
 

 

 

 

 

 

 

Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra 

voksende global konkurrence. Ikke kun fra fjerne vækstøkonomier, men især fra vores 

nabolande i EU.  

 

Det kræver et fast fokus på dansk konkurrenceevne i forhold de lande, vi konkurrerer med. Der tages derfor 

en række initiativer som skal styrke konkurrenceevnen og gøre det nemmere at drive et landbrug eller 

fødevarevirksomhed i Danmark.  

  

Sådan skal fødevare- og landbrugspakken styrke konkurrenceevnen: 

 

  Strategi for tidlig påvirkning af EU 

- Udarbejde en samlet strategi for håndtering af forhandlingerne for hver større EU-sag på 

Miljø- og Fødevareministeriets område. 

 

  Fødevare- og landbrugspakkens forhold til EU-retten 

- Fokus på, at fødevare- og landbrugspakkens initiativer lever op til direktivforpligtelser om at 

skabe fremgang og beskytte vandmiljøets tilstand. 

 



  Klog implementering af EU-regler – nabotjek  

- I højere grad udarbejde nabotjek i forbindelse med implementering af ny EU-lovgivning. 

- Gennemføre nabotjek af rammevilkår og kontrol af økologisk bær- og frugtproduktion i EU.  

 

  Kontrolstrategi for fødevare- og landbrugsområdet 

- Udarbejde ny kontrolstrategi, som skal skabe nye rammer for kontrollen på miljø- og 

fødevareområdet baseret på dialog, ansvar og tillid. 

 

  Enklere regler  

- Genindføre Meld en regel-ordningen, hvor borgere og virksomheder kan melde unødvendige 

regler.  

- Nedbringe det eksisterende antal love og bekendtgørelser på miljø- og fødevareområdet 

med en tredjedel.  

 

  Kødkontrol på små slagtehuse 

- Hæve tilskudsgrænsen for små slagtehuse fra 30.000 til 35.000 slagteenheder. 

- Afsætte 2 mio. kroner årligt i fire år til refusion af kødkontroludgifter på slagterier med 

35.000-300.000 slagteenheder om året. 

 

  En konkurrencedygtig økologisk sektor 

- Afsætte 20 mio. kroner til nyt økologisk forskning- og demonstrationsprogram i 2016 under 

ICROFS, jf. finanslovaftalen om fordeling af forskningsreserven for 2016. 

- Sikre 30 mio. kroner årligt i en treårig periode til udviklingsinitiativer under Fonden for 

Økologisk Landbrug. 

- Gennemføre nabotjek af rammevilkår og kontrol af økologisk bær- og frugtproduktion i EU. 

- Der er afsat 10 mio. kroner under Fonden for Økologisk Landbrug til omlægnings-, 

fastholdelses- og bæredygtighedstjek for landmænd og eksportfremmende aktiviteter for 

økologisektoren. 

- Etablere et økologisk erhvervsteam, der skal komme med anbefalinger til at styrke en 

konkurrencedygtig og markedsdrevet udvikling af økologien. 

 

  Et dyrevelfærdsmærke 

- Afsætte 17 mio. kroner over en fireårig periode til et statsligt dyrevelfærdsmærke. 

 

  Hygiejnekursus for personer, der håndterer svin 

- Afsætte 8,6 mio. kroner til at implementere hygiejnekursus i AMU-regi for personer, der 

håndterer svin. 

 

 

 

 


