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Fødevareministeriet 

Slotsholmsgade 12  

1216 København K 

Vedr.: Skriftlig høring i § 2 udvalget og Det Rådgivende Fødevareudvalgs EU-underudvalg 

om Kommissionens grønbog om informationskampagner og salgsfremstød for landbrugs-

produkter: En strategi for europæisk merværdi i at fremme smagen af Europa.  

 

Med henvisning til Fødevareministeriets henvendelse af 24. juni 2011, Departementets sagsnr.: 

5390 L 19-11 skal Landbrug & Fødevarer oplyse følgende: 

 

Det fremgår af notatet, at der med grønbogen inviteres til en bred drøftelse af hvordan EU's fremti-

dige informations- og salgsfremmestrategi kan målrettes, forenkles og bidrage til at styrke den eu-

ropæiske landbrugssektors konkurrenceevne på både EU's indre marked og på tredjelandsmarke-

der. 

 

Det fremgår videre, og er i øvrigt velkendt, at EU's landbrug står over for en række store udfordrin-

ger, deriblandt øget konkurrence fra nye stærke aktører på EU's traditionelle eksportmarkeder. 

 

Med dette udgangspunkt skal vægten i kommissionens grønbog ligge på indsatser og aktiviteter i 

forhold til tredjelandsmarkeder og den eksterne promotion, hvor vi ser, at en indsats har størst vær-

di.. Notatet kredser mest omkring indsatser og aktiviteter på det indre marked, og vi opfordrer til at 

ministeriet i de fremadrettede forhandlinger sætter fokus på at styrke den eksterne promotion i for-

hold til tredjelandsmarkederne. 

 

Vi har i den senere tid set initiativer på EU niveau, som f.eks. kvalitetspakken og forslaget om føde-

vareinformation til forbrugerne som kigger indad og fokuserer mere på en intern konkurrencesitua-

tion end forholder sig til et stærkt konkurrencedygtigt og vækstorienteret EU på det globale marked. 

Der er således behov for at man kigger udad; EU bliver således ikke stærkere og rigere af, at vi 

stjæler markedsandele fra hinanden på det indre marked. 

  

Danmark bør aktivt arbejde for at få del i de fælles europæiske midler inden for salgsfremmeforan-

staltninger. I dag fører den danske regering en unødvendig passiv politisk linje i EU, når markeds- 

og promotionsordninger er på dagsordenen i Bruxelles1. Det betyder bl.a., at Danmark stemmer nej 

til promotionsansøgninger fra andre EU-lande, mens Danmark afstår fra at stemme, når Danmark 

selv ansøger om samme midler.  

 

 

 

 

                                                           
1 Som følge af Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 19. juni 2003 om Eksportrestitutio-
ner for fersk og frosset svinekød.  
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Denne linje stiller Danmark i et dårligt politisk lys i relation til de andre lande, og sætter Danmark 

unødigt uden for reel politisk indflydelse i relaterede sager. 

 

 

Med venlig hilsen 
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