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Skriftlig høring af §2-udvalget om markedssituationen for sukker 

 

Med mail af 9. januar 2015 har Fødevareministeriet fremsendt notat L03-15 om 

markedssituationen for sukker i skriftlig høring. Landbrug & Fødevarer har nedenstående 

bemærkninger.  

 

Sukkerprisen i EU er faldet markant siden medio 2013, hvilket lægger et stort pres på 

indtjeningen hos både sukkervirksomhederne og sukkerroedyrkerne. 

 

Afregningen til sukkerroedyrkerne er frem til 2017 understøttet af EU’s minimumspris på 

roer, som dog er klart lavere end de sidste års roepriser til dyrkerne. Den nuværende 

forholdsvis lave pris på alternative afgrøder indebærer dog, at sukkerroer p.t. fortsat vil 

være en nogenlunde konkurrencedygtig afgrøde for hovedparten af de nuværende 

sukkerroedyrkere i Danmark, selvom afregningen skulle ende på et niveau tæt på EU’s 

minimumspris. Men for dyrkere med lange afstande til sukkerfabrikkerne – og dermed 

større transportomkostninger – vil EU’s minimumspris medføre, at sukkerroer ikke 

længere vil være en attraktiv afgrøde. Det er derfor vigtigt at skabe grundlag for en 

generel højere sukkerpris i EU end det nuværende niveau omkring på 450 euro, således 

at der tilsvarende er grundlag for en højere roeafregning end EU’s minimumspris. 

 

Selvom der er udsigt til et lille fald i lagrebeholdningen af sukker i EU, vil en forventet 

lagerstørrelse på 1,8 mio. tons fortsat være for høj og dermed også fortsætte presset på 

sukkerprisen. Det er således afgørende, at Kommissionen ikke iværksætter nye tiltag, der 

åbner for ekstra adgang til EU’s marked udover de eksisterende handelsaftaler. 

 

Såfremt sukkerprisen falder yderlige, vil der i henhold til forordningen blive mulighed for at 

iværksætte privat oplagring. Vi finder dog ikke, at der skal åbnes for støtte til privat 

oplagring. Det vil blot medvirke til at forlænge perioden med for store lagre i EU. Det er 

desuden væsentligt, at der ikke åbnes for tiltag, som skaber ulige konkurrencevilkår på 

sukkerproduktionen mellem EU’s medlemslande. Det er ekstra afgørende i tiden frem 

mod 2017, hvor markedet – med fjernelsen af sukkerkvoterne og mindsteprisen på 

sukkerroer – gives frit. 
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