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Landbrugsstyrelsen, 

Nyropsgade 30,  

DK-1780 København V 

 

Att.: euogerhverv@lbst.dk og nss@lbst.dk 

 

 

Høring over Kommissionens udkast til retsakter i forbindelse med Covid 

19-pandemien (j.nr. 20-1427-000001) 

 

Med mail af 23. april 2020 har Landbrugsstyrelsen sendt en række forslag fra Kommissionen i 

høring. Det drejer sig om 11 forslag til forordninger på grund af de omfattende restriktioner, der er 

indført i medlemslandene for at håndtere den aktuelle pandemi af COVID-19.  

 

Indledningsvist vil Landbrug & Fødevarer gerne takke for den hidtidige dialog, hvor vi har haft 

mulighed for at afgive foreløbige kommentarer til en række af forslagene. 

 

Covid 19-pandemien har kastet EUs medlemslande ud i en hidtil uset krise. Krisen er først og 

fremmest en sundhedskrise, men som følge af nedlukningen af store dele af de europæiske 

samfund rammer det også andre sektorer, og herunder også landbrugs- og fødevaresektoren. Hidtil 

har landbrugs- og fødevaresektoren i Danmark – med få markante undtagelser – været berørt i 

relativt begrænset omfang. Men med den fortsatte nedlukning af væsentlige markeder er der en 

meget stor og stigende risiko for, at også den danske landbrugs- og fødevaresektor vil blive hårdt 

ramt. På den baggrund værdsætter Landbrug & Fødevarer, at Europa-Kommissionen har handlet 

hurtigt, og iværksat en lang række initiativer, hvoraf de 11 forslag er det seneste i rækken. 

 

Nedenfor følger konkrete bemærkninger til de enkelte forslag, idet ikke alle forslag har relevans. 

 

i. Europa-Kommissionens forslag om støtte til privat oplagring af smør, 

skummetmælkspulver og ost. 

Vi er positive overfor Kommissionens forslag om aktivering af støtte til privat oplagring (PO). For at 

disse kan få reel betydning for markedet er det dog vigtigt, at ordningerne yder et tilstrækkeligt 

tilskud til oplagringsomkostningerne med henblik på at sikre, at de aktører, der påtænker 

anvendelse, finder ordningen mere attraktiv end interventionsordningen. 

 

I forhold til PO af smør og ost, hvor omkostningerne til frostlagre vil være det samme, er det vores 

opfattelse, at støtten er sat for lavt i forhold til de faktiske omkostninger. Vi opfordrer således til at 

niveauet hæves. 

 

Smør 

Europa-Kommissionens forslag: 

• (a) EUR 9,83 per tonne of storage for fixed storage costs; 

• (b) EUR 0,43 per tonne per day of contractual storage. 

→ Så for 90 dage vil støtten per ton være 9,83 + (0,43 x 90) = 48,53 euro/ton. 
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Ost 

Europa-Kommissionens forslag: 

• 15,57 EUR per tonne of storage for fixed storage costs,  

• 0,40 EUR per tonne per day of contractual storage. 

• Aid may be granted only where the contractual storage period is between 60 and 180 days 

→ Så for 60 dage vil støtten per ton være 15,57 + (0,40 x 60) = 39,57 euro/ton. 

 

Til orientering har vi har fået følgende input fra branchen omkring omkostningerne ved frostlagre af 

smør og ost: 

• Transportomkostninger: 20,00 euro/ton 

• Håndtering af ost/smør i frost: 5,50 euro/ton 

• Omkostninger ved nedfrysning: 14,75 euro/ton 

• Lageromkostninger om ugen: 6,75 euro/ton 

 

Samlet omkostninger ved 60 dage: 98 euro/ton 

Samlet omkostninger ved 90 dage: 128 euro/ton 

Samlet omkostninger ved 180 dage: 242 euro/ton  

 

Derudover kommer der løbende ekstraomkostninger ved den private oplagring. Det kan blandt 

andet være stigninger i prisen for frostlagre. 

 

ii. Europa-Kommissionens forslag til gennemførelsesforordning om brug i 

mælkesektoren af art 222 i forordning 1308/2013 på grund af Covid-19-krisen.  

Europa-Kommissionen foreslår, at producentorganisationer m.v. kan beslutte frivilligt at begrænse 

produktionen af mælk. Landbrug & Fødevarer kan ud fra et principielt synspunkt ikke bakke op om 

forslaget, der har til formål at regulere mælkeproduktionen. Den europæiske mejerisektor følger 

prisudviklingen for mælk og mejeriprodukter på verdensmarkedet, hvorfor produktionsplanlægning i 

EU ikke vil have nogen betydelig effekt på prisen.  

  

Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at ordningen er frivillig og ikke indeholder økonomisk støtte, 

men vores holdning er, at enhver aftale om produktionsplanlægning bør håndteres frit på markedet, 

og ikke som en fravigelse af konkurrencebestemmelserne. Desuden vurderer vi – baseret på 

tidligere erfaringer – at der er en betydelig risiko for, at forslaget vil blive fulgt op af et pres for dels 

en støtte til landmænd, der reducerer deres mælkeproduktion, og dels en sanktion af landmænd, 

der fastholder eller øger deres mælkeproduktion. 

 

iii. Europa-Kommissionens forslag om støtte til privat oplagring af okse- og kalvekød 

Landbrug & Fødevarer er helt overordnet positive over for forslaget fra Europa-Kommissionen. 

Covid 19-pandemien har sat den europæiske, og herunder den danske, oksekødssektor under 

yderligere prispres, idet de dyre udskæringer, der normalt afsættes til restauranter, hoteller cafeer 

etc. ikke samles op af detailsalget. Landbrug & Fødevarer vil også gerne anerkende, den indsats, 

som Fødevareminister Mogens Jensen har ydet, blandt andet i form af underskrift på en 

henvendelse fra fødevareministrene i alle 27 EU-lande til EUs landbrugskommissær Janusz 

Wojciechowski. 

  

Men i forhold til det konkrete forslag fra Europa-Kommissionen må Landbrug & Fødevarer 

desværre konstatere, at det ikke er attraktivt, idet støttesatserne ikke står mål med de faktiske 

omkostninger ved at placere varerne på et fryselager. Derudover vil det være problematisk med en 

begrænset lagringsperiode på maksimalt 150 dage. Der slagtes sæsonmæssigt flere dyr i efteråret, 

og hvis den private oplagring træder i kraft i begyndelsen af maj, så vil oplagringsperioden slutte 
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med udgangen af september, og frigivelsen af lagrene vil falde sammen med sæsonens stigninger i 

antal slagtninger. Endelig er det et væsentligt problem, at ordningen er rettet mod oplagring af hele 

dyr eller fjerdinger på krog. Såfremt ordningen skal være attraktiv i Danmark, skal det også sikres, 

at der kan oplagres i kartoner. 

  

Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor til, at støtten til privat oplagring forøges, at der kan oplagres 

i kartoner og perioden forlænges for at gøre ordningen mere attraktiv end interventionsordningen.   

 

iv. Europa-Kommissionens forslag til markedsstabilisering i kartoffelsektoren 

Landbrug & Fødevarer er meget opmærksomme på og har stor forståelse for de meget store 

problemer, som især produktionen af kartofler til blandt andet pomme fritter m.v. har. Men Landbrug 

& Fødevarer er alvorligt bekymret for, at Kommissionens forslag risikerer at medføre, at krisen 

udbredes til andre dele af branchen, som p.t. ikke er udsat for de samme negative konsekvenser. 

Det gælder primært produktionen af kartoffelstivelse. Kommissionen peger i sit forslag på, at 

overskudsmængden af kartofler, der opgøres til 2,65 mio. tons, blandt andet kan forarbejdes til 

stivelse. Den mulighed vil Landbrug & Fødevarer på det kraftigste advare imod. Hvis en væsentlig 

del af overskudsproduktionen forarbejdes til stivelse, vil det ekstra udbud skabe en meget stort 

negativt prispres på et meget prisfølsomt marked. Konsekvenserne vil få store negative 

indkomstmæssige konsekvenser for såvel de landmænd, der producerer stivelseskartofler, som for 

de andelsejede kartoffelstivelsesfabrikker (KMC og AKV Langholt). 

 

På baggrund af ovennævnte er Landbrug & Fødevarer meget kritisk overfor Kommissionens 

forslag. Men i lyset af den meget alvorlige situation, og såfremt muligheden for at producere 

kartoffelstivelse af overskudsproduktionen ikke kan undgås, kan det overvejes at arbejde for en 

løsning, hvor der lægges begrænsninger ind. Det kunne være i form af, at alene en mindre del af 

overskudsproduktionen kan tillades forarbejdet til stivelse – eventuelt i form af udbud i rater af en 

nærmere defineret størrelse. 

 

v. Europa-Kommissionens forslag til ændringer i biavlsprogrammet 

Europa-Kommissionen foreslår endvidere, at der i 2020 gives mulighed for at foretage ændringer i 

de godkendte biavlsprogrammer, blandt andet i form af en forlængelse af det nuværende projektår. 

Landbrug & Fødevarer bakker op om Dansk Biavlerforenings støtte til Europa-Kommissionens 

forslag. 

 

vi. Forslag til frugt- og grøntsektoren 

Landbrug & Fødevarer henviser til separat høringssvar fra Danske Gartnerier. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Lindberg Madsen 

Afdelingsleder 

 

Bæredygtighed, Miljø og EU 
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