret inden 2030 


