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Høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet vedr. roadmap for EU-

Kommissionens kommende ”Farm To Fork Strategy” 

Dansk Erhverv har modtaget Miljø- og Fødevareministeriets høring over Kommissionens road-

map for den kommende jord-til-bord-strategi ”Farm To Fork”, og har følgende bemærkninger 

dertil. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv bakker helt grundlæggende op om en bred strategi fra EU om en grøn tilgang til 

”jord til bord”, dvs. igennem hele fødevareforsyningskæden, og dens ambition om at skabe et fair, 

sundt og miljøvenligt fødevaresystem i EU. Dansk Erhverv vil forholde sig til det specifikke ind-

hold, når der lanceres et udkast i foråret 2020.  

 

Dansk Erhverv forventer, at strategien blandet andet vil indeholde indsatser for at understøtte 

nye, innovative fødevarer og proteiner, bekæmpelse af fødevaresvindel og madspild, øgede krav til 

dyrevelfærd, indsatser for reduktion af miljøaftryk fra produktion, transport, oplagring, emballa-

ger mv. samt stimulere til et mere sundt og bæredygtigt fødevareforbrug, hvilket Dansk Erhverv 

som udgangspunkt bakker op om. 

 

I forhold til virksomheders reduktion af madspild er mange virksomheder i dag udfordret af en 

række nugældende EU-regler, som spænder ben for virksomhedernes forsøg på at begrænse deres 

madspild mest muligt. Dansk Erhverv efterlyser derfor et reelt opgør med gældende regelsæt, så 

indsatser for at begrænse madspild og bidrage til en cirkulær økonomi får andre vilkår end det er 

tilfældet i dag, hvor fx en detailvirksomheds donation af overskydende fødevarer til en velgørende 

organisation i lovgivningsmæssig forstand anses for værende et ”salg” mellem to virksomheder, 

hvilket medfører unødig administration og omkostninger for virksomhederne, som nødvendigvis 

ikke har betydning for fødevaresikkerheden.  

 

Dansk Erhverv støtter også, at Kommissionen også vil undersøge nye måder at formidle bedre in-

formation og mere præcise oplysninger til forbrugerne på, såsom hvor fødevarerne kommer fra, 
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sociale aspekter, ernæringsværdi og miljøaftryk. Dansk Erhverv er som udgangspunkt positiv for 

disse indsatser, men det er afgørende, at eventuel ny information og særligt decideret mærkning 

af fødevarer fremstår tydelig og troværdig, ligesom kravene ikke må blive så detaljerede, at de 

skaber unødvendige omkostninger for virksomhederne. Nye tiltag skal derfor udvikles i et tæt 

samarbejde med erhverv, myndigheder og videnskaben, så de får en reel effekt, og dermed kan 

måles i en faktisk adfærdspåvirkning.  

 

Dansk Erhverv ser frem til styrket fokus på bekæmpelse af fødevaresvindel, herunder styrket 

håndhævelse og efterforskningskapacitet på EU-plan. Fødevarer og råvarer til fødevarer er i 

den grad handelsvarer, som krydser grænser inden for og udenfor EU, så derfor er et tværnatio-

nalt samarbejdet – både mellem Kommissionen og medlemsstater og medlemslande imellem – 

helt afgørende for at lykkes med at sikre mod fødevaresvindel i EU og dermed sikre tilliden til 

handlen med fødevarer på det indre marked. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed, såfremt Miljø- og Fødevareministeriet har behov for 

uddybende bemærkninger.  

Med venlig hilsen 

Jeppe Rønnebæk Kongsbak 

Chefkonsulent 


