
Kære Monique og Carmen 
 
Tak for indsatsen for et udviklingsinitiativ for økologisk svineproduktion og det fremsendte udkast til 
kommissorium for gruppen. Landbrug & Fødevarer har følgende kommentarer til udkastet: 
 
I forhold til udvalgets og arbejdet formål mener vi, at der særligt bør fokuseres på avlen af økologiske svin, 
og udvikling af de økologiske produktionssystemer. Dette begrundes dels med den relativt korte tidshorisont, 
de begrænsede midler samt med de eksisterende afsætningsmuligheder for økologisk svinekød. 
 
Under afsnittet ”Produkter”, fase II pkt. 3 bør ”svineavl” ændres til ”svineproduktion”. Under dette punkt bør 
også rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og arbejdsmiljø i økologisk svineproduktion nævnes. 
 
I forhold til ”Deltagere og Organisering” bør deltagerlisten suppleres med en repræsentant fra SEGES. Ret 
beset er hele den faglige kompetence om økologisk svineproduktion samlet hos SEGES, Økologi, og til dels 
i Udviklingscentret, og det vil derfor være alvorligt hæmmende for arbejdet, hvis ikke SEGES er 
repræsenteret, og kan bidrage med den indsigt, de har i eksisterende og kommende projekter, der er 
relateret til økologisk svineproduktion. 
 
Vi er bevidste om, at de økonomiske midler i projektet er begrænset, og at det kan være vanskeligt at give 
betaling for udvalgsarbejdet. Deltagelse vil ikke desto mindre resultere i betydelige udgifter for deltagerne, og 
vi vil derfor opfordrer til, at der gives transportrefusion, eller alternativt at møderne afholdes i Jylland. Det er 
efter sigende praksis i nogle afdelinger i NaturErhvervstyrelsen: 
 
I det nyligt afsluttede udvalgsarbejde i NaturErhvervstyrelsen om Harmonisering af ansøgnings- og 
indberetningsfrister på arealområdet fik deltagerne refunderet transportomkostninger og det ene af to møder 
blev afholdt i Billund. Dorit Voss var tovholder for projektet. 
 
Den faste følgegruppe for Tast Selv-service i NaturErhvervstyrelsen udbetaler mødehonorar og 
rejsegodtgørelse til deltagerne. Jesper Munk Jespersen er ansvarlig for følgegruppen. 
 
 
Til brug på det først møde i gruppen har SEGES udarbejdet en oversigt over afsluttede og igangværende 
projekter om økologisk svineproduktion. Denne er vedhæftet. 
 
Landbrug og Fødevarer indstiller undertegnede til gruppen, samt en endnu unavngiven. 
Fra SEGES indstilles Tove Serup. 
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