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Til stede:

Erik Christensen (S), formand, Kenneth Kristensen Berth (DF), næstformand, Jan E. Jørgensen (V), Peter Hummelgaard Thomsen (S),
Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL) og Christian Poll
(ALT).

Desuden deltog:

miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Punkt 1. Rådsmøde nr. 3686 (landbrug og fiskeri) den 15. april 2019
EUU alm. del (18) – bilag 605 (kommenteret dagsorden)
Miljø- og fødevareministeren sagde, at alle punkter var til orientering.

1. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for
støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles
landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for
Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1307/2013
 Politisk drøftelse
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KOM (2018) 0392
Rådsmøde 3686 – bilag 1 (samlenotat side 3)
KOM (2018) 0392 – bilag 6 (miljø- og fødevareministerens kommentar til
henvendelsen fra Sammenslutningen af Danske Småøer)
KOM (2018) 0392 – bilag 4 (miljø- og fødevareministerens kommentar til
henvendelsen fra NOAH og Frie Bønder – Levende Land)
KOM (2018) 0392 – bilag 3 (henvendelse af 1/11-18 fra Sammenslutningen af
Danske Småøer)
KOM (2018) 0392 – bilag 2 (henvendelse af 4/10-18 fra NOAH og FrieBønder Levende Land)
EUU alm. del (18) – bilag 585 (udvalgsmødereferat side 1008, senest behandlet i
EUU 15/3-19)
Se punkt 3.
2. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om
ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013
 Politisk drøftelse
KOM (2018) 0393
Rådsmøde 3686 – bilag 1 (samlenotat side 27)
EUU alm. del (18) – bilag 585 (udvalgsmødereferat side 1008, senest behandlet i
EUU 15/3-19)
Se punkt 3.
3. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring
af forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, om
kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, om definition, beskrivelse,
præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for
aromatiserede vinprodukter, om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i
Unionens fjernområder og om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til
fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav
 Politisk drøftelse
KOM (2018) 0394
Rådsmøde 3686 – bilag 1 (samlenotat side 36)
EUU alm. del (18) – bilag 585 (udvalgsmødereferat side 1009, senest behandlet i
EUU 15/3-19)
Miljø- og fødevareministeren: Punkt 1-3 er reformen af EU’s landbrugspolitik, hvor vi forventer en politisk drøftelse med fokus på miljø, klima og natur. Det er en drøftelse, jeg ser frem til,
for det en dansk prioritet at få en landbrugspolitik, der leverer på de grønne målsætninger. Prioriteterne er de samme som hidtil, men som man kan se i samlenotatet, er afsnittet om rege-
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ringens holdning blevet gennemskrevet. Det skulle gerne gøre regeringens tilgang mere tydelig.
For det første fremgår det nu eksplicit, at vi ønsker den såkaldte bruttoarealmodel, så landbrugeren ikke har incitament til at fjerne buske, træer og våde områder fra markerne for at få støtte. For det andet er det vigtigt, at vi får et system, hvor landbrugsbudgettet og især de såkaldte
økoordninger kan bruges til at støtte væsentlige miljø- og klimaindsatser, selv om der er tale
om konditionalitetskrav. Det kunne f.eks. være håndtering af kulstofrige jorde. Det er også en
pointe, som Økologisk Landsforening nævner i deres høringssvar.
Vi mener også, at vi skal kunne bruge landbrugsbudgettet til at støtte landmænd, hvis vi i
Danmark laver nationale krav, som rammer nogle landmænd hårdere end andre. Kort sagt
skal vi kunne belønne dem, der skal vi gøre mere end naboen.
Den tredje og sidste pointe, jeg vil nævne, er spørgsmålet om øremærkning. Kommissionen
foreslår en øremærkning på 30 pct. af søjle 2 til det grønne. Det kan vi støtte. Derudover er vi
– på de rette betingelser – indstillet på at øremærke en del af søjle 1 til grønne indsatser. Når
jeg bruger formuleringen ”på de rette betingelser”, skyldes det, at det kræver, at vi får et bedre
samspil mellem økoordninger og konditionalitet. Ellers risikerer vi at øremærke midler til et
ubrugeligt instrument. Derfor er det også for tidligt at sætte procentsatser på, da vi gerne vil
have redskaberne på plads først.
Efter drøftelsen på rådsmødet er det forventningen, at vi kommer videre på det grønne område. Formandskabet ventes i hvert fald at komme med et ændringsforslag. Så må vi se, om det
trækker i den rigtige retning, og ellers er landbrugsreformen på dagsordenen igen på rådsmøderne i maj og juni. Så vi vil få rig lejlighed til at drøfte det senere også.

4.

Markedssituationen for landbrugsvarer
 Information fra Kommissionen og udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3686 – bilag 1 (samlenotat side 43)

Miljø- og fødevareministeren: Punkt 4 er den tilbagevendende drøftelse om markedssituationen for landbrugsprodukter. Fra et dansk perspektiv er det værd at bemærke, at markedsprisen for grisekød p.t. er stigende. Derudover vil jeg henvise til samlenotatet.
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Udg.

5. Kommissionens meddelelse ”En ren planet for alle” – en europæisk strategisk og
langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral
økonomi
 Udveksling af synspunkter
KOM (2018) 0773
Rådsmøde 3686 – bilag 1 (samlenotat side 47)
KOM (2018) 0773 – bilag 2 (kopi af svar på EFK alm. del – spm. 231 om, hvorfor
Danmark ikke er et af de 5 EU-lande, der efterspørger hundrede procent
vedvarende energi)
EUU alm. del (18) – bilag 549 (udvalgsmødereferat side 899, senest behandlet i
EUU 1/3-19)
Punktet var udgået.
Miljø- og fødevareministeren: Formandskabet har taget Kommissionens meddelelse om en
lavemissionsstrategi frem mod 2050 af dagsordenen. Vi forventer, at den kommer på dagsordenen til maj i stedet for.

6. Taskforce vedrørende Afrikas landdistrikter
 Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3686 – bilag 1 (samlenotat side 54)
Miljø- og fødevareministeren: Punkt 6 er en politisk drøftelse af de anbefalinger, som er
kommet fra Kommissionens taskforce for udviklingen af den afrikanske landbrugssektor. På
rådsmødet vil vi fremhæve behovet for at sikre mulighed for samhandel med fødevarer. Derudover vil jeg også her henvise til samlenotatet.

7. Rådskonklusioner om Kommissionens evaluering af EU's skovstrategi
 Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse
KOM (2018) 0811
Rådsmøde 3686 – bilag 1 (samlenotat side 57)
Miljø- og fødevareministeren: Det 7. punkt er rådskonklusioner om Kommissionens evaluering af EU's skovstrategi. Vi har bl.a. arbejdet for, at skovrejsning fremhæves som et virkemiddel i flere forskellige kontekster.
Vi har også støttet en opfordring til Kommissionen om at præsentere en ambitiøs meddelelse
om øget indsats mod afskovning. Begge dele er heldigvis lykkedes, og vi kan derfor støtte udkastet.
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8. Eventuelt
Ministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt.
9. Siden sidst
Ministeren havde ingen bemærkninger under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 10.21.
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