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Miljø- og Fødevareministeriet 

Slotholmsgade 12 

1216 København K 

 

Sendt pr. e-mail til Louise Juul (loju@mfvm.dk) og Iben Petersen (ibp@mfvm.dk).  

 

Svar på høring om EU-Kommissionens høring af en køreplan for EU’s kommende Jord-til-

bord Strategi 

 

Hermed fremsendes svar fra Landbrug & Fødevarer på høring fra den 19. februar 2020 i §2-udval-

get (landbrug) om indspil til Kommissionens køreplan for en kommende Jord-til-bord Strategi. Hø-

ringssvaret er også et svar på tilsvarende og samtidige høringer i EU-miljøspecialudvalget, Den Na-

tionale Komité for Landbrugsdyr og Det Rådgivende Fødevareudvalgs EU-underudvalg. 

 

Køreplanen for EU’s kommende Jord-til-bord Strategi er i sagens natur på et indledende stadie, 

hvor ideer til politiktiltag og lovgivning skitseres, uden at der på nuværende foreligger et konkret for-

slag. Landbrug & Fødevarer følger Kommissionens arbejde med strategien tæt, og vil løbende 

komme med mere uddybende høringssvar i relevante fora i den danske og den europæiske beslut-

ningsproces. Det vil ske i takt med at flere detaljer kommer frem om de konkrete lovgivningsmæs-

sige og økonomiske konsekvenser under strategien. 

 

Om ”better regulation” generelt og konsekvensvurderinger 

Det fremgår af køreplanen, at man fra EU’s side først vil gennemføre konsekvensanalyser, når de 

konkrete initiativer under strategien foreligger, og udelukkende i de tilfælde, hvor der forventes be-

tydelig miljømæssig, social eller økonomisk påvirkning.  Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse 

pege på, at selvom et initiativ i sig selv kan have mindre betydning for økonomien i landbrugs- og 

fødevareproduktionen, så er det afgørende, at man fra EU’s side ser på konsekvenserne af alle de 

individuelle og samtidige initiativer under den grønne pagt og jord-til-bord strategien som et hele, da 

det er den samlede pakke, der rammer fødevareproduktionen, og som man bør have øje for, når 

man vurderer konsekvenserne.  

 

Når man konsekvensvurderer, så er det også vigtigt, at analysen er nuanceret. Landbrugsprodukti-

onen i Europa er mangfoldig, og bæredygtighed er en kompleks størrelse. Der er også indbyggede 

dilemmaer. Nogle tiltag kan have en positiv effekt på et ønsket mål samtidigt med at effekten i for-

hold til et andet ønsket mål kan være mindre positiv eller ligefrem negativ. Det kan være spørgsmål 

om pesticidanvendelse, gødning, økologi, klima, biodiversitet, miljø, dyresundhed- og velfærd osv. 

Det bør politikken og vurderingerne kunne rumme og balancere.  

 

Det er heller ikke forventeligt, at en løsning eller en produktionsmetode eller -form kan klare alt. 

Derfor er der behov for fortsat at understøtte en mangfoldig fødevareproduktion i Europa. I den for-

bindelse er det afgørende at pege på, at der fortsat er plads til en bæredygtig intensiv 
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husdyrproduktion. Det er en del af løsningen. Derfor vil det også være grundlæggende forkert at 

indføre reduktionsmål for f.eks. animalsk produktion i Europa. 

 

Det er afgørende, at bæredygtig produktion – også animalsk produktion – bliver set i et globalt per-

spektiv. Produktionsreduktionsmål i områder, der producerer mest bæredygtigt, vil ikke gavne klima 

og miljø på globalt plan. Især ikke når der kan blive tale om reduktion af produktion til det globale 

marked. Fokus bør være på at bakke op om og videreudvikle den produktion, der i dag er mest ef-

fektiv globalt set. EU’s politik bør understøtte fortsat produktion, der hvor miljø- og klimabelastning 

pr. produceret enhed er mindst. 

 

Vigtigt med en strategi for bæredygtig fødevareproduktion, der styrker fortsat europæisk fø-

devareproduktion 

Overordnet set bakker Landbrug & Fødevarer op om en EU-strategi, der styrker europæisk fødeva-

reproduktions bæredygtighed og en produktion af fødevarer med mindst muligt aftryk i forhold til 

klima, miljø og biodiversitet. Jord-til-Bord Strategien er et initiativ under EU’s grønne pagt, der fra 

EU’s side er defineret som EU’s nye vækststrategi. Landbrug & Fødevarer arbejder overordnet set 

for at EU’s initiativer under den grønne pagt er med til at sikre en fortsat konkurrencedygtig og bæ-

redygtig landbrugs- og fødevareproduktion Danmark og i Europa, samt til at sikre lige konkurrence-

vilkår på det europæiske indre marked og i forhold til resten af verden.  

 

Landbrug & Fødevarer har foreløbigt fokus på følgende emner, der har stor betydning for ram-

merne for den danske fødevareproduktion fremadrettet. Det er den fremtidige anvendelse af pesti-

cider, gødning og antibiotika samt fokus på dyrevelfærd. Derudover arbejder Landbrug & Fødevarer 

også for en modernisering af fødevarelovgivningen, udnyttelse af potentialet i den cirkulære øko-

nomi samt for en markedsdrevet økologisk udvikling i Europa. Endelig har vi fra Landbrug & Føde-

varers side særligt fokus på sammenhængen mellem Jord-til-Bord strategien og udmøntningen af 

den fælles landbrugspolitik samt forholdet til handelspolitikken. 

 

Vigtigt at Jord-til-Bord strategien bygger på danske styrkepositioner 

Landbrugs- og fødevareproduktionen i Europa er mangfoldig. Det er afgørende, at initiativer på EU-

niveau bygger videre på danske styrkepositioner og nationale udgangspunkter og motiverer alle til 

en grøn og ressourceeffektiv grøn omstilling ud fra det sted, hvor produktionen er i dag. Det inde-

bærer også, at det som udgangspunkt er uhensigtsmæssigt med generelle reduktionsmål, hvor 

lande, der allerede er i front i forhold til ressourceeffektivitet, skal foretage en videre og dyrere om-

stilling end lande, der ikke endnu har foretaget ændringer. 

 

Landbrug & Fødevarer vil opfordre regeringen til at arbejde for, at danske styrkepositioner anerken-

des. Herudover bør der bygges videre på danske erfaringer med fortsat vækst samtidigt med et re-

lativt lavt forbrug af fx antibiotika og pesticider. Det uacceptable alternativ vil være, at dansk føde-

vareproduktion stilles ringere, fordi man allerede har foretaget en omstilling. 

 

Intensiv bæredygtig produktion er en del af løsningen i forhold til bæredygtighed og den grønne 

omstilling. 

 

Det bør derfor også anerkendes, at antibiotika, pesticider osv. fortsat er en del af moderne fødeva-

reproduktion og er en del af løsningen i forhold til bl.a. dyre- og plantesundhedsmæssige udfordrin-

ger. Det er afgørende, at man fra europæisk side har redskaber til at imødegå plante- og dyre-

sundhedsmæssige trusler. 
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Ansvarlig pesticidanvendelse og nye forædlingsteknikker 

Der står i meddelelsen om den grønne pagt, at der under Jord-til-Bord strategien er behov for re-

duktion af afhængighed af og risiko ved og brug af kemiske pesticider. Landbrug & Fødevarer me-

ner, at der er behov for en klog, sikker og fagligt baseret pesticidanvendelse i Europa. EU skal fort-

sætte med at basere sin lovgivning på videnskabelig analyse og risikovurderinger fra EFSA. 

 

Konventionel fødevareproduktion må forventes fortsat at stå centralt i 2030, hvis landbruget skal 

være konkurrencedygtigt og sikre fødevareforsyningen til forbrugerne. Konventionel produktion ba-

seres på input af hjælpestoffer, dvs. næringsstoffer, pesticider og certificeret udsæd/frø. Disse input 

sikrer, at dyrkningspotentialet optimeres, hvilket samtidig understøtter, at ressourceudnyttelsen er 

størst muligt og klimaaftrykket mindst muligt. 

 

Der forventes en langt højere præcision i planteproduktionen med adgang til ”big data”, detailover-

vågning og beslutningsredskaber, hvilket vil styrke udnyttelsen af ressourcerne (jord, input af hjæl-

pestoffer, kapital etc.) i marken så klimaaftryk eller miljøpåvirkning mindskes. 

 

Moderne landbrug har fortsat brug for pesticider til at kontrollere ukrudt, sygdomme og skadedyr – 

men de skal i højere grad anvendes mere præcist og behovsbestemt. Der er allerede teknikker, der 

kan udsprøjte midlerne mere præcist ved hjælp af GPS-teknologi, hvilket kraftigt vil mindske forbru-

get af pesticider. 

 

Foruden teknologiudviklingen er der behov for, at der forædles plantesorter med langt bedre resi-

stensegenskaber mod f.eks. sygdomme og skadedyr, ligesom dyrkningssystemer skal udvikles 

med mindre anvendelse af kemisk ukrudtsbekæmpelse. Dette kræver, at både forskningsindsats og 

lovgivningen tilpasses de mål, som samfundet stiller op for landbrugserhvervet.  

 

Med investeringer i teknologi, plantegenetiske egenskaber, biologiske bekæmpelsesmidler mv., 

samt en lovgivning, der understøtter en mere bæredygtig anvendelse af pesticider, kan forbruget 

mindskes kraftigt. 

 

Landbrugserhvervet i Danmark er allerede i gang med at implementere principperne for integreret 

plantebeskyttelse (de såkaldte IPM principper), hvor betydningen af sortsvalg, sædskifte, monitore-

ring, reducerede doseringer og valg af de mest skånsomme midler, kan bidrage til en lavere miljø-

belastning. 

 

Landbrugserhvervet lever allerede nu op til den politiske målsætning på en pesticidbelastning (så-

kaldt PBI) på 1,96 målt på salgsdata inden aftaleudløb i 2021. Det forventes, at erhvervet kan opnå 

endnu lavere pesticidbelastning såfremt teknisk-faglige og lovgivningsmæssige udfordringer imøde-

kommes. 

 

Danmarks forbrug af pesticider er i forvejen lavt i forhold til nabolande. Der arbejdes fortsat via bl.a. 

uafhængig rådgivning, teknologiudvikling, sortsudvikling og præcisionsmetoder, for, at forbruget 

kan komme længere ned. I modsat retning kan klimaændringer ændre behovet for plantebeskyt-

telse mod sygdomme, skadedyr og ukrudt. Der er behov for at udvikle innovative landbrugstekniker, 

som beskytter høsten mod skadedyr og sygdomme. Det er i den forbindelse vigtigt, at EU anerken-

der vigtigheden af og potentialet i nye forædlingsteknikker i forhold til den fortsatte grønne omstil-

ling. 
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Gødning 

Der står i meddelelsen om den grønne pagt, at der under Jord-til-Bord strategien, er behov for re-

duktion af afhængighed af og risiko ved og brug af gødningsstoffer. Landbrug & Fødevarer bakker 

op om en effektiv og bæredygtig kvælstofanvendelse.  

 

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at der på EU-niveau på dette område arbejdes med bæredygtig 

kvælstofanvendelse via en indikator for kvælstofseffektivitet (såkaldt “nitrogen use efficiency” 

(NUE)) idet et fokus herpå – frem for på en absolut reduktion - vil sikre en bevægelse mod en mere 

bæredygtig anvendelse af kvælstof i Europa.  

 

Antibiotika  

Det fremgår af meddelelsen om den grønne pagt, at der under Jord-til-Bordstrategien er behov for 

reduktion af afhængighed af og risiko ved og brug af antibiotika. Antibiotikaresistens er en udfor-

dring på tværs af landegrænser, og derfor er det afgørende, at alle EU-medlemsstater tager ansvar. 

Set i lyset af de store forskelle, der er i forbruget af antibiotika på tværs af lande i EU, så er natio-

nale målsætninger en vigtig faktor for at nedbringe forbruget af antibiotika. Landbrug & Fødevarer 

støtter, at der på EU-niveau kan blive fastsat nationale målsætninger – som dog skal tage højde for 

de reduktioner, der allerede er opnået nationalt.  

 

Landbrug & Fødevarer vil samtidig opfordre til  

- en styrket ”one-health” tilgang med det formål at fokusere indsatsen der, hvor ef-
fekten på at reducere risikoen for antibiotikaresistens hos mennesker er størst.  

- en løsningsorienteret forsknings- og udviklingsindsats med fokus på sundhed og 
forebyggelse og udvikling af alternativer til antibiotika, herunder vacciner 

- Understøtte EMA’s seneste anbefaling til kategorisering af antibiotika fra 18. dec. 
2019 ved at indføre et generelt forbud mod anvendelsen af højt prioriterede anti-
biotika til mennesker i husdyrproduktionen i EU 

 

I Rådets konklusioner vedr. antibiotikaresistens, der blev vedtaget i juni 2019, tilskyndes der til 

overvågning af antimikrobielle lægemiddelrester fra brug og produktion, samt resistente mikroorga-

nismer i jord, overfladevand og grundvand i overensstemmelse med eksisterende EU- og national 

lovgivning. Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at der - inden der etableres en omkostningstung 

overvågning af resistensforekomst i jord, overfladevand og grundvand - bør der foretages en vurde-

ring af allerede kendt viden, herunder er det meget vigtigt at inddrage epidemiologiske betragtnin-

ger baseret på for eksempel landedata. Vandrammedirektivet regulerer allerede overvågningen, og 

at det er afgørende, at en eventuel styrket indsats af AMR-overvågningen sker i regi af Vandram-

medirektivet, og at der ikke opbygges parallellovgivning på dette område. Der er endnu ikke påvist 

en videnskabelig sammenhæng mellem antimikrobielle reststoffer i miljøet og sundhed hos vild 

fauna, mennesker og dyr. 

 

Et fælles højt niveau af dyrevelfærd 

Dyrevelfærd er et centralt emme på den politiske dagsorden. Det er afgørende, at der bliver fælles 

og harmoniserede regler for dyrevelfærd med en ensartet implementering heraf. Det er afgørende 

for et velfungerende indre marked. Samtidig skal det sikres, at reglerne fortsat gør det muligt at 

fastholde en husdyrproduktion i EU, og ikke fører til en situation, hvor produktionen flytter til lande 

uden for EU.  

 

Det er en udfordring, at investeringer i dyrevelfærd ofte konflikter med regler indenfor miljø og 

klima.  Det er en barriere for investeringer i bedre dyrevelfærd mange steder. Med det stigende fo-

kus på miljø og klima, er det afgørende med en mere helhedsorienteret tilgang til det samlede re-

gelsæt, der gør det muligt at finde fleksible løsninger, hvor forbedringer i dyrevelfærd kan gå hånd i 
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hånd med klima og miljø. Det er fx meget vanskeligt for mange landmænd at investere i nye stalde 

med løsdrift for søer på grund af de stramme miljøregler, og dermed bliver miljøreglerne en barriere 

for at foretage forbedringer i dyrevelfærden.  

 

Det er afgørende, at landmændene i højere grad inddrages i arbejdet med at finde praktiske løsnin-

ger på udfordringer med dyrevelfærd, som fungerer på staldgangen. Kommissionens Jord-til-bord 

strategi skal understøtte, at der centralt i EU afsættes midler til fælles projekter, hvor landmænd får 

mulighed for at sætte kursen og retningen for udviklingen af konkrete og robuste løsninger, der ef-

terfølgende kan implementeres bredt i husdyrproduktionen.  

 

Det er afgørende, at Kommissionen prioriterer en indsats for at understøtte en forbrugerdrevet ud-

vikling indenfor dyrevelfærd. Det forudsætter en samlet og koordineret indsats på EU-niveau, hvor 

alle interessenter på tværs af fødevarekæden samarbejder om veje til at styrke en markedsdrevet 

udvikling.  

 

Modernisering af fødevarelovgivningen 

Sundhedsmærkning 

Der er stor spredning i hvordan sundhedsmærkning anvendes i de enkelte medlemslande, og Kom-

missionen har ved flere lejligheder indikeret, at man vil undersøge behovet for harmonisering af de 

såkaldte ”Front-of-Pack” (FoP) ordninger som fx Nøglehulsmærket og NutriScore. Det står desuden 

nævnt i køreplanen til strategien, at der er behov for at se på, hvordan man giver bedre information 

om fødevarers ernæringsmæssige værdi.  

 

Landbrug & Fødevarer kan overordnet støtte ambitionerne om en harmonisering af FoP ordninger. 

Landbrug & Fødevarer skal dog understrege, at det er meget vigtigt, at en evt. harmoniseret tilgang 

til FoP ordninger bliver en frivillig mærkningsordning, så en evt. harmoniseret FoP ordning ikke bli-

ver obligatorisk. Det bemærkes, at der allerede eksisterer krav om næringsdeklarationer.  

 

Det kan få betydelige konsekvenser for det indre marked, hvis ikke der harmoniseres fra centralt 

hold, ligesom det kan blive vanskeligt for forbrugere at navigere i flere forskellige mærkningsordnin-

ger. Landbrug & Fødevarer mener, at regeringen konkret bør arbejde for, at en positiv tilvalgsmodel 

som fx Nøglehulsmærket, bliver udbredt til europæisk niveau.  

 

I det omfang der ikke kan findes opbakning hos Kommissionen eller de øvrige EU-medlemslande til 

en positiv tilvalgsmodel, bør regeringen arbejde for, at den valgte model bliver så nuanceret som 

muligt, og at den kommer til at understøtte de europæiske forbrugeres sunde valg på et videnska-

beligt og evidensbaseret grundlag. Det er afgørende, at en FoP ordning ikke kommer til at diskrimi-

nere mod specifikke produktkategorier.  

 

NutriScore er den mest udbredte ordning i EU, og antallet af medlemslande, der benytter sig af ord-

ningen, vokser fortsat. Regeringen bør være opmærksom på, at der er flere problematiske elemen-

ter i NutriScore, der bygger på en kombination af farvekodning og bogstaver til at indikere speci-

fikke fødevarers sundhed. Det kan anspore forbrugere til helt at undgå naturligt energitætte fødeva-

rer, selv om disse i de rette mængder fint indgår i en balanceret kost. Derudover kan de også blive 

decideret vildledende, f.eks. når light sodavand tildeles bedre score end mælk, som der er set til-

fælde på i nogle medlemslande. Der er desuden konkrete eksempler på, at identiske produkter til-

deles forskellige scorer under NutriScore i forskellige medlemslande, ligesom produkter som kan få 

et Nøglehulsmærke på de nordiske markeder, får en ringe score under NutriScore.  
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Oprindelsesmærkning 

Det nævnes i Kommissionen køreplan, at man vil undersøge behovet for bedre information om, 

hvor fødevarer kommer fra. Det er i den sammenhæng helt afgørende, at regeringen arbejder aktivt 

for, at der med Jord-til-Bord strategien ikke vil blive introduceret forslag om obligatorisk oprindelses-

mærkning. Obligatorisk oprindelsesmærkning kan ikke betragtes som andet end en teknisk han-

delshindring, og vil være i klar strid med det indre marked. Krav om obligatorisk oprindelsesmærk-

ning vil bl.a. medføre betydeligt øgede produktionsomkostninger og skade samhandel på tværs af 

EU-medlemsstater. Regningen for dette vil falde tilbage på primærproducenter og forbrugerne. Eu-

ropæiske forbrugere har allerede rige muligheder for at købe produkter, som angiver oprindelse på 

frivillig basis, i det omfang de efterspørger det. Krav om obligatorisk oprindelsesmærkning vil derud-

over erodere den ekstra fortjeneste som producenter, der aktuelt benytter sig af frivillig obligatorisk 

oprindelsesmærkning, måtte have i dag. Fokus i den europæiske fødevarepolitik bør være på at le-

vere sunde og sikre fødevarer med så lav en miljø- og klimamæssig belastning som muligt. Obliga-

torisk oprindelsesmærkning bidrager på ingen måde til at øge hverken sundhed eller sikkerhed, li-

gesom der heller ikke er nogen sammenhæng mellem obligatorisk oprindelsesmærkning og et pro-

dukts miljø- eller klimamæssige belastning.  

 

Fælles højt niveau for forbrugerbeskyttelse  

I fravær af fælles EU-regler kan enkeltlande føle sig foranlediget til at udarbejde egne regler, hvilket 

fører til et uensartet og uigennemskueligt kontrol- og beskyttelsesniveau samt øgede omkostninger 

for virksomhederne. 

 

Der er fortsat brug for at udvikle det indre marked, og der vil være behov for yderligere harmonise-

ring af regler. Medlemsstater har i flere tilfælde fastsat nationale regler på fødevareområdet, fx for-

bud mod specifikke stoffer i fødevarekontaktmaterialer, eksempler er bl.a. tryksværte, bisphenol A 

og fluorstoffer. I nogen tilfælde er de nationale regler blevet indhentet af EU-lovgivning, men der er 

en reel risiko for, at der opstår divergerende og forskellige regler på tværs af EU. Regeringen bør 

arbejde proaktivt på fælles og harmoniserede regler, som understøtter et ”level playing field”, og 

som understøtter et højt beskyttelsesniveau hos forbrugerne.  

 

Fødevarekontaktmaterialer (FKM)  

Der er behov for fælles EU-regler for alle fødevarekontaktmaterialer, herunder fluorescerende for-

bindelser, trykfarve og mineralolie i pap og papir, hvor de nuværende regler på fællesskabsniveau 

er mangelfulde. Det vil gavne både forbrugerne og erhvervet.  

 

Alle fødevarekontaktmaterialer skal reguleres på en tydelig og anvendelig måde, så det ikke overla-

des til virksomhederne selv at finde ud af, hvordan det dokumenteres, at et produkt er sikkert. 

Manglen på tydelige og fælles europæiske krav til dokumentationen gør det vanskeligt for virksom-

hederne at stille krav til deres leverandører og dermed i sidste ende beskytte forbrugerne. 

 

Implementering af kontrolforordningen og troværdig kontrol i hele EU 

EU's model for fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse udgør en international reference. Men 

det er helt afgørende for systemets troværdighed at reglerne implementeres og kontrolleres i samt-

lige medlemslande. Kommissionen skal prioritere en nøje opfølgning på implementering af kontrol-

forordningen i samtlige medlemslande.  

   

Klima- og Bæredygtighedsmærkning 

Landbrug & Fødevarer støtter at forbrugerne bliver oplyst på et gennemarbejdet og videnskabeligt 

funderet grundlag med udgangspunkt i en livscyklusvurdering. Fsva. fødevarers klimabelastning, er 
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det afgørende, at sundheds- og ernæringsparametre inddrages i en klimamærkning, så det ene 

hensyn ikke fortrænger det andet.  

 

Klimamærkning skal tage udgangspunkt i EU’s PEF-metode (”Product Environmental Footprint”), 

som gennem livscyklusanalyser viser, hvor meget et produkt belaster. Det bør desuden være med 

til at skabe en incitamentsstruktur, der kan understøtte innovation, og forbedre klimapåvirkningen i 

hele værdikæden – både hos den enkelte landmand, producenten, detailbranchen og forbrugeren.  

 

Klimamærkning bør være myndighedsopgave, og der bør gennemføres en harmoniseret løsning på 

EU-niveau, på en måde, som er i overensstemmelse med det indre marked. Nationale klimamærk-

ningsordninger kan være problematiske, i konflikt med det indre marked og føre til skævvridninger i 

konkurrencevilkår på tværs af EU. Derfor er det vigtigt, at en klimamærkning ikke ender med en for-

simplet dansk løsning, eller at markedet sander til i ugennemsigtige private labels, udviklet af fx de-

tailkæder eller hver enkelt EU-medlemsstat.  

 

Klimamærkning kan ikke at stå alene, og forbrugere skal fortsat informeres om andre indsatser, 

hvor man kan gøre en klimaforskel – fx ved at reducere sit madspild.   

   

For at et klimamærke kan blive anerkendt, er det vigtigt, at det baseres på fælles EU-standarder og 

det bliver støttet bredt. Herunder af regeringer, fødevarevirksomheder, detailhandlen, interesseor-

ganisationer og NGO’er.  

 

Cirkulær økonomi 

Kommissionens Jord-til-Bord strategi skal bidrage til at reducere spild og understøtte en udnyttelse 

af ressourcerne så højt oppe i værdikæden som mulig.  

 

Den alternative proteinsektor kan yde et væsentligt bidrag til et bæredygtig, sundt og klimavenligt 

fødevaresystem og åbne for nye forretningsmuligheder for europæiske virksomheder. 

 

Jord-til-Bord strategien bør indeholde en gennemgang af eksisterende lovgivning for at identificere 

og foreslå ændringer, hvor lovgivningen står i vejen for udvikling og anvendelse af nye proteinkilder 

og mål om cirkulær økonomi. 

 

Et eksempel er anvendelsen af insekter til at biokonvertere ikke-godkendt fodermateriale til teknisk 

anvendelse (dvs. anden anvendelse end foder og fødevarer) eller til foderformål, hvor slutproduktet 

ikke indgår i fødekæden (pelsdyr mv.). Det er ikke tilladt i dag, idet insekter i EU-lovgivningen be-

tegnes som husdyr, og derfor kun må fodres med godkendt foder uagtet om insekterne efterføl-

gende indgår i fødekæden. Det er en uhensigtsmæssig og utilsigtet begrænsning af insektsekto-

rens bidrag til en cirkulær økonomi.    

 

Bioøkonomi 

Jord-til-bord strategien mangler overordnet en samtænkning med bioøkonomien, som også er en 

del af landbrugsproduktionen. Landbrugets biomasseproduktion vil blive en vigtig del af omstillingen 

til en ikke fossil-produktion af produkter og materialer f.eks. plast, byggematerialer, kemikalier. Som 

minimum bør Jord-til-bord strategiens køreplan henvise til EU’s bioøkonomistrategi.  

 

Økologi 

Økologisk produktion er en del af en bæredygtig fødevareproduktion i Europa. Derfor bakker Land-

brug & Fødevarer op om ambitiøse mål for udviklingen af den økologiske sektor i Europa og en 

øget økologisk omlægning i Europa. Vi lægger dog vægt på, at en øget økologisk produktion er 
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markedsdrevet og baserer sig på en øget forbrugerefterspørgsel. I den forbindelse er initiativer, der 

kan bidrage til at øge forbrugernes kendskab til økologi vigtige.  

Derudover er det vigtigt at fokusere på forskning, innovation og fortsat udvikling af økologien, her-

under at der afsættes de nødvendige budget hertil.  

 

Sammenhængen mellem den fælles landbrugspolitik og Jord-til-bord-strategien 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at EU’s fælles landbrugspolitik skal være med til at understøtte 

en fortsat udvikling af den europæiske landbrugsproduktion. Det er derfor vigtigt, at man i Danmark 

griber de nye muligheder for at lave incitamentsbaserede ordninger til gavn for miljø og klima under 

søjle 1 i den fælles landbrugspolitik. 

 

Det fremgår af meddelelsen om den grønne pagt fra december 2019, at Kommissionen forventer, 

at de nationale strategiske planer, der fremadrettet skal godkendes af Kommissionen før man kan 

udbetale landbrugsstøtte i medlemslandene, afspejler ambitionerne i den grønne pagt og i jord-til-

bord strategien. Der er her tale om meget høje grønne ambitioner samtidigt med, at EU-budgettet til 

den fælles landbrugspolitik forventes at blive væsentligt beskåret. Det er afgørende for Landbrug & 

Fødevarer, at der er en sammenhæng mellem landbrugsbudgettets størrelse og EU’s ambitioner 

for både primærproduktionen og fødevareproduktionen mere generelt.  

  

For at sikre lige konkurrencevilkår på tværs af Europa, så bør man i de enkelte medlemslande også 

kunne give støtte til opfyldelse af nationale krav, der ligger ud over EU-krav. 

 

Endelig er drøftelserne om støttelofter også relevant i forhold til en Jord-til-Bord strategi. Landbrug 

& Fødevarer mener, at bæredygtig intensiv produktion er en del af løsningen i forhold til en bære-

dygtig fødevareproduktion, og er også i en den sammenhæng afvisende over for støttelofter i den 

fælles landbrugspolitik. 

 

Forholdet til handelspolitikken 

Der forventes fokus i Jord-til-Bord strategien på, at fødevarer, der importeres fra tredjelande, skal 

overholde EU’s miljøstandarder. Landbrug & Fødevarer er enige i, at handelspolitik er en platform 

for dialog med EU’s handelspartnere om bæredygtig omstilling, herunder klima- og miljøtiltag. Bila-

terale handelsaftaler kan være med til at udbrede EU’s høje standarder i øvrige dele af verden og 

støtte lande i at påtage sig deres del af ansvaret for at fremme en mere bæredygtig udvikling.  

 

Det er dog afgørende, at en handelspolitik med inkorporeret perspektiv på bæredygtig udvikling 

ikke samtidig spænder ben for EU’s egen konkurrencedygtighed, herunder fører til udflytning af 

egen produktion til lande, EU ikke har aftaler med. Tilsvarende er det en forudsætning, at handels-

aftaleudformningen ikke fører til handelskonflikter med partnerne. Her er det afgørende, at en effek-

tiv tvistbilæggelsesmekanisme indbygges i hver handelsaftale, ikke mindst set i lyset af den aktuelle 

blokering af WTO-appelorganets virke.      
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