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Miljø- og Fødevareministeriet 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

 
Sendt pr. mail til: Louise Juul (loju@mfvm.dk) og Jacob Korreborg Andersen 

(jkand@mfvm.dk) 

 

 

§2-høring om den europæiske grønne pagt – jord-til-bord strategien og 

biodiversitetsstrategien – landbrugsaspekterne  

 

Miljø- og Fødevareministeriet har den 27. maj fremsendt notat L 17-20 om ”den europæiske grønne 

pagt – jord-til-bord strategien og biodiversitetsstrategien – landbrugsaspekterne” forud for det 

uformelle videomøde for EU’s landbrugsministre den 8. juni 2020, hvor Kommissionen vil 

præsentere strategierne for ministrene.  

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar herom. Der vil blive fremsendt et mere 

uddybende høringssvar til den samtidige høring i §2-udvalget af strategierne, der har frist den 2. 

juni 2020, og som skal indgå i grundnotater til Folketinget. 

 

Der kommer løbende nye informationer om de konkrete tiltag i den europæiske grønne pagt, som 

blev lanceret af Kommissionen i december 2019, og Landbrug & Fødevarer henviser i den 

forbindelse også til tidligere høringssvar fra Landbrug & Fødevarer til §2-udvalget om den 

europæiske grønne pagt samt road map til jord-til-bord strategien. 

 

De to nye strategier indeholder ikke på nuværende tidspunkt konkret lovgivning, men udstikker en 

række meget ambitiøse 2030-mål, som alt afhængigt af implementeringen i Danmark kan få meget 

store erhvervsøkonomiske konsekvenser for den bæredygtige danske landbrugs- og 

fødevareproduktion.  

 

Generelt set bakker Landbrug & Fødevarer op om jord-til-bord strategien og biodiversitetsstrategien 

som en del af den europæiske grønne pagt, da EU-Kommissionens initiativer under overskriften 

den grønne pagt igen og igen bliver præsenteret af Kommissionen som Europas nye vækststrategi. 

Desværre skal man lede længe efter deciderede væksttiltag i strategierne, der primært fokuserer på 

en række restriktive foranstaltninger. Der er behov for et langt stærkere fokus på vækst og 

konkurrenceevne - ikke mindst i den nuværende Covid19-situation. 

 

Jord-til-bord strategien fokuserer på at styrke en bæredygtig fødevareproduktion i Europa, og det er 

en dagsorden, som Landbrug & Fødevarer bakker op om. Landbrug & Fødevarer bakker også op 

om tiltag, der gavner natur og biodiversitet. Det er helt afgørende at EU er rammen om en 

europæisk konkurrencedygtig landbrugsproduktion, der kan levere gode og sikre fødevarer. Både i 

Europa og på det globale marked.  

 

Desværre er balancen i strategierne ikke den rette. Der er langt fra nok fokus på konkurrenceevne. 

Landbrug & Fødevarer vil arbejde for en bedre balance og for, at der også i fremtiden er rammerne 

for at producere fødevarer i lande som Danmark, hvor vi allerede har taget væsentlige skridt i 

forhold til bæredygtig produktion, som for eksempel en reduceret, klog og fagligt baseret 

anvendelse af pesticider og antibiotika. Samtidig skal det sikres, at vi får rådighed til nye 

teknologier, fx nye forædlingsteknikker. Det er afgørende for, at vi kan imødekomme de høje krav, 

som samfundet stiller. 
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I lyset af de meget ambitiøse 2030-mål, der er opstillet i forhold til bl.a. pesticider, gødning, 

antibiotika og natur, så er det generelt afgørende, at der stilles tilstrækkelige virkemidler og 

alternativer op for landmænd og fødevareproducenter, samt at der sikres tilstrækkelig ny 

finansiering til opfyldelse af målene. 

 

Det skal sikres, at strategierne er med til at udvikle og ikke afvikle dansk bæredygtig fødevare- og 

landbrugsproduktion. Landbrug & Fødevarer kan ikke leve med tiltag, der presser vores miljø- og 

klimaeffektive landbrugsproduktion ud af landet. Det er derfor positivt, at man i strategien trods alt 

skriver, at strategien skal belønne de landmænd, der allerede har omstillet sig til mere 

bæredygtighed. 

 

Det er også vigtigt, at EU-Kommissionens initiativer under den grønne pagt værner om det indre 

marked. Der bør ikke opstilles forhindringer for handlen mellem landene i Europa, når man indfører 

bæredygtighedsinitiativer.  

 

Landbrug & Fødevarer bakker op om en indsats for at vende udviklingen for natur og biodiversitet. 

Landbrug & Fødevarer tilslutter sig også behovet for, at der ses på muligheden for udtagning af 

landbrugsjord til andre formål – herunder ikke mindst i forbindelse med en klimaindsats – men 

finder det helt afgørende, at en sådan indsats kommer til at hvile på centrale principper om 

inddragelse, erstatning, dialog og fleksibilitet i stedet for bindende regulering. Der skal også sikres 

tilstrækkelig ny finansiering. 

 

Hvis det skal lykkes at vende udviklingen for biodiversiteten, er det af stor vigtighed, at de 

redskaber, der tages i brug, ikke udelukkende omfatter lovgivning og restriktioner. Der er i stedet 

brug for en vækstorienteret tilgang, der tager udgangspunkt i brugen af positive incitamenter og 

muligheder samt i en pragmatisk forvaltning af EU's miljødirektiver – også i fremtiden. 

 

Landbrug & Fødevarer bakker op om et ambitiøst mål for udviklingen af den økologiske sektor, hvor 

man også tager initiativer, der kan stimulere efterspørgslen. Det skal sikres, at den økologiske 

produktion fortsat er markedsdrevet, så man undgår, at økologiske landmænd kommer i klemme. 

 

Strategierne indeholder ikke ny finansiering. Men en række af tiltagene 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. Landbrug & 

Fødevarer appellerer til, at der er en balance mellem øgede krav til landbrugsproduktion og et 

reduceret EU-budget til den fælles landbrugspolitik. 

 

Der er også behov for at sikre sammenhæng med det EU-budgetforslag, der blev fremsat af 

Kommissionen den 27. maj 2020, hvor det er vigtigt, at den danske regering arbejder for at få en 

fair andel af midlerne. Også her bør der tages højde for frontløberproblematikken, så miljø- og 

klimaeffektiv dansk landbrugs- og fødevareproduktion ikke straffes dobbelt ved at skulle opnå 

samme reduktionsmål som lande, der ikke allerede har gennemgået en væsentlig grøn omstilling, 

og samtidigt modtage en andel af budgettet, der er langt lavere end den danske andel af EU’s 

samlede landbrugsproduktion. Her er det en særlig udfordring af de nye midler især tildeles via 

landdistriktsprogrammet, hvor Danmark i europæisk sammenhæng modtager en relativt lille andel. 

 

Bilaget til jord-til-bord strategien indeholder en tidsplan med en række konkrete tiltag i løbet af de 

kommende tre år. Landbrug & Fødevarer vil vende tilbage med kommentarer til de enkelte dele af 
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forslaget i takt med at strategiernes mål udmøntes i konkret lovgivning. Vi vil dog gerne gentage 

behovet for, at man ikke blot ser på de enkelte initiativer isoleret set, men også ser på en 

erhvervsøkonomisk konsekvensanalyse af den samlede pakke af initiativer, da en samtidig 

implementering af meget store restriktioner risikerer helt at fjerne grundlaget for en bæredygtig 

fødevare- og landbrugsproduktion i Danmark.  

 

Konkret fremgår det af notatet (side 3 under overskriften konsekvenser) at meddelelserne ikke i sig 

selv har konsekvenser, men at ”de enkelte forslag forventes at kunne få en positiv virkning for 

beskyttelsesniveauet i Danmark”. Her bør det også som minimum fremgå at forslagene – alt efter 

implementering – risikerer at få meget store erhvervsøkonomiske konsekvenser. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

 

Mette Trudsø Kruse 

Chefkonsulent 

Bæredygtighed, Miljø & EU 

 

D +45 3339 4260 

M +45 3058 2153 

E MTK@lf.dk 

 


