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Fra Klubbens møde i Miljø- og Fødevareministeriet
tirsdag, den 10. oktober 2017.
I forbindelse med Klubbens ordinære generalforsamling den 10. oktober 2017 holdt
Per Krogsgaard Christiansen et oplæg om aktuelle forhold på Miljø- og Fødevareministeriets område.
Per Krogsgaard Christiansen har været afdelingschef i ministeriet i 11 år med ansvar
især for områderne fødevarer, forbrug, miljøkrav til virksomhederne og eksportfremme. Området er således ganske omfattende og indeholder krydsende hensyn.
Miljø- og Fødevareministeriets departement har omkring 250 medarbejdere.
Per Christiansen omtalte i sit oplæg Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik af
forløbet omkring ministeriets administration af fiskeriområdet, en kritik, der især havde været rettet mod kvoteadministrationen. I den forbindelse kom han også ind
på mediernes behandling af disse sager. Ikke uventet
havde ministeriet ikke helt det samme syn på begivenhederne som politikerne, der mente, at de retningslinier,
de havde givet, var gået i en anden retning, end ministeriets administration. Denne forskel blev naturligvis
grebet af pressen og behandlet ret ensidigt. Sagen var, at
der op gennem 1990´erne og 00´erne var kommet flere
fiskere end fiskeriet og kvoterne kunne bære, og en begrænsning var derfor nødvendig. Det måtte dog indrømmes, at der ved administrationen af gennemførelsen
af denne begrænsning havde været visse forhold, der med
rette kunne kritiseres, men hele problemstillingen var noget mere nuanceret end både
pressen og revisionen havde set det.
Efter at området efterfølgende er overført til Udenrigsministeriet, er dette ministerium
gået i gang med at etablere sit eget administrative system. Dette nye område er noget
mere konkret, end Udenrigsministeriets almindelige virksomhed. Der vil blive tale
om at overføre personale til en ny styrelse i Udenrigsministeriets regi.
Eksportfremme prioriteres højt, og ministeren rejser selv meget for at medvirke til at
forbedre eksportmulighederne. Han har på det seneste været i USA og Japan og har
planlagt rejser til Indien og flere lande i Afrika. Der er også med henblik på eksport-
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fremme etableret et Danida-finansieret projekt, hvor der ved ambassaderne ud over 6
statskonsulenter er ansat 8-10 vækstrådgivere, som via myndighedssamarbejde kan
åbne for eksportmuligheder.
Aktiviteterne i Miljø- og Fødevareministeriet er i høj grad præget af EU-samarbejdet.
Sagsområdet er i vidt omfang underlagt EU´s regelsæt. Der holdes på ministeriets
sagsområde omkring 16 rådsmøder om året. Det giver meget arbejde, både i Bruxelles og i forhold til danske politikere. Her i efteråret arbejder man på et nyt veterinærforlig og en aftale om svinesygdommen MRSA. Man arbejder også på en aftale
om kemiske stoffer i fødevarer og i genstande, der kommer i forbindelse med fødevarer. Den miljømæssige regulering af landbruget kræver også en stor arbejdsindsats,
herunder overgang til såkaldt målrettet regulering.
UK´ s udtræden af EU (Brexit) betyder meget. Danmark er med på sidelinien i udtrædelsesforhandlingerne mellem EU og UK. Der er en eksport på 11 mia. kr., der
med UK`s udtræden skal flyttes fra EU til et tredjeland. Erhvervet er dog roligt, og
tror ikke på, at der vil være de store problemer.
Endelig nævnte Per Christiansen problematikken omkring udflytning af statslige arbejdspladser, nu hvor man er begyndt at tale om 2. udflytningsrunde.
Det var meget interessant at høre Per Christiansen fortælle om aktiviteterne i Miljøog Fødevareministeriet. Ministeriets område har altid haft og vil altid have befolkningens og pressens interesse, og være genstand for politisk opmærksomhed.

