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Miljø- og Fødevareministeriet 
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1216 København K 

 
Sendt pr. mail til: Anna Steen Tvergaard (anstv@mfvm.dk) og Karina Davidsen 

(kad@mfvm.dk).  

 

 

§2-høring om EU’s jord-til-bord strategi (L34-20) 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar om EU’s jord-til-bord strategi (L34-20), der 

blev sendt i høring den 25. september 2020. Dette høringssvar supplerer tidligere fremsendte 

høringssvar om jord-til-bord strategien samt biodiversitetsstrategien, og har særligt fokus på de 

kommende rådskonklusioner om jord-til-bord strategien. 

 

Jord-til-bord strategien indeholder fortsat ikke konkret lovgivning, men udstikker en række yderst 

ambitiøse 2030-mål på EU-niveau, som alt afhængigt af implementeringen i Danmark kan få meget 

store erhvervsøkonomiske konsekvenser for den danske landbrugs- og fødevareproduktion, der på 

en række parametre er frontløbere i forhold til bæredygtighed. Det er derfor positivt, at det fremgår 

af høringsnotatet, at rådskonklusionerne ventes at indeholde en opfordring til, at der gennemføres 

grundige erhvervsøkonomiske konsekvensanalyser af de konkrete initiativer under strategien, og at 

man tager højde for de tiltag, som de enkelte lande allerede har gennemført. Det er en meget 

væsentlig pointe. 

 

Landbrug & Fødevarer vil derudover opfordre til, at regeringen arbejder for, at følgende pointer 

også bliver afspejlet i rådskonklusionerne: 

 

• At Rådet understreger, at jord-til-bord strategien er en del af EU’s vækststrategi under den 

grønne pagt, og at Rådet vil arbejde for, at strategien reelt bidrager til bæredygtig vækst for 

landmænd og fødevareproducenter i Europa. 

 

• At Rådet anerkender landbrugs- og fødevaresektorens rolle – ikke mindst i Europas 

landdistrikter – som leverandør af sikre fødevarer, arbejdspladser, økonomisk aktivitet og 

eksportindtægter, samt arbejder for at fastholde og udvikle EU’s position som verdens største 

eksportør af landbrugs- og fødevarer. 

 

• At Rådet vil sikre, at landmænd og fødevareproducenter inddrages i udmøntningen af 

strategierne; får stillet de nødvendige værktøjer og budget til rådighed; gives positive 

incitamenter og sikres lige konkurrencevilkår, så de stilles bedst muligt i forhold til at levere 

bæredygtige fødevarer til en rimelig pris til både Europa og resten af verden. 

 

• At Rådet vil arbejde for at nye planteforædlingsteknikker bliver tilgængelige i Europa, da der er 

et væsentligt potentiale heri. 

 

• At Rådet vil arbejde for, at initiativer om bedre forbrugerinformation altid bygger videre på faglig 

viden, sektorrelevante metoder og principperne for det indre marked. 

 

Forhandlinger om EU’s fælles landbrugspolitik forventes også at være et centralt emne på det 

kommende rådsmøde. Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse endnu en gang appellere til at 

der sikres en balance mellem indførelse af øgede krav til landbrugsproduktionen via den grønne 
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pagt, jord-til-bord strategien og EU’s biodiversitetsstrategi, og det reducerede landbrugsbudget, 

som stats- og regeringscheferne nåede til enighed om i juli 2020. Der henvises i øvrigt til separat 

fremsendte høringssvar om forhandlingerne om fremtidens fælles landbrugspolitik. 

 

 

Med venlig hilsen 
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