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Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 4. maj 2005 
ad Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdi-
striktsstøtteloven) - L 123 (Mulighed for flere støtteordninger, ændring af støtteordnin-
gen for yngre jordbrugere, ændring af bestemmelserne om bemyndigelse og finansie-
ring, m.m.) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Spørgsmål 17:

EU-kommissionen opfordrer til, at der anlægges en strategisk tilgang til landdistriktspo-
litikken med integrerede ordninger og strategisk fokus. Økologisk fødevareproduktion 
lever op til flere af målsætningerne i landdistriktsforordningen, herunder dyrevelfærd, 
miljø, styrkelse af konkurrencedygtighed, kompetenceudvikling mv. Kommissionens 
aktionsplan for Økologi peger bl.a. på behov for ordninger som integrerer produktions-
kæden på tværs af aktørerne. Det taler for at udarbejde en samlet sektorstrategi. Kom-
missionen peger på, at en samlet indsats for økologi kan udarbejdes i forbindelse med 
de nationale landdistriktsprogrammer. Vil ministeren i forbindelse med udmøntning af 
L 123 udvikle en samlet sektorstrategi for økologisk fødevareproduktion?

Svar:

EU-kommissionens opfordring til at anlægge en strategisk tilgang til landdistriktspoli-
tikken med integrerede ordninger og strategisk fokus skal ses i relation til Kommissi o-
nens forslag til ny landdistriktsforordning, der giver rammerne for et nyt dansk landdi-
striktsprogram for perioden 2007-13.

Der foreligger på nuværende tidspunkt et udkast til ny forordning. Når forordningen er 
vedtaget, hvilket forventes at ske juni 2005, skal Kommissionen udarbejde en strategi. 
På baggrund af denne strategi skal medlemslandene udarbejde egne nationale strategier 
og, på baggrund heraf, nye nationale landdistriktsprogrammer.

Med henblik på at forberede udformningen af en dansk landdistriktsstrategi og et nyt 
dansk landdistriktsprogram for perioden 2007 til 2013, har Fødevareministeriet netop
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etableret et partnerskab med en bred kreds af aktører inden for landdistriktsområdet. Der 
vil hen over det næste halve år blive gennemført en række forskellige partnerskabsakti-
viteter, herunder dialogmøder vedrørende de tre såkaldte akser i den nye landdistrikts-
forordning, regionale borgermøder og en ministerkonference.

Målet med denne proces er blandt andet at afklare, hvilke særlige temaer og målsætnin-
ger, der skal lægges til grund for den kommende danske landdistriktsstrategi og dermed 
det kommende danske landdistriktsprogram 2007-13. Økologiske aktører indgår i dia-
logmøderne vedrørende samtlige tre akser, og jeg er vidende om, at der allerede på de 
første dialogmøder i sidste uge er stillet forslag om, at økologi skal udgøre et sådant 
særligt strategisk tema.

Jeg vil dog gerne allerede nu oplyse, at jeg finder det rigtigt, at der udarbejdes en egent-
lig sektorstrategi for økologisk fødevareproduktion

Hans Chr. Schmidt

/Ulla Heiden


