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Høring vedrørende statistikker over landbrugsmæssige input og output
Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers høringssvar vedrørende følgende høring: ”Høring
vedr. forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FOR-ORDNING om statistikker over
landbrugsmæssige input og output og om ophævelse af forordninger (EF) nr. 1165/2008, (EF)
543/2009, (EF) 1185/2009 og Rådets direktiv 96/16/EF (COM(2021) 37 final)” Høringssvaret er
udarbejdet i samarbejde med SEGES.
Det fremgår af høringsmaterialet, at forslaget fremsættes med det hovedformål at bidrage til
muligheden for at overvåge og evaluere den fælles landbrugspolitik (CAP). Dels stilles der nye krav
til dataindsamling og statistik, og dels samler forslaget eksisterende forordninger og frivillige aftaler
til én bindende juridisk rammeforordning.
Lige nu er beslutningstagerne i EU i gang med de afsluttende forhandlinger om, hvordan reglerne
skal være for EU’s landbrugspolitik fra 2023 og frem. Et af de nye elementer, der ligger i EUKommissionens forslag til nye regler for EU’s landbrugspolitik er, at medlemslandene fremadrettet i
højere grad skal måles på, at de når en række nationale målsætninger indenfor både økonomi i
landbrugssektoren, indenfor miljø, klima og biodiversitet og indenfor landdistriktsudvikling. Der
lægges op til, at en række af disse nationale målsætninger skal bidrage til implementeringen af
EU’s nye strategi for hele landbrugs- og fødevaresektoren kaldet ”Farm-to-fork” strategien, hvor der
foreløbigt er lagt på til en række ambitiøse målsætninger for landbrugs- og fødevaresektoren.
Det er klart, at overvågningen af EU’s landbrugspolitik og farm-to-fork-strategien i fremtiden vil stille
større krav til, at der eksisterer et validt datamateriale, hvor det er muligt at sammenligne data på
tværs af EU-lande. Landbrug & Fødevarer vil dog gerne understrege følgende:
• Eftersom reglerne for EU’s landbrugspolitik og farm-to-fork strategien endnu ikke er vedtaget, er
det på nuværende tidspunkt ikke klart præcist hvilke målsætninger og indikatorer, der konkret
skal måles på i fremtiden. På den baggrund burde lovgivningen om indberetning af data først
vedtages efter, at indholdet i de ovennævnte politikker kendes, så det sikres, at de rette og
nødvendige data indberettes.
• I forhold til det politiske fokus på at sikre en mere bæredygtig fødevareproduktion, så vil det
være relevant at se på klima- eller miljøaftryk pr. producerede enheder, så der ikke udelukkende
ses på niveau for udledning men også på landbrugsproduktionens klima- og miljøeffektivitet.
• Landbrug & Fødevarer er optaget af, at forslaget ikke medfører en øget indberetningsbyrde for
landbrugs- og fødevaresektoren. Herunder er det ikke mindst nødvendigt at sikre, at retten til at
kræve ad hoc statistik ikke vil medføre øget indberetningsbyrde.
• Sammenlignet med hvad, der indberettes i dag, vurderer SEGES umiddelbart, at der vil være
brug for at indberette flere data for anvendelse af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler.
Landbrug & Fødevarer er også her optaget af, at det ikke er noget, der øger

Side 2 af 2

indberetningsbyrden for landbrugs- og fødevaresektoren. Der henstilles til, at allerede
eksisterende datakilder anvendes, og at personfølsomme data og kontroldata naturligvis ikke
videregives.
Sidst men ikke mindst vil Landbrug & Fødevarer igen understrege vigtigheden af validiteten af de
data der indberettes til EU. Det er helt centralt, at der er tale om et sikkert datagrundlag, hvor data
kan sammenlignes på tværs af EU-lande. Det vil naturligvis være afgørende at indberetningskrav
baserer sig på de anerkendte fagligt videnskabelige metoder, der er gældende i forhold til de former
for landbrugsproduktion, der findes i Europa
Som eksempel kan det nævnes, at EU-Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af
anbefalinger til de enkelte medlemslande i forhold til implementeringen af EU’s landbrugspolitik har
oplyst, at ca. 1,3 pct. af det danske landbrugsareal består af landskabselementer med høj
diversitet. Landbrug & Fødevarer mener, at dette tal ikke er retvisende, da en række
naturelementer i det danske landbrugsland, som for eksempel læhegn i dag ikke er kortlagt og
dermed sandsynligvis ikke er medtaget i statistikken. Når sådanne tal sammenlignes på tværs af
EU, bliver det helt essentielt, at opgørelsen laves på samme måde i alle EU-lande.
I forhold til at formålet er at evaluere EU’s landbrugspolitik, så bemærkes det, at der er en række
andre faktorer end EU’s landbrugspolitik, der har indflydelse på landbrugets udvikling og output i et
land. Det kan for eksempel være vejr- og klimamæssige forhold, udbrud af sygdomme,
markedssituationen, national lovgivning osv.
I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til høringssvaret.
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