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Fra Klubbens møde med 
afdelingschef Anders Mikkelsen 

i Fødevareministeriet 
torsdag, den 10. oktober 2013 

 
I forbindelse med klubbens generalforsamling 2013 holdt afdelingschef 
Anders Mikkelsen et causerende foredrag om aktuelle emner i Fødevare-
ministeriet og landbrugspolitikken. 
 
For to år siden holdt afdelingschefen et oplæg om Danmark og det den-
gang forestående danske EU-formandskab for Klubben. 
 
Afdelingschefen indledte nu med at nævne, at landbrugsreformen, der 
også omfatter fiskeriområdet, var kommet på plads i EU-institutionerne i 
begyndelsen af oktober 2013 efter at have været forhandlet sommeren 
igennem mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Formålet 
med den Fælles Landbrugspolitik er at sikre et økonomisk levedygtigt 
landbrugserhverv, der producerer kvalitetsfødevarer inden for rammerne 
af en miljømæssigt bæredygtig produktion. Især dette sidste – hensynet til 
miljøet – tillægges betydelig vægt. En del af den direkte støtte til land-
mændene udbetales fremover på betingelse af, at landmanden gennem-
fører en række miljøtiltag for at beskytte permanente græsarealer, dyrke 
forskellige afgrøder og udlægge en vis andel af deres arealer som miljøfo-
kusområder. 
 
Natur- og Landbokommissionen kom i foråret med sin rapport og sine an-
befalinger. Den gav noget til alle, men kan kun vedtages/gennemføres 
som et hele. Der kan altså ikke ”plukkes” i anbefalingerne, der fremmer 
mere miljømæssig landbrugsproduktion. 
 
Landbruget er årsag til 20 % af Danmarks udledning af drivhusgasser. Na-
tur og Landbokommissionen anbefaler, at der udvikles drivhusgasregnska-
ber på bedriftsniveau, ligesom den generelt anbefaler en mere målrettet 
tilgang til reguleringen, således at regulering har fokus på opnåelse af mil-
jømål frem for at være blot produktionsbegrænsende. Landbrugets kvæl-
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stofudledning anbefales reguleret efter arealernes evne til at tilbageholde 
kvælstof og afgrødernes betydning for udvaskning i modsætning til de nu-
værende generelle normer. Der kan også blive tale om omlægning af 
landbrugsarealer til en mere ekstensiv drift, flerårige afgrøder, vedvaren-
de græs og natur. 
 
Der foreligger endnu ikke godkendte vandmiljøplaner. Basisanalysen efter 
de gamle vandmiljøplaner bygger på målinger af forekomst af ålegræs. 
Foranstaltninger til afhjælpning af ålegræssets forsvinden vil imidlertid 
først have effekt efter 30 – 40 år. Der skal nye målemetoder til måling af 
vandmiljøet. Medens Miljøministeriet mere generelt vil undersøge, hvor 
meget mere, der kan gøres, vil Fødevareministeriet se mere nuanceret på 
problemstillingen på baggrund af de reale forhold – der er eksempelvis 
forskel på forholdene omkring Bornholm og i Limfjorden. En mere målret-
tet og omkostningseffektiv regulering vil give basis for større fleksibilitet 
og frihed til at tilrettelægge produktionerne. 
 
Efter landbrugsreformen kan der nationalt overføres op til 15 % af den 
direkte støtte til landdistriktspolitikken uden krav om national medfinan-
siering. Beløbet kan således bruges bl.a. som kompensation for miljøtiltag. 
En sådan flytning af støtte fra nogle landmænd til andre vil ikke blive helt 
let bl.a. på grund af usikre eller endnu ikke fastlagte behovskriterier. Be-
slutning skal tages til sommer og meddeles EU senest til august 2014.  
 
I Natur- og Landbokommissionens anbefalinger indgår også brug af sel-
skabsdannelse i landbrugserhvervet; noget erhvervet dog ikke går ind for. 
 
Anders Mikkelsen nævnte også problematikken omkring randzoner. Rand-
zoner er fastlagt til en arealstribe med en bredde på 10 m langs vandløb 
og søer. Arealmæssigt udgør randzonerne herefter ca. 50.000 ha, som ikke 
må dyrkes. 
 
I Danmark er 60 % af jorden intensivt dyrket. Derfor er en dansk intensivt 
dyrkende landmand typisk også nabo til en anden intensivt dyrkende 
landmand. Dette medfører en ganske anden regulering af udvaskningssi-
tuationen end f.eks. i Tyskland, hvor en intensivt dyrkende landmand kan 
være nabo til flere hundrede ha skov, hvor der ikke bruges kvælstof. 
 



Klub 60+  
Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ -medarbejdere 

 

3 
 

Endelig omtalte afdelingschefen et administrativt område, der for få år 
siden blev overført fra Justitsministeriet til Fødevareministeriet sammen 
med dyrevelfærdsområdet, nemlig hundeloven. Administration af denne 
lov har medført nogle voldsomt omfattende høringsrunder. Med loven 
fulgte også listen over forbudte hunderacer med den indbyggede strid om, 
hvorvidt hunden er farlig, eller det er den, der holder i den anden ende af 
snoren, der ikke ved tilstrækkeligt om hunde. Derfor er naturligt nok 
fremkommet forslag om ”kørekort” til hundehold, hvilket har vakt forar-
gelse hos nogle, der så spørger, om man også skal have ”kørekort” til 
børn. Hundeloven er et stærkt følelsesladet område, men det må dog er-
kendes, at enkelte hunderacer er opdrættet til rene dræbermaskiner. Af 
622 hunde, der er aflivet efter de ”nye” regler, var 465 aflivet p. gr. a. ra-
cen, mens 157 var aflivet p. gr. a. skambid. Det fremgik ikke, hvor mange 
”almindelige” hunde, der var aflivet p. gr. a. skambid. 
 
Afdelingschefens oplæg var som det tidligere præget af stor indsigt i de 
behandlede emner og ikke uden en vis humoristisk tilgang hertil, der gjor-
de foredraget til en meget positiv oplevelse for Klubbens medlemmer.  


