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Fra Klubbens møde med fødevareministeren 

fredag, den 15. oktober 2010 
 
Formanden bød velkommen til fødevareminister Henrik Høegh, der sagde, 
at det var ham en fornøjelse at holde foredrag for Klub 60+, hvis med-
lemmer måtte formodes at kende noget til forholdene indefra.  
 
Han indledte sit oplæg med at fortælle om sig selv:  
Han kommer fra området omkring 
Maribo-søerne, som er toppen af Lol-
land, 16 meter over havet! Han har 
haft eget landbrug, som blev drevet 
med 25-30 pct. sukkerroer, halm til 
varmeværkerne, surkirsebær, og slag-
tesvin, der leverer gylle til bioenergi. 
Hans kone er selvstændig forretnings-
drivende. Sønnen har nu overtaget 
ejendommen, og han selv er flyttet til en ejendom på 3 ha ved Maribo-
søerne.  

 
Politisk stillede han op efter Sv. E. Hovmand, og begyndte som grønlands-
ordfører for derefter at blive fødevareordfører. Den 23. februar 2010 blev 
han så fødevareminister. Det var et turbulent forår med fremlæggelsen af 
bl.a. Grøn Vækst-programmet. 1. halvdel af vandmiljøplanen er nu landet 
på en fornuftig måde. Om fødevareområdet bemærkede han, at det var et 
felt, hvor det er nemt at tænde spøgelser. Man forstod, at møderne i fø-
devareudvalget var engagerede. 
 
Et af Klubbens medlemmer tog spørgsmålet om landbrugsloven op og 
spurgte, om ikke lovgivningen haltede bagefter virkeligheden. Ministeren 
bemærkede hertil, at der nu var givet landbruget samme muligheder som 
andre virksomheder. Han var ikke nervøs for de enkelte bedrifter. De ville 
blive større, og der var ikke en øverste grænse. Landbruget er et kapital-
krævende erhverv og selvejet havde jo i meget lang tid ikke været rigtigt 
selveje, for panthaverne havde haft størsteparten. Det måtte forudses, at 
f.eks. pensionskasser går ind med store beløb, men der skal være den fag-
ligt dygtige driftsleder. I Frankrig og England er meget store dele af jorden 
forpagtet. – Ministeren forudså, at der vil fremkomme er stadigt voksende 
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”underskov” af nichevirksomheder på forskellige områder, som kan bære 
selvejet videre. 
 
Om fiskeriet bemærkede ministeren på spørgsmål fra medlemmerne, at 
når en fiskeart skal fredes som det var tilfældet med torsken i Kattegat, så 
måtte fiskerne have adgang til at fiske noget andet. Fredningen af torsk i 
Østersøen havde faktisk hjulpet, så man kunne håbe, at det også ville 
hjælpe i Kattegat, men fiskeriforeningerne skal med i beslutningsproces-
sen. 
 
Naturligvis blev der også spurgt til landbrugsstøtten. Ministeren mente, at 
EU´s landbrugsbudget burde reduceres, men også at det vil blive finans-
ministrene og statsministrene, der gør det. Han så i et videre perspektiv 
landbruget som energileverandør. I Tyskland er gyllen dyrere end i Dan-
mark, og det er i Tyskland billigere at sende majsen direkte i biogasanlæg-
get end at sende det gennem dyrene. 
 
Der blev også spurgt, om ikke EU-reduktioner i støtten til det store land-
brug vil medføre svækkelse af deres konkurrenceevne og gå ud over dyre-
velfærd og fødevaresikkerhed. Dette gav ministeren anledning til at argu-
mentere for, at forbrugerne skal have et valg med hensyn til fødevarekva-
litet. Danmark bruger det næstmindste indkomstbeløb på fødevarer. Han 
opfordrede forbrugeren til ikke løbe efter tilbuddene i tilbudsaviserne, 
men derimod efterspørge kvalitetsvarer, selv om de er dyrere. Han havde 
en tanke om at sætte de 13 michelinstjernekokke sammen med butikskæ-
derne for at skabe sund, velsmagende mad også til hurtige måltider. Seven 
11- kæden har allerede indført nøglehulsmærkede snitter i deres butikker. 
Han håbede, at andre f.eks. kantiner i sportshaller ville følge efter. Men 
man kan jo ikke fra ministeriets side bestemme, hvad der skal være i bu-
tikkerne. 
 
På et spørgsmål om Grøn Vækst omtalte ministeren kvælstofreduktions-
målsætningen, der indgår i den samlede plan for Grøn Vækst. Målsætnin-
gen er at reducere landbrugets kvælstofbidrag med 19.000 tons. De 9.000 
tons er besluttet fjernet med virkemidler om vådområder, efterafgrøder 
mv. De resterende 10.000 tons skal fjernes via arealer, hvis plantedække 
er pil og græs. 
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Hensigten er at fjerne kvælstof med mindst mulig omkostning for erhver-
vet. 
 
Ministeren nævnte, at man også ville se på planlovens muligheder for at 
opføre boliger i visse dele af landdistrikterne. 
 
Endelig nævnte ministeren regningen efter finanskrisen, der har medført 
overordentlig betydelige sparekrav også i en række andre lande. 

 

 
 


