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Den 6. august 2019 

 

 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 13 (MOF alm. del) stillet 

den 19. juli 2019 efter ønske fra Lise Bech (DF). 

Spørgsmål nr. 13 

”Mener ministeren ikke, at man altid bør møde op til et ministerrådsmøde, og ikke mindst til et møde, 

hvor man beslutter og forhandler, hvordan landbrugspolitikken skal være i fremtiden?” 

Svar 

Der er hvert år ca. 9-11 rådsmøder (landbrug og fiskeri) samt 2 uformelle rådsmøder (landbrug). Alle 

rådsmøder har selvfølgelig betydning, men det er særligt vigtigt med ministerdeltagelse, når der skal 

træffes egentlige beslutninger. På rådsmødet var Danmark repræsenteret ved den stedfortrædende 

faste repræsentant fra den danske EU-repræsentation i Bruxelles og på kontorchefniveau fra Miljø- og 

Fødevareministeriet. Talepunkterne til brug for rådsmødet var ministergodkendt. Der var ingen punk-

ter på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) 15. juli 2019, hvor der skulle træffes beslutnin-

ger.   

 

Der skulle således heller ikke forhandles eller træffes beslutning i forhold til punktet om reformen af 

den fælles landbrugspolitik. Punktet indebar en drøftelse af landbrugspolitikkens grønne ambitioner, 

hvilket er et væsentligt punkt for regeringen. Derfor var det vigtigt for mig, at det blev understreget fra 

dansk side, at det er nødvendigt med et højt grønt ambitionsniveau, og at landbrugspolitikken skal 

spille en væsentlig rolle i den sammenhæng. I forlængelse heraf blev det fremhævet, at regeringen har 

sat et ambitiøst mål om en reduktion af drivhusgasudledninger med 70 % i 2030 (i forhold til 1990).  

 

Det er værd at bemærke, at drøftelsen på rådsmødet (landbrug og fiskeri) 15. juli 2019 var den 11. drøf-

telse af landbrugsreformen på rådsmødeniveau siden Kommissionens præsentation af forslaget i juni 

2018, herunder har reformens grønne elementer også været drøftet flere gange. Drøftelserne om land-

brugsreformen vil fortsætte på rådsmøderne i det kommende års tid, og der forventes først at kunne 

findes et kompromis om landbrugsreformen, når Det Europæiske Råd har fastlagt EU’s flerårige bud-

get for 2021-2027.  

 

 

 

Mogens Jensen / Jesper Wulff Pedersen 

 

 

 

 

 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19 (2. samling)
MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 13 

Offentligt



 

 

2 

 


