
Dato 30. september 2014 

Side 1 af 4 

 

  

Fødevareministeriet 

Slotsholmgade 12 

1216 København K 

 

Sendt via e-mail til: euint@fvm.dk 

Skriftlig høring af § 2-udvalget vedrørende  

 internationale handelsaftaler og -forhandlinger 

 det russiske forbud imod import af en række landbrugsprodukter fra EU 

 midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien 

 afrikansk svinepest 

 

Med mail af 26. september 2014 har Fødevareministeriet fremsendt notaterne L28-14 – 

L31-14 om ovennævnte emner i skriftlig høring i §2-udvalget. Landbrug & Fødevarer har 

nedenstående bemærkninger til notaterne.  

 

 

I. Internationale handelsaftaler og -forhandlinger (L28-14) 

 

Landbrug & Fødevarer støtter EU’s offensive handelspolitik, hvor der er fokus på 

indgåelse af frihandelsaftaler med strategisk vigtige markeder. Fokus på eksport er 

afgørende for at sikre vækst og beskæftigelse i Danmark og i Europa.   

 

Landbrug & Fødevarer lægger vægt på, at den konstruktive dialog med USA inden for 

rammerne af TTIP-forhandlingerne fortsættes. Dialogen må ske på grundlag af 

videnskabelige standarder og en forståelse for de forskellige reguleringstilgange i 

henholdsvis EU og USA.  

 

Landbrug & Fødevarer ser fortsat et stort potentiale i en ambitiøs frihandelsaftale mellem 

EU og Japan. Potentialet knytter sig ikke mindst til en bedre markedsadgang for 

svinekød. Det er centralt, at EU’s markedsadgang for svinekød ikke bliver ringere end 

den markedsadgang, USA måtte forhandle igennem med Japan som del af TPP-

forhandlingerne.  

 

Landbrug & Fødevarer ser det desuden som en meget vigtig fællesopgave, at der bliver 

skabt markedsadgang til lande i Sydamerika, herunder de lande som EU har indgået 

frihandelsaftaler med (Chile, Peru, Columbia og de centralamerikanske lande). Landbrug 

& Fødevarer finder det stærkt utilfredsstillende, at Brasilien i realiteten ikke viser nogen 

form for reel handlingsvilje, når det handler om at få adgang til det brasilianske marked. 

Brasilien har en markant eksport til EU af fjerkræ- og oksekød, ca. 450.000 tons 

fjerkrækød og 150.000 tons oksekød årligt, hvorimod EU ikke har nogen adgang af 

nævneværdig karakter til Brasilien.  

 

Enhver fremgang i EU’s forhandlinger med MERCOSUR, bør betinges af reel fremgang i 

EU’s adgang til det brasilianske marked. 
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II. Russisk forbud imod import af en række landbrugsprodukter fra EU (L29-

14) 

 

Markedssituationen for danske mejeriprodukter, frugt og grønt, svine-, fjerkræ- og 

oksekød samt fisk er påvirket af handelsembargoen fra Rusland. Det vigtigste for danske 

fødevarevirksomheder inden for mejeri- og kødsektorerne i nuværende markedssituation 

er at finde alternative markedsadgange for deres overskudsprodukter på markeder uden 

for EU. Generelt er det ressourcekrævende at skabe markedsadgang til vækstmarkeder 

blandt andet i Asien og Sydamerika og derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer til, at der 

fra dansk side hele vejen rundt – også i samarbejdet mellem det private og det offentlige 

– fokuseres på at styrke indsatsen med henblik på at sikre certifikater og godkendelser til 

nye markeder samt at sikre fortsat hurtig sagsbehandling af sager på de eksisterende 

markeder udenfor EU, herunder ikke mindst Kina.  

 

I forhold til kriseforanstaltninger på det indre marked mener Landbrug & Fødevarer, at de 

anvendte foranstaltninger skal være relevante, målrettede og tidsbegrænsede. Midlerne 

skal allokeres, derhen hvor behovet er størst, for at imødegå indirekte priseffekter på 

danske varer. 

 

Svinekød 

Ruslands beslutning om at lukke for EU’s eksport af svinekød har haft voldsom negativ 

betydning for EU’s svinepriser. Landbrug & Fødevarer vurderer, at noteringen på 

svinekød i Danmark ville have været mindst 2 kr./kg højere, såfremt det russiske marked 

havde været åbent, hvilket svarer til et estimeret indtjeningstab på 4. mia. kr. for 

svineproducenterne i Danmark. Den aktuelle svinenotering i Danmark er i indeværende 

uge 9,80 kr./kg. Grunden, til at priserne ikke er faldet efter februar 2014, er 

svinesygdommen PEDV i USA, let faldende produktion i EU, et vejrmæssigt varmt forår i 

EU samt en gunstig valutakursudvikling. 

 

Alle vigtige eksportmarkeder er nu er under voldsomt nedadgående prisfald, da store 

udbyderlande som USA og Canada også er udelukkede fra det russiske marked samt at 

andre kødtyper også er ramt, hvilket betyder et større udbud i EU. Således har vi på det 

seneste set markante prisfald i EU på et tidspunkt af året, hvor vi normalt har rimeligt 

stabile priser. 

 

EU eksporterede i 2013 750.000 tons svinekød til Rusland. Danmarks eksport var 

131.000 tons svinekød til en værdi af 2,1 mia. kr. Landbrug & Fødevarer vurderer, at der 

på baggrund af de seneste prisfald er behov for at aktivere markedsstøtte i form af støtte 

til privat oplagring, som også omfatter varerne spæk/fedt og spiselige biprodukter (varer 

som typisk går til Rusland) med mulighed for at kunne bryde kontrakten efter én måned til 

eksport udenfor EU. Udover de seneste prisfald ser vi normalt sæsonmæssige prisfald i 

november og december. Støtte til privat oplagring vil stabilisere markedet i den 

nuværende situation. 

 

Mælk og mejeriprodukter 

Verdensmarkedet har over de seneste måneder været i fald grundet svingninger i den 

kinesiske efterspørgsel og en kraftig stigning i det globale udbud, anført af stigende 

mælkeproduktion i EU. Den russiske embargo forstærker således en markedsnedgang 
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på verdensmarkedet for mejeriprodukter. Som konsekvens heraf begynder prisniveauet 

for mejeriprodukter at nærme sig interventionsniveauet, mens mælkeprisen har været 

stærkt faldende.  

 

Der er fortsat behov for, at Kommissionen sætter alle sejl ind på at lette adgangen til 

alternative markeder for dermed at sikre afsætning af de mejeriprodukter, der ikke kan 

komme ind på det russiske marked. Her kan både Kommissionen og de danske 

myndigheder gøre en indsats.  

 

Erhvervet har været tilfreds med, at Kommissionen har ageret handlekraftigt i forhold til 

markedsforvaltningen og ønsker, at Kommissionen fastholder sin handlekraftige og 

fleksible tilgang fremadrettet. 

 

Kommissionen har blandt andet senest indført støtte til privat oplagring for smør, 

skummetmælkspulver og ekstraordinært for ost. Ordningerne kan på europæisk niveau 

bidrage til at lette det nuværende markedspres. Forvaltningsmæssigt er det dog yderst 

uheldigt, at den ekstraordinære ordning for privat oplagring af ost allerede er suspenderet 

på grund af for mange ansøgninger fra én medlemsstat, der ikke traditionelt eksporterer 

til Rusland.  

 

Erhvervet har også støttet, at interventionsperioden for smør og skummetmælkspulver er 

udvidet til den 31. december 2014. Der er dog fortsat behov for, at Kommissionen i lyset af den 

nuværende markedssituation har en fleksibel tilgang til anvendelsen af interventionsordningen for 

dermed at lægge en effektiv bund i markedet. Det bør i den sammenhæng nævnes, at 

referenceprisen for interventionsordningen ikke vurderes at afspejle den udvikling, der har været på 

mejerimarkedet de senere år. 

 

Danmark producerer i øjeblikket over kvoten og styrer sandsynligvis igen mod en 

betydelig superafgift i det sidste kvoteår 2014/2015. Det må på grund af den nuværende 

markedssituation antages at være meget svært at skabe opbakning til en teknisk 

lempelse for at minimere konsekvenserne af en eventuel dansk superafgift. Ikke desto 

mindre bør Fødevareministeriet afsøge mulighederne for en lempelse. 

 

 

III. Midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien (L30-14) 

 

For Landbrug & Fødevarer er det helt centralt, at Europa 2020-strategien bliver en aktiv driver for 

vækst, beskæftigelse og forbedring af den internationale konkurrenceevne for europæisk landbrug 

og fødevareindustri. 

 

Det er i den forbindelse er positivt at notere sig, at den kommende formand for Europa-

Kommissionen, Jean-Claude Juncker, i sit hyrdebrev til den udpegede 

landbrugskommissær, Phil Hogan, lægger afgørende vægt på at landbrugs- og 

fødevaresektorerne skal bidrage til vækst og jobskabelse. Det er helt på linje med 

Landbrug & Fødevarers politik. 

 

Landbrug & Fødevarer lægger særlig vægt på, at der kommer fokus på følgende 

områder:  

 At de kommende evalueringer af EU's fælles landbrugspolitik, herunder de grønne 

krav, har et forøget fokus på forenkling, vækst og beskæftigelse. 



Side 4 af 4 

 

  

 At der sættes fokus på overimplementering af EU-regler på tværs af EU-lande, så 

overimplementering ikke medfører konkurrenceforvridning og hæmmer vækst. 

 At EU bliver mere ambitiøs på forskningsområdet, som er et centralt vækstelement i 

Europa 2020 strategien. Det nuværende mål er 3 % af BNP, som Danmark allerede 

har nået. 

 

 

IV. Afrikansk svinepest (L31-14) 

 

Landbrug & Fødevarer støtter de beskrevne aktiviteter, men påpeger, at der kan være 

tale om en langstrakt proces, hvorfor vi gerne ser, at der parrallet arbejdes for en 

regionalisering. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Niels Lindberg Madsen 
Afdelingsleder 
 
Generel Erhvervspolitik 
 
D +45 3339 4278 
M +45 2724 5623 
E nlm@lf.dk 


