
 

 

Landbrugsstyrelsen • Nyropsgade 30 • 1780 København V  
Tlf. 33 95 80 00 • CVR 20814616 • EAN 5798000877955 • mail@lbst.dk • www.lbst.dk  
 

  

 

Høring af miljørapport over forslag til den 
danske CAP-plan 2023-27  
________________________________ 
 
Landbrugsstyrelsen sender hermed miljørapport over forslag til den danske CAP-

plan i høring. Høringen forløber over 5 uger med svarfrist 6. oktober 2021 kl. 12.00. 

 

Miljørapporten inklusiv forslag til den danske CAP-plan 2023-27 sendes i høring 

med henblik på afgivelse af eventuelle bemærkninger.  

 

Høringssvar bedes sendt til Landbrugsstyrelsen via e-mail til EU&Projekt@lbst.dk 

med emneangivelsen ’Høring: Miljørapport over forslag til den danske CAP-plan 

2023-27', senest onsdag den 6. oktober 2021 kl. 12.00. 

 

Spørgsmål kan rettes til Søren Klixbüll på e-mail: srkl@lbst.dk og tlf. 41 89 17 22 og 

Mathilde Skydt Ganderup på e-mail: maskga@lbst.dk og tlf. 20 31 20 59. 

 

Baggrund 

Miljørapporten er en strategisk miljøvurdering af vedlagte forslag til den danske 

CAP-plan 2023-27 (CAP-plan), der beskriver Danmarks udmøntning af EU's fælles 

landbrugspolitik.   

 

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet et forslag til CAP-plan, der er baseret på 

regeringens landbrugsudspil fra april 2021 for så vidt angår udmøntning af EU’s 

fælles landbrugspolitik 2023-27, samt justeringer i medfør af den politiske aftale i 

EU om reformen af den fælles landbrugspolitik. Det bemærkes, at der pågår 

politiske drøftelser om udmøntningen i Danmark.  

 

Udkastet til CAP-plan følger reglerne herfor i forslag til forordning om regler for 

støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles 

landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for 

Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Landdistrikterne 

(ELFUL). Udkastet til CAP-plan er struktureret efter EU-Kommissionens skabelon 

for CAP-planer.  

 

Forslaget til CAP-planen har til formål at understøtte EU's fælles målsætninger om 

en økonomisk bæredygtig landbrugssektor, fremme den grønne dagsorden for 

miljø, klima og natur og styrke udviklingen i landdistrikterne. Den danske CAP-plan 

skal godkendes af EU-Kommissionen, før den kan iværksættes. 

 

Implementeringen af EU's landbrugspolitik i Danmark sker i tæt samspil med en 

række nationale strategier og initiativer. CAP-planen skal også ses i sammenhæng 

med landdistriktsprogrammet for 2014-22, og særligt i 2022 er 

landdistriktsprogrammet 2022 en forløber til den nye reformperiode.   
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I miljørapporten vurderes, hvordan forslaget til den danske CAP-plan 2023-27 kan 

påvirke de miljøfaktorer, der vurderes at kunne blive væsentlig berørte af 

planforslaget.  

 


