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§2-høring vedrørende status for EUs tiltag for at afbøde konsekvenserne af 

covid 19 på landbrugsområdet 

 

Med mail af 1. maj 2020 har Miljø- og Fødevareministeriet sendt notatet L13-20 om status 

for EUs tiltag for at afbøde konsekvenser af covid 19-pandemien på landbrugsområdet i 

høring.  

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger, der ligger i for-

længelse af de høringssvar, som Landbrug & Fødevarer har afgivet til Kommissionens 

hidtidige tiltag på baggrund af covid 19-pandemien. Landbrug & Fødevarer understreger 

alvoren for landbrugs- og fødevareområdet i den nuværende situation. Det gælder i første 

omgang afsætningen af fx okse- og kalvekød, minkpels samt afskårne blomster og potte-

planter. Men med udsigten til den meget langsomme gradvise genåbning af de væsent-

lige markeder er der en stigende risiko for, at også den resterende danske landbrugs- og 

fødevaresektor kan blive hårdt ramt.  

 

På den baggrund opfordrer Landbrug & Fødevarer den danske regering til i EU at arbejde 

for, at der er de økonomiske rammer til at finansiere de nødvendige hjælpepakker inden 

for rammerne af EUs fælles landbrugspolitik. Alternativt peger Landbrug & Fødevarer på 

de muligheder, der ligger i den midlertidige lempelse, der med henvisning til covid 19-

pandemien er sket af EUs statsstøtteregler.  

 

I forhold til konkrete initiativer vil Landbrug & Fødevarer gerne gentage behovet for at af-

bøde konsekvenserne for producenter af okse- og kalvekød. Disse producenter er blandt 

andet hårdt ramt af bortfaldet af afsætningen til hoteller, restauranter og catering. Land-

brug & Fødevarer har blandt andet peget på, at den årlige slagtepræmie til kvæg bør ud-

betales halvårligt. Det vil sikre producenterne en tiltrængt øget likviditet. Herudover vil 

Landbrug & Fødevarer gerne gentage anmodningen om at øge budgettet til slagtepræ-

mien med 65 mio. kr. Ifølge de oplysninger, som Landbrug & Fødevarer har modtaget, så 

afviste Europa-Kommissionen i første omgang denne anmodning, da den oprindelige 

deadline var passeret. Men på baggrund af den nuværende covid 19-situation bør der 

være den nødvendige fleksibilitet til at sikre, at det på trods af dette kan imødekommes. 

Denne fleksibilitet er angiveligt til stede, jf. et skriftligt svar fra Europa-Kommissionen til 

MEP Asger Christensen. 

 

Herudover anmoder Landbrug & Fødevarer også regeringen på at sikre at der er den 

nødvendige imødekommenhed til at hjælpe andre grupper af landmænd og gartnere, der 

hidtil ikke har været omfattet af regeringens hjælpepakker. Det gælder i første række 

minkavlere og producenter af potteplanter og afskårne blomster. 
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Endelig vil Landbrug & Fødevarer gerne advare mod et par af de tiltag, der fra forskellig 

side er blevet foreslået. Det gælder for det første tiltag, der har til formål at styre udbud-

det. Produktionen af landbrugs- og fødevarer er en integreret del af det globale marked 

for landbrugs- og fødevarer. Det er derfor Landbrug & Fødevarers klare vurdering, at for-

søg fra EUs side på at styre udbuddet ikke væsentligt vil påvirke prisniveauet i EU. 

 

For det andet vil Landbrug & Fødevarer gerne advare mod at anvende den krisereserve, 

der er en del af EUs landbrugspolitik. Såfremt reserven anvendes, vil den skulle refinan-

sieres ved anvendelse af den såkaldte finansielle disciplin gennem en reduktion i land-

mændenes direkte betalinger. Reserven betales med andre ord af landmændene selv. 

Reduktionen i støtten sker i princippet for alle landmænd i EU, men kun for beløb, der lig-

ger ud over €2.000. Det betyder, at danske landmænd på grund af bedriftsstrukturen bi-

drager relativt mere til refinansiering end landmænd fra lande, der er præget af mange 

små bedrifter. Herudover vil udbetalingerne fra krisereserven, såfremt den bliver aktive-

ret, sandsynligvis betyde, at det især vil være landmænd og landbrugsvarer fra de sydeu-

ropæiske lande, der modtager støtte. Det vil betyde, at det de facto vil være danske land-

mænd, der medfinansierer krisestøtten i andre EU-lande uden reel mulighed for selv at 

drage nytte af støtten. Samlet set betyder dette – ikke mindst set i lyset af den pressede 

økonomi hos danske landmænd – at anvendelsen af krisereserven er en uacceptabel løs-

ning for Landbrug & Fødevarer. 
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