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Fra Klubbens møde med
fødevareminister Dan Jørgensen i Fødevareministeriet
torsdag den 28. oktober 2014.
I forbindelse med Klubbens generalforsamling 2014 holdt fødevareministeren et oplæg om sine oplevelser og sin virksomhed som minister for fødevarer.
Han bemærkede, at han var blevet udnævnt den 12. december 2013. Han
har i sin politik i høj grad fokus på miljøspørgsmål og på dyrevelfærd og i
sammenhæng hermed på dyresundhed. Området dyreværn og dyrevelfærd
er for få år siden overført fra Justitsministeriet til Fødevaremisteriet. Tidligere
havde Justitsministeriet regeludstedelseskompetencen, medens kontrollen med
reglernes overholdelse lå i Fødevareministeriet. Ministeren bruger megen energi
på dyrevelfærd, bl.a. i EU sammen med
Tyskland og Holland.
Han har også ”Den gode mad” som indsatsområde og selvfølgelig også vækst
og konkurrenceevne indenfor landbrugsog fødevareerhvervene.
Hver generation har kun jorden til låns,
og vi skal derfor udforme og anvende ny
teknologi og sætte ambitiøse miljømål
således, at jorden bevares for efterfølgende generationer. På samme måde skal sikres, at der for kommende generationer findes en tilstrækkelig fiskebestand.
Dan Jørgensen er cand. scient. pol. fra Århus Universitet 2004 og har været
medlem af Europa Parlamentet 2004 – 2013. Han understregede nødvendigheden af, at fremskridt på de indsatsområder, der er nævnt ovenfor, skal
ske i samarbejde med EU og de andre medlemslande. Han havde gennem
sit arbejde i Europa Parlamentet lært, at grundlaget for en positiv europæisk
udvikling skal være fælles for alle medlemsstaterne. Derfor er det nødvendigt at leve med kompromiser. Dette hindrer ikke, at vi skal forny os, så
målet ikke bliver mest muligt billigst muligt, men Danmark skal søge at
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gøre noget, som de andre ikke kan eller i hvert fald ikke gør. Sådanne bestræbelser har ført til, at Danmark som et af de første lande kan sende forarbejdet svinekød til Kina.
For området ernæring tog ministeren udgangspunkt i det forhold, at der i de
seneste år er sket en stigning i fedme på 150 pct. Han har derfor nedsat en
måltidstænketank, der skal overveje det gode og sunde måltid og komme
med nye gode kostråd. Han har søgt at skabe debat om dansk mad ved at
lancere en kampagne om den danske nationalret: om det så ender med at
være stegt flæsk med persillesovs eller dansk bøf med bløde løg, vil tiden
vise. (Det endte med stegt flæsk og persillesovs).
Ministeren påpegede, at måltidet bør være mere end kalorietabeller. Det er
også nydelse, oplevelse, nærvær og kultur.
Til tilvirkning af mad bruges mange stoffer, også stoffer, der ”skjuler” sig
bag E-numre, men al mad – også den importerede – skal opfylde samme
krav til kvalitet og renhed m.v. Dette skal sikres gennem arbejdet i EU. Der
skal ske undersøgelse af cocktail-effekten, når flere forskellige stoffer bruges samtidigt. De enkelte stoffer er måske hver for sig uskadelige, men kan
ved samtidig anvendelse frembyde risici.
Danskerne lægger megen vægt på prisen på mad, og Danmark er blandt de
tre lande, der bruger mindst på mad.
EU-landbrugsstøtten skal liberaliseres, dvs. nedsættes, men ministeren
mente, at reformen af støtteordningerne ikke vil være tilstrækkelig til at
virke på madkvaliteten.
I forbindelse med omtalen af svinesygdommen MRSA nævnte ministeren,
at f. eks. Holland ikke gør noget for at bekæmpe sygdommen eller holde
den nede. Han nævnte også, at problematikken omkring resistente bakterier
bl.a. har forbindelse med for tidlig fravænning af smågrise. Ved den for
tidlige fravænning, bliver smågrisene lettere syge, fordi de ikke får immunstoffer med mælken fra soen. Det forhold søger man så at modvirke ved
brug af medicin. Flokmedicinering er dog kun tilladt med recept.
Efter dette interessante causeri rundt om en fødevareministers arbejdsfelter,
ilede ministeren videre til næste møde.
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Klub 60+ er imidlertid glad for, at ministeren trods en fyldt kalender alligevel fandt tid til at orientere ministeriets pensionister om det, der nu rørte sig
på området.
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