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Høringssvar i §2-udvalget fra Landbrug & Fødevarer om handel og landbrug (L 09-20) 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive høringssvar på notat til § 2-udvalget 

(landbrug) om handel og landbrug.  

 
Landbrug & Fødevarer støtter generelt EU’s offensive handelspolitik, hvor der er fokus på indgåelse 

af frihandelsaftaler med strategisk vigtige markeder. Fokus på eksport er afgørende for at sikre 

vækst og beskæftigelse i Danmark og i Europa.   

 

Fælles for den danske landbrugs- og fødevareklynge er et ønske om fokus på, at der hurtigst muligt  

forhandles gode rammer for det fortsatte handelssamarbejde med Storbritannien, så der sikres en 

fortsat uhindret adgang til det britiske marked og ens konkurrencevilkår (level playing field) for 

producenter på begge markeder; at den aktive EU-handelspolitik fortsættes med det formål at 

skabe nye markedsmuligheder ved at forhandle nye ambitiøse handelsaftaler særligt i kølvandet på 

usikkerheden omkring Brexit; at vækstmarkeder som blandt andet Kina og Indien rummer et stort 

potentiale og bør prioriteres i forhold til nye handelsaftaler; at sikre en fuld og transparent 

implementering af allerede indgåede handelsaftaler og at aftalerne ikke misbruges. Aftalerne bør 

for så vidt angår markedsadgang til EU indeholde klare krav i forhold til centrale områder, som 

påfører produktionen i EU særlige omkostninger, såsom blandt andet fødevaresikkerhed og 

dyrevelfærd; at WTO fortsat prioriteres og om muligt moderniseres til i endnu højere grad at kunne 

opretholde gensidige regler for samhandel. EU bør aktivt søge løsninger multilateralt for at sikre et 

fremtidsdueligt WTO.  

 

Generelt bør enhver frihandelsaftale indgået af EU med tredjelande være omfattet af en ”single 

pocket”-tilgang i WTO-regi, der sikrer, at EU’s handelsindrømmelser i form af nye eller større 

importtarifkvoter indgår med fuld effekt i fremtidige WTO-forhandlinger om yderligere liberalisering 

af den globale handel.  

 

Landbrug & Fødevarer bemærker, at bl.a. UK’s planer om at indgå frihandelsaftaler med 

handelspartnere uden for Europa og en potentiel aftale mellem USA og Kina lægger pres på EU for 

at indgå flere bilaterale handelsaftaler, ud over den afsluttede frihandelsaftale mellem EU og Japan, 

den politiske aftale med Mercosur og den kommende ikrafttrædelse af EU-Vietnam-aftalen. I denne 

sammenhæng støtter Landbrug & Fødevarer en opsplitning af fremtidige handelsaftaler i en 

handelsrelateret del og en investeringsrelateret del, således at færdigforhandlede handelsaftaler 

sikres en hurtigere ratifikation og anvendelse. 

 

Landbrug & Fødevarer ser det desuden som vigtigt, at der bliver skabt markedsadgang, fx i form af 

veterinære certifikater, til lande i Latinamerika, herunder de lande som EU har indgået 

frihandelsaftaler med (Peru, Colombia og centralamerikanske lande). Landbrug & Fødevarer 

prioriteter herunder særligt, at der laves et certifikat på forarbejdet kød grisekød til Colombia, da EU 

allerede har nul-told på eksport til dette marked. Landbrug & Fødevarer ser også gerne, at der ved 

en eventuel revidering af aftalen med Peru og Colombia arbejdes for nul-told for fersk/kølet 

grisekød. For eksempel har USA nul-told til Colombia, hvilket sætter EU i en meget svær 

konkurrencemæssig situation. 
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Ift. den politiske aftale mellem EU og Mercosur efterlyser Landbrug & Fødevarer, at den konkrete 

udmøntning af aftalen inkluderer anvendelse af et licensbaseret system til administration af 

toldkvoterne på import af oksekød, grisekød og fjerkrækød til EU, og at dette system administreres i 

EU. Dette er helt afgørende for prissætningen på det europæiske kødmarked og særligt for små og 

mellemstore virksomheders overlevelse.  

 

Licenssystemet skal forhindre, at enkelte store brasilianske eller argentinske eksportører optager 

hele kvoten hvert kvartal. En situation med ’først til mølle’-administration vil omvendt betyde, at 

enkelte, store sydamerikanske virksomheder ved Mercosur-aftalens fulde implementering kan 

sende den fulde kvotemængde ind til EU ved begyndelsen af hvert kvartal og dermed skabe et 

øjeblikkeligt overudbud og et prispres (’predatory pricing’), som europæiske SMV’er ikke vil have en 

chance for at modstå.  

 

Landbrug & Fødevarer finder i øvrigt, at dette kvoteadministrationsprincip bør indgå i fremtidige EU-

handelsaftaler med tredjelande, der indeholder kvotebestemmelser. 

 

Landbrug & Fødevarer lægger vægt på, at den konstruktive dialog med USA inden for rammerne af 

TTIP-forhandlingerne genoptages. Dialogen må ske på grundlag af videnskabelige standarder af de 

forskellige reguleringstilgange i henholdsvis EU og USA. Herunder påpeges fra dansk 

fjerkræssektors side, at der i forhandlingerne bør tages særligt hensyn til EU’s forsigtighedsprincip 

og følsomme sektorer, hvor EU allerede har givet væsentlige importindrømmelser i WTO eller som 

er særligt økonomisk konkurrenceudsatte på grund af forskellige lovbestemte produktionsmetoder. 

Derudover finder Landbrug & Fødevarer det positivt, at USA ikke øgede straftolden på 

landbrugsvarer i forbindelse med Airbus–Boeing sagen i februar 2020. Det giver forhåbninger om, 

at der kan indgås en aftale med USA, hvilket også må være i større amerikansk interesse i takt 

med, at WTO nærmer sig en afgørelse i sagen mod Boeing, hvilket vil give EU mulighed for 

retaliering.     

 

Ydermere finder Landbrug & Fødevarer det vigtigt, at arbejdet med frihandelsforhandlinger i 

Sydøstasien, både i forhold til ASEAN-blokken som helhed og de bilaterale bevægelser mod 

forhandlinger med Indonesien og Filippinerne, prioriteres, da der her findes et stort yderligere 

potentiale for blandt andet dansk mejerieksport. Den nyligt indgåede aftale med Singapore er et 

godt eksempel på et skridt på vejen mod en egentlig EU-ASEAN-aftale. 

 

I forhold til Australien-frihandelsforhandlinger har særligt mejerisektoren udelukkende offensive 

interesser. Oksekødssektoren har defensive interesser i forhandlingerne med både Australien og 

New Zealand. EU28 importerede i 2018 ca. 15.000 tons oksekød fra Australien og ca. 5000 tons fra 

New Zealand. Der eksporteres ikke noget nævneværdigt den anden vej. En reduktion eller fjernelse 

af den nuværende told på 12,8 % + et fast beløb pr. 100 kg afhængigt af udskæringen vil presse 

den europæiske oksekødssektor, der i forvejen er under stort pres fra usikkerheden omkring Brexit 

og den politiske aftale med Mercosur. 
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Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at den politiske aftale om EU-Mexico-samhandlen er fulgt 

op af løsning af en række tekniske udeståender og nu afventer ratificering. Aftalen fjerner tolden på 

en lang række landbrugsprodukter. Eksempelvis har fjerkræsektoren fået en ganske tilfredsstillende 

aftale på plads om eksport til Mexico, idet der sker en fuld toldliberalisering af eksporten af 

maskinsepareret kød til forarbejdningsindustrien fra ikrafttrædelsen af aftalen, mens der over en 

årrække indfases en EU-toldkvote på 20.000 tons fjerkrælår. Inden for grisesektoren er der 

tilsvarende opnået tilfredsstillende resultater vedr. skinkeimport ind i EU og kam-eksport ind i 

Mexico.  
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