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Ministeriet Fødevarer, Landbrug & Fiskeri 

Slotsholmsgade12 

1216 København K 

Vedr.:  Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår 

støtteordninger til forsyning af skoler med frugt og grøntsager, bananer og mælk 

 

Med henvisning til ministeriets notat af 27. januar 2014 om ovenstående, Deres sagsnr.: 14-80-

00008, skal Landbrug & Fødevarer bemærke følgende: 

 

Det vigtigste formål med de eksisterende ordninger om skolemælk og skolefrugt/grønt er, at børn 

får adgang til frisk frugt og grønt og mælk og får en god oplevelse af at drikke mælk og spise frugt 

og grønt. I den forbindelse er vi generelt optaget af, at den gode smag og de sunde produkter 

medvirker til at lægge grundlaget for sunde vaner. 

 

Vi er i udgangspunktet altid indstillet på at se på forenklinger og lettelser i forhold til de eksisterende 

ordninger og indhente de synergieffekter der måtte være. Imidlertid er det foreliggende forslag til 

forenkling af ordningerne baseret på en forkert præmis, idet udgangspunktet for at kunne høste 

synergieffekter er, at skolemælken bliver UHT baseret. Det tager vi klart afstand fra. 99,5 pct. af alt 

dansk drikkemælk er ikke UHT behandlet, og danskerne har generelt modvilje mod UHT mælk som 

drikkemælk. UHT mælk som drikkemælk i en skolemælksordning ser vi bestemt ikke som en farbar 

vej for skolemælksordningen, da det direkte modvirker den overordnede strategi med 

skolemælksordningen, nemlig af give kommende generationer (fremtidens forbrugere) nogle gode 

mælkevaner/præferencer. 

 

Vi er således på det foreliggende grundlag ikke parat til at støtte en sammenlægning af de 

eksisterende ordninger.  

 

Vi ser i øvrigt grund til at understrege, at man med et kommende forslag ikke udhuler bevillingerne 

til hverken skolemælks- eller skolefrugtordningerne. 
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Vi ser frem til fremadrettede drøftelser om forslag, som i større grad sikrer børn og unge gode og 

blivende vaner i forhold til at vælge sundt.  

 

 

Med venlig hilsen 
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