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

Skriftlig høring af § 2-udvalget om det russiske importforbud på udvalgte land-

brugsprodukter fra EU   

 

Med mail af 24. oktober 2014 har Fødevareministeriet fremsendt notat L 34-14 om det 

russiske importforbud på udvalgte landbrugsprodukter fra EU i skriftlig høring.  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger, der supplerer de tidligere afgivne 

bemærkninger: 

 

Indledningsvist skal der gøres opmærksom på, at den russiske veterinærtjeneste med 

virkning fra mandag den 27. oktober 2014 har indført – uafhængigt af det russiske dekret 

af 6. august 2014 – et midlertidigt forbud imod import af spiselige biprodukter og oksefedt 

fra Danmark, Tyskland, Italien, Østrig og Polen, hvilket blev begrundet med angiveligt 

fund af skadelige substanser i 17 stikprøver. 

 

Dernæst skal det understreges, at Landbrug & Fødevarers tidligere fremførte ønske om 

at der indføres støtte til privat oplagring af svinekød er blevet aktualiseret af et betydeligt 

prisfald på svinekød. Således vurderer Landbrug & Fødevarer, at tabet for hele 2014 for 

sektoren nu bliver på fire mia. kr. sammenlignet med den tidligere forventede indtjening. 

Dette tab skyldes det russiske importstop. 

 

På den baggrund skrev Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild, forud for sidste 

uges møde i Det Europæiske Råd til statsminister Helle Thorning-Schmidt. I brevet un-

derstreger Landbrug & Fødevarer, at det er vigtigt, at EUs støtteordninger er relevante, 

målrettede og tidsbegrænsede, men at det desværre har vist sig, at en betydelig del af 

Europa-Kommissionens hidtidige kriseordninger ikke har kunnet levet op til disse krav. 

Således har Kommissionen efterfølgende måttet suspendere to af de ordninger, de selv 

havde gennemført, idet de i vid udstrækning blev udnyttet af andre end dem, de var til-

tænkt.  

 

Resultatet af dette viser sig nu i Kommissionens forslag til ændringsbudgettet for 2015. 

Udgifterne til de gennemførte støtteordninger har allerede nu stort set lagt beslag på de 

budgetmæssige reserver, der oprindeligt var til stede i 2015-budgettet. Det gælder blandt 

andet hovedparten af den såkaldte krisereserve, der finansieres af landmændene selv. 

 

Konsekvensen af Kommissionens hidtidige utilfredsstillende håndtering af krisen er, at 

der for 2015 ikke vil være tilstrækkeligt med midler til at imødegå de negative konsekven-

ser for de landmænd og virksomheder, der måtte vise sig at blive berørt af krisen, såfremt 

den fortsætter.  
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Det vil blandt andet ramme de baltiske lande, der om nogen har måttet mærke konse-

kvenserne af det russiske importforbud. Men det gælder også den danske eksport af 

mejeriprodukter og svinekød, hvor sidstnævnte som beskrevet ovenfor endnu ikke er 

blevet omfattet af en ordning med støtte til privat oplagring.  

 

Landbrug & Fødevarer anmoder på den baggrund regeringen om at arbejde for, at der på 

trods af Kommissionens hidtidige håndtering af krisen er tilstrækkeligt med midler på EUs 

2015-budget til at iværksætte de nødvendige relevante, målrettede og tidsbegrænsede 

støtteordninger. Landbrug & Fødevarer finder det urimeligt, at landmændene og virksom-

hederne skal bære de store negative økonomiske konsekvenser af en konflikt, som de 

uforskyldt er blevet gidsler i. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

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


