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Fødevareministeriet 

Slotsholmgade 12, 

1216 København K 

 

Sendt på mail til euint@fvm.dk 

 

 

 
Skriftlig høring af §2-udvalget vedrørende det irske formandskabsprogram 

 

Med mail af 15. januar 201 har Fødevareministeriet fremsendt notat L01-13 om det irske 

formandskabs arbejdsprogram i første halvår 2013 i skriftlig høring. Landbrug & Fødeva-

rer har nedenstående bemærkninger. 

  

Fødevare-, veterinær- og plantesundhedssager 

L&F tager formandskabets prioriteringer til umiddelbar efterretning. Vi har fokus på, at 

såvel den kommende revision af gældende lovgivning som udfærdigelse af ny lovgivning 

på områderne medfører reelle og mærkbare forenklinger for primærproducenter og virk-

somheder og muliggør, at fødevareproduktionen kan indrettes så effektivt og økonomisk 

hensigtsmæssigt som muligt. 

 

Landbrugssager 

I forhold til landbrug er det altdominerende emne reformen af EUs fælles landbrugspolitik. 

Det er det irske formandskabs forventning, at man kan nå frem til en generel indstilling for 

Rådet i løbet foråret, således at de såkaldte trilogforhandlinger kan indledes i marts-april 

måned.  

 

Reformen af EUs fælles landbrugspolitik er af meget stor betydning for Landbrug & Fø-

devarer, og vi har løbet afgivet høringssvar i forhandlingsforløbet. Som supplement til 

disse følger nedenfor en række punkter, som vi mener, der er behov for at fremhæve her 

i den afsluttende fase: 

 

Grøn komponent 

I forhold til forslaget om grøn komponent, så er et af L&Fs højst prioriterede mål, at dan-

ske landmænd får kredit for de høje miljøkrav, der stilles til erhvervet, og som ligger ud 

over generelle EU-krav. I forhold til forslaget, så har Kommissionen åbnet for, at ækviva-

lente krav – fx i form af certificeringsordninger – kan træde i stedet for de tre krav. For 

L&F er det helt centralt, at der også åbnes for, at danske landmænd kan blive godskrevet 

for lovmæssige krav. Alternativet vil være, at landmænd i andre lande – som led i en frivil-
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lig certificeringsordning – kan blive godskrevet for krav, der i Danmark er lovkrav. Det vil i 

givet fald betyde, at dansk bliver straffet for at være frontløbere. 

 

Intern udjævning 

Landbrug & Fødevarer er som det fremgår af de fremsendte høringssvar modstander af 

forslaget om intern udjævning. Som alternativ har vi støttet den såkaldte irske model. En 

videreudvikling af denne model er fremsat som kompromisændringsforslag 10 i Europa-

Parlamentet (forslag til ny artikel 22a). Forslaget afbøder kraftigt Kommissionens forslag 

til intern udjævning, og er lempeligere efter danske forhold end den irske model. L&F 

støtter derfor dette forslag.  

 

Det kan hertil tilføjes, at det i denne sidstnævnte model indgår, at den grønne komponent 

skal udgøre en procentandel af værdien af betalingsrettighederne – og ikke en ens abso-

lut værdi for alle.  

 

Udbudsregulering i mælkesektoren 

I Europa-Parlamentets kompromisændringsforslag 144 til markedsordningen har der 

været fokus på udbudsregulering i mælkesektoren, herunder særligt et nyt markedssy-

stem til at regulere mælkeproduktionen i EU. Forslaget omhandler konkret, at Kommissi-

onen i krisesituationer bemyndiges til at udbetale støtte til mælkeproducenter, der mind-

sker mælkeproduktionen med 5 %, samt til at indføre en strafafgift for de producenter, der 

i samme periode øger deres produktion.  

 

Forslaget er i modstrid med flere årtiers reform og markedsorientering af mælkesektoren, 

og indebærer, at effektive landmænd – der har investeret og forberedt sig på ophævelsen 

af mælkekvoterne – vil blive udsat for forskelsbehandling gennem en produktionsafgift, 

mens midlerne flyttes til landmænd, der undlader at producere.  

 

Tvungne bidrag fra ikke-medlemmer til PO’er 

L&F er stadig bekymret over art. 110 og 111 i den fælles markedsordning om udvidelse af 

regler og finansielle bidrag til ikke-medlemmer af producentorganisationer og interprofes-

sionelle organisationer. Alle politiske initiativer i fødevareforsyningskæden skal ske på 

frivillig basis. Forslag til art. 110 og 111 er i modstrid med et frit marked, og ingen produ-

center bør efter L&Fs opfattelse tvinges ind i en organisation ved lov.  

 

Fleksibilitet mellem søjler 

L&F er stærk modstander af at give medlemslandene mulighed for at kunne overføre op 

til 15 pct. fra søjle 1 til søjle 2 (landdistriktspolitikken). For dansk landbrug vil det i den 

nuværende økonomiske situation medføre et voldsomt pres på indtjeningen i erhvervet 

samt risikere at udsætte danske landmænd for en betydelig konkurrenceforvridning. Så-

fremt forslaget bliver fastholdt er det dog centralt for L&F, at de overførte midler – som 
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det gælder nu – ledsages af et krav om national medfinansiering. Det vil efter vores vur-

dering sikre en større samfundsøkonomisk relevans af anvendelsen af midlerne.  

 

Inddragelse i trilogprocessen 

Det er som nævnt i notatet det irske formandskabs forventning, at der påbegyndes de 

såkaldte trilogforhandlinger i løbet af det kommende halvår. I disse forhandlinger mødes 

Rådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for – på baggrund af deres respek-

tive forslag – at forhandle et fælles kompromis på plads. Det er første gang, at den fælles 

landbrugspolitik forhandles på plads efter denne procedure. Det er en forholdsvis lukket 

proces, og L&F håber derfor, at Fødevareministeriet løbende vil inddrage erhvervet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Lindberg Madsen 

Afdelingsleder 

 

Generel Erhvervspolitik 

 

D +45 3339 4278 

M +45 2724 5623 

E nlm@lf.dk 


