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Introduktion
Via miljø-, sundheds- og landbrugspolitikken m.m. i EU er der indført en række
obligatoriske standarder. Det drejer sig om specifikke obligatoriske krav inden for
beskyttelse af miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd m.m.

Landmænd i tredjelande er som hovedregel ikke bundet af denne EU-lovgivning, medmindre
det er en forudsætning for at eksportere deres produkter til EU. De skal dog opfylde deres
egen lovgivning på området, og det kan på tilsvarende vis indebære en omkostning for
landmændene.

Det er Europa-Kommissionens vurdering, at omkostningerne ved at opfylde lovgivningen på
de ovennævnte områder kan være en faktor, der til en vis grad påvirker landbrugsprodukter-
nes konkurrenceevne på verdensmarkedet.

Landbrugets ulemper ved en skærpet lovgivning kan - i større eller mindre omfang -
kompenseres på to måder. For det første kan landmændene opnå en first-mover fordel, som
giver dem et forspring i forhold til andre landes landmænd. Det forudsætter i sagens natur, at
dette forspring er en fremadrettet investering, som giver et afkast på længere sigt. For det
andet er det muligt, at forbrugerne er villige til at betale en merpris på fødevarerne på grund
af den højere standard. Det forudsætter her, at den højere standard er synlig for forbrugerne,
at betalingsvilligheden er til stede, og at merbetalingen tilfalder landmændene i
tilstrækkeligt omfang

En beregning af de lovrelaterede produktionsomkostningers betydning for
konkurrenceevnen skal derfor tage højde for følgende:
- Identifikation af alle lovrelaterede produktionsomkostninger
- Landmænds muligheder for at tilpasse sig disse produktionsomkostninger i form af

ændret produktion, tilpasninger, nye teknologier m.m
- Eksisterende kompensation i form af støtteordninger m.m.
- Tilsvarende produktionsomkostninger i konkurrerende lande samt evt. nettoomkost-

ningsgab
- Forbrugernes betalingsvillighed for højere standarder som følge af de lovrelaterede

produktionsomkostninger
- Evt. tilbageføring af denne betalingsvillighed til landmændene.

Det er derfor meget komplekst at skulle skaffe sig et billede af konsekvenserne af alle
produktionsomkostningers betydning for konkurrenceevnen. Dette ses også af den
tilgængelige litteratur, som findes på området, og som udelukkende omfatter delanalyser.
Der analyseres således kun på enkelte områder, og sammenligningsgrundlaget/
referencegrundlaget er ofte usikkert. Det illustreres også af, at Europa-Kommissionen i
2009 udsendte en tender med emnet: Vurdering af slutbrugernes omkostninger ved
overholdelse af EU-lovgivningen på områderne miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.
Emnet var tilsyneladende ikke belyst tilstrækkeligt, men da der kun én tilbudsgiver, blev
processen standset.
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Den europæiske model: Indhold og betydning
Den europæiske model indeholder en række præferencer og krav til landbrugsproduktionen,
som  på flere områder medfører en umiddelbar meromkostning og et tab af
konkurrenceevne. Den europæiske model indebærer flere forskellige typer af indgreb, som
kan have meget forskellige konsekvenser for konkurrenceevnen og for muligheden for at
anvende indgrebene som konkurrenceparametre. Derfor gennemgås i første omgang
hovedideen bag den europæiske model.

Gennem de senere år er principperne i den europæiske landbrugsmodel blevet stadig mere
integreret i landbrugspolitikken. Den europæiske model indebærer, at landbruget ikke kun
producerer handelsvarer men også en række tjenesteydelser af samfundsmæssig værdi i
form af vedligeholdelse af miljøet og bevarelse af landområderne

Den europæiske model omfatter et betydeligt antal forskellige krav, som landbrugsproduk-
tionen skal overholde. Modellen indebærer, at landbruget pålægges en lang række
restriktioner, meromkostninger og begrænsninger. Dette kan være inden for områder som
- Plantesundhed
- dyrevelfærd
- sporbarhed
- miljøbeskyttelse
- fødevarekvalitet

Dette regelsæt  medfører i større eller mindre omfang produktivitetsbegrænsninger, ekstra
omkostninger og/eller reduceret omsætning og indtjening. I mange tilfælde er det ikke
muligt at pålægge samme restriktioner eller begrænsninger på de importerede produkter.
Regler vedrørende opbevaring af husdyrgødning, pesticidafgifter m.m. berører
produktionslandet og kan således ikke umiddelbart pålægges importerede varer. (Den
europæiske model er beskrevet nærmere i bilag 1).

Konkurrenceparameter
En konkurrenceparameter kan i denne sammenhæng principielt være to forhold:

For det første kan en konkurrenceparameter være en særlig egenskab ved et produkt, som
man kan bruge i markedsføringen, og som - ved succes - kan medføre en højere
markedspris. En konkurrenceparameter kan være både en synlig og en usynlig egenskab ved
produktet.

For det andet kan en konkurrenceparameter (eller rettere en konkurrenceevneparameter)
være et forhold, som påvirker et lands eller et erhvervs internationale konkurrenceevne. En
ensidig europæisk meromkostning vil således - i større eller mindre omfang - forringe
konkurrenceevnen i europæisk landbrug.

I dette notat belyses begge aspekter.
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Meromkostninger som konkurrenceevneparameter
Meromkostningerne ved “den europæiske model” og dermed den mulige effekt på
konkurrenceevnen i EU’s landbrug er søgt kvantificeret i flere studier.

Europa-Kommissionen udsendte således i 2009 en tender med emnet: Vurdering af
slutbrugernes omkostninger ved overholdelse af EU-lovgivningen på områderne miljø,
dyrevelfærd og fødevaresikkerhed, Europa-Kommissionen (2009).

Udgangspunktet for opgaven var at  EU’s landbrug skal overholde en række obligatoriske
standarder, der følger af EU-lovgivningen. Det drejer sig i den forbindelse især om
specifikke obligatoriske krav inden for beskyttelse af miljø, fødevaresikkerhed og
dyrevelfærd.

Det tilføjes, at andre tiltag på samme områder kan opnås  via frivillige tiltag, eventuelt mod
betaling, for eksempel inden for rammerne af tidsbegrænsede kontrakter med de offentlige
myndigheder. Dette er for eksempel tilfældet for miljøvenlige landbrugsforanstaltninger
under EU’s politik for landdistriktsudvikling.

Europa-Kommissionen noterer også, at landmænd i tredjelande ikke er bundet af denne EU-
lovgivning, medmindre det er en forudsætning for at eksportere deres produkter til EU. De
skal dog opfylde deres egen lovgivning på området, og det kan på tilsvarende vis indebære en
omkostning for landmændene.

Det er Europa-Kommissionens vurdering, at omkostningerne ved at opfylde lovgivningen på
de ovennævnte områder kan være en faktor, der til en vis grad påvirker
landbrugsprodukternes konkurrenceevne på verdensmarkedet.

Formålet med undersøgelsen var således at få en vurdering af landmændenes udgifter i
forbindelse med overholdelsen af EU-lovgivningen på områderne miljø, dyrevelfærd og
fødevaresikkerhed, som gennemføres på bedriftsniveau. Formålet var også at få en analyse
af, om tilsvarende krav begrænser de største konkurrenter på verdensmarkedet. Formålet var
endvidere at få en vurdering af omkostningerne i forbindelse med levering af offentlige
goder, såsom landskabsbeskyttelse gennem landbrugsaktiviteter.

Europa-Kommissionen understregede, at det skulle tages med i betragtning, at
omkostningerne kan variere mellem medlemsstaterne og endog mellem regioner efter deres
forskelle i de klimatiske, geologiske, produktionsmæssige,  økonomiske og sociale
karakteristika.

Endvidere skulle man også vurdere og sammenligne omkostningerne forbundet med
bevarelsen af naturen af hhv. landmænd og ikke-landmænd.

Analysen blev forudsat gennemført via casestudier med en bred dækning af EU-
medlemsstater og tredjelande.
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På grundlag af analysen ønskede man en vurdering af de konkurrencemæssige virkninger for
EU’s landbrug, og på et empirisk grundlag ønskede man  konklusioner vedr. konkrete
politiske instrumenter og gennemførelsesmekanismer.

Efter modtagelse af kun ét tilbud annullerede Europa-Kommissionen det videre forløb i
denne sag.

Det skal bemærkes, at det fremsendte tilbud indebar en analyse af alle 27 EU-lande samt 10
ikke-EU-lande. Syv landbrugssektorer ville blive analyseret.

I studiet SCENAR 2020 Scenario study on agriculture and the rural world simuleres
effekten af bl.a. miljøpolitiske tiltag i EU, men det er ikke muligt i isolere effekten af disse
tiltag ud af en række andre tiltag, jfr. European Commission (2006).

I rapporten  “Integration of environment into EU agriculture policy — the IRENA indicator-
based assessment report” vurderes også de miljøpolitiske instrumenter i EU’s fælles
landbrugspolitik, og de økonomiske konsekvenser for landmændene berøres ligeledes. Det
konstateres dog blot, at ekstra omkostninger og/eller reduceret indtjening, som skal
kompenseres, uden at de samlede økonomiske omkostninger kvantificeres, jfr. EEA (2006).

I “The European Model of Agriculture - Challenges Ahead”  fra eu2006.fi (2006)
diskuteres også den Europæiske model, og her understreges det også, at de europæiske
landmænd producerer en række multifunktionelle goder til gavn for samfundet, som ofte
medfører ekstra omkostninger uden kompensering, og at det derfor er nødvendigt at betale
landmændene gennem offentlige tilskud.

I rapporten “The EU’s Role in the Global Food Supply Chain“, Europa-Kommissionen
(2010), inddrages sundhed, fødevaresikkerhed samt husdyr- og plantesundhed i diskussionen
om den globale fødevarekæde. I rapporten refereres til en række administrative
omkostninger, som er relativt nemme at beregne og opgøre, i modsætning til landmændenes
meromkostninger som er langt sværere at beregne. De administrative omkostninger ved
EU’s nye forslag til mærkning vurderes til €103.8 million, og  de administrative
omkostninger ved forslaget om hisdyrvelfærd i forbindelse med transport af dyr blev
estimeret til omkring  1 mia.  €.

Når det gælder æg, er der p.g.a. reguleringer vedr. dyrevelfærd i EU lavere
produktionsomkostninger i Brasilien og USA på hhv. pr. kg. 5 cents  og 45 cents.

Rapporten refererer også til en undersøgelse, som viser at husdyrvelfærdsreguleringer i
svineproduktionen er med til at hæve omkostningerne i EU med 0,11 pct.

I Rapporten “Omkostninger i landbruget - kan danske landmænd konkurrere? (Dansk
Landbrug, 2007) analyseres en række omkostninger, men omkostninger som følge af
sundhed, miljø, dyrevelfærd er ikke specifikt udskilt.
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I en svensk undersøgelse, Jordbruksverket (2010) analyseres omkostninger i landbruget,
hvor der også sker en delvis opdeling i omkostninger til husdyrvelfærd m.m. Der sker
imidlertid ingen sammenligning med lande uden for EU, hvorfor resultaterne er af
begrænset værdi i denne sammenhæng.
I OECD (2010) belyses og analyseres instrumenter i landbrugs- og miljøpolitikken og
deres optimale sammensætning. Miljø-standarder, -skatter og -støtteordninger analyseres
ud fra et effektivitetsmål - hvilke redskaber skaber størst nytte. Der er ikke i analysen
foretaget empiriske beregninger over, hvad det betyder for landmænds konkurrenceevne.

I Videncenter for svineproduktion (2010) analyseres og sammenlignes
produktionsomkostningerne ved svineproduktion i en række lande både i og uden for EU.
Produktionsomkostningerne opdeles dog kun i hovedgrupper som foder, arbejde,
kapitalomkostninger samt avl, medicin og energi. Det er derfor ikke muligt at identificere
de evt. meromkostninger i EU, som skyldes lovbundne produktionsomkostninger.

Faktorer af betydning for konkurrenceparameterens betydning
Konsekvenserne af lovrelaterede produktionsomkostninger i EU's primærproduktion som
konkurrenceparameter er meget afhængig af, hvilken type lovregulering der er tale om.

1) Regulering med henblik på at sikre dokumenterede fysiske fordele ved produktet

2) Regulering af det omkringliggende miljø

3) Regulering af “bløde” parametre, som ikke giver fysiske fordele ved produkterne.

4) Regulering i form af skatte og afgifter, som tilbageføres til landbruget igen direkte
eller indirekte.

5) Lovrelaterede produktionsomkostninger i et helt eller delvist lukket marked.

Når det gælder “1) Regulering med henblik på at sikre dokumenterede fysiske fordele ved
produktet” . Her er der de største chancer for, at der kan skabes en præference, som kan
give en merpris på markedet. Der er tale om en synlig og målelig fordel, og der er en
offentlig kontrolmyndighed som garant.  Der er dog ingen garanti for, at forbrugerne i
praksis vil betale - helt eller delvist -  for de fordele, der er ved produktet. Dette gælder
også, såfremt der er tale om direkte målelige forbrugerfordele, idet markedsprisen kan
være den vigtigste parameter for forbrugerne. Såfremt importerede varer pålægges samme
restriktioner, vil den negative påvirkning for hjemmemarkedets producenter blive reduceret.
En undersøgelse (Swann G. P., 2010) på landbrugsområdet viser således, at EU’s standarder
kan være meget vanskelige af følge for u-landenes eksportører, og dermed beskyttes EU’s
egne producenter til en vis grad.

Når det gælder  “2) Regulering af de omkringliggende miljø” er der ikke tale egentlige
produktforbedringer - hverken målelige eller ikke-målelige. Der er i højere grad tale om
beskyttelse af “offentlige goder”. Regulering som kvælstofnormer, krav til opbevaring af
husdyrgødning, energiafgifter m.m. giver landmændene en meromkostning, men der er i
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sagens natur ingen direkte kvalitetsforskelle på landbrugsprodukterne. I disse tilfælde vil
det være urealistisk at forvente nogen merpris, sålænge der er tale om et åbent marked. Man
kan f.eks. ikke antage, at en japansk forbruger vil betale en merpris for dansk svinekød, fordi
der i Danmark er stramme regler for opbevaringskapacitet til husdyrgødning.

Når det gælder “3) Regulering af “bløde” parametre, som ikke giver fysiske fordele ved
produkterne” vil der også i flere tilfælde være mulighed for en merpris. Krav til
husdyrvelfærd er et eksempel på en ikke-målelig parameter, hvor forbrugerne kan være
villige til at betale en merpris for en kvalitetsparameter, som i større eller mindre omfang
kan betragtes som et offentligt gode. Det er dog vanskeligt at fastholde en mer-pris, hvis
der er tale om eksport (hvorfor skal japanske forbrugere af dansk svinekød betale en
merpris for at kompensere for en dansk lovgivning inden for husdyrvelfærd), eller hvis der
er tale om stærkt forædlede varer, hvor det kan være vanskeligt eller umuligt fastholde en
“blød” parameter.

Når det gælder “4) Regulering i form af skatter og afgifter, som tilbageføres til landbruget
igen direkte eller indirekte”, er der ikke behov for nogen hel eller delvis prisstigning, hvis
der sker en direkte kompensation via tilbageføringen.

Der sker også en væsentlig indirekte tilbageføring til landbruget. Skatter og afgifter har som
formål dels at adfærdsregulere landbruget, dels at sikre finansieringen af en række
velfærdsydelser. Et relativt højt skatte- og afgiftsniveau kan således finansiere en del af de
offentlige ydelser, som både borgere og erhverv - herunder også landbruget - har fordel af.

Det er i sagens natur meget vanskeligt at kvantificere de positive fordele, som samfundet
giver landbruget i form af infrastruktur, forskning, uddannelse, konsulentordninger og andre
støtteordninger - fordele som i større eller mindre omfang kan være finansieret af
“særbyrder”.

Generelt gælder det, at i et højt udviklet velfærdssamfund er det offentliges rolle stor. Det
offentlige stiller en lang række ydelser til rådighed (uddannelse, infrastruktur, forskning
m.m.), men samtidig opkræves der skatter og afgifter til at finansiere disse ydelser. Det er
derfor ensidigt blot at fokusere på landbrugets omkostninger uden at forholde sig til de
fordele, som landbruget nyder godt af.

Når der er tale om  5)Lovrelaterede produktionsomkostninger i et helt eller delvist lukket
marked,  vil det i langt de fleste tilfælde være muligt for landbruget at overvælte de ekstra
omkostninger på forbrugerleddet. På et lukket marked vil priserne være bestemte af de
lokale produktionsomkostninger, og da landbrugs- og fødevarer er relativt pris- og
indkomstuelastiske, vil forbruget være næsten upåvirket med på et højere prisniveau.

Tendensen går imidlertid i retning af stadig mere international handel, flere internationale
standarder og mindre beskyttelse. Det bliver derfor stadig vanskeligere at fastholde lokale
merpriser, selv om de er begrundet af lokale meromkostninger. Globaliseringen betyder
også, at fødevareforbrug og -efterspørgsel bliver mere international, og dermed vil lokale
præferencer - uanset baggrund - blive mindre udbredt.
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Sektor-vurderinger
De konkrete muligheder for at anvende de lovrelaterede produktionsomkostninger i EU's
primærproduktion som konkurrenceparameter kan sandsynligvis bedst vurderes af de
fødevarevirksomheder, som køber landbrugsvarerne af landmændene og sælger fødevarerne
til forbrugerne eller til andre forædlingsindustrier. På den baggrund er nøglepersoner i den
danske fødevareindustri blevet spurgt om muligheder og erfaringer m.h.t. at opnå en merpris
på markedet med baggrund i de særlige parametre og meromkostninger, som er et resultat
af den danske - og evt. europæiske - særlovgivning på området.

Kartofler
Baseret på interviews med aktører i den danske kartoffel-værdikæde (Danespo) kan det
konkluderes, at præferencerne for danske kartofler er beskedne, og at det i altovervejende
grad er parametre som pris og spisekvalitet, som er afgørende. Det vurderes ikke, at f.eks.
lavere pesticidforbrug som følge af pesticidafgifter kan medføre nogen reel prisforhøjelse
på de danske kartofler.

Alternativ forsyning fra udenlandske udbydere forventes at erstatte den danske produktion,
såfremt de danske kartofler ensidigt stiger i pris p.g.a. stigende omkostninger. Vurderingen
er derfor, at der ikke forventes nogen nævneværdi overvæltning af en pesticidafgift på
efterfølgende led i værdikæden.

Frugt og grøntsager
Baseret på interviews med aktører i den danske frugt og grøntsagssektor (Gasa Nordgrønt)
kan det konkluderes, at specifikke danske omkostninger som udgangspunkt ikke kan
“væltes” over på en højere pris for de danske produkter. Der er ganske vist en præference
for dansk grønt, men det skyldes primært den lokale betydning og betydningen af friskhed.
Det påpeges, at merprisen til tider er marginal, at de danske producenter konstant bliver målt
på, hvad de europæiske producenter kan producere til, og at konkurrencen skærpes konstant.

Svinekød
Ud fra et enkelt interview med en central aktør i den danske svinekødssektor er vurderingen,
at værdien af en dansk standard-merkvalitet er meget lille. Standardregler - for hele
branchen, for hele landet eller for hele EU - kan ikke retfærdiggøre nogen mer-pris. Man
kan som udgangspunkt ikke forlange er merpris for at overholde de (nye) gængse
standardregler, når man afsætter dansk svinekød til danske eller udenlandske detailkæder.
Hvis derimod kunden - typisk en detail-kæde - stiller specifikke og højere krav til en danske
svinekødsvirksomhed, kan der ofte opnås en merpris. Denne merpris kan så kompensere for
de meromkostninger, som følger efter.

Globalisering
Ved afsætning af landbrugs- og fødevarer til hele lokale markeder, vil forbrugerne oftere
være indstillet på at betale en merpris og have en præference for fødevareprocenterne. Når
man imidlertid afsætter store dele af produktionen til fødevareindustrivirksomheder til
videre-forarbejdning i helt andre kontinenter, bliver det vanskeligere at bevare en merpris.
Sporbarheden forsvinder, og det bliver sværere for de endelige forbrugere at se en
sammenhæng mellem danske/europæiske meromkostninger i landbrugsproduktionen og de
konkrete fødevarepriser.
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I et stadig mere globaliseret, forædlet og sammensat fødevaremarked bliver det meget
vanskeligt at skabe og opretholde en merpris for de landbrugsråvarer, som er produceret i
EU. Fødevarevirksomhederne bliver også større og mere globale, og de vil i vid udstrækning
søge at være uafhængige af specifikke leverandør-markeder, og det kan også være med til at
undergrave en evt. merpris på EU-landbrugsvarer.

Endeligt må det også understreges, at EU-markedet er meget heterogent. Landbrugsråvarer
fra f.eks. Bulgarien og fra Norden kan være meget forskellige, selv om de er produceret
under samme EU-lovgivning. Denne uensartethed kan også være med til undergrave en
fælles konkurrenceparameter i EU.

Markedsføring
Det fremføres fra flere sider, at værdien af den europæiske model skal markedsføres bedre,
således at forbrugere i højere grad vil være villige til at betale en merpris for EU-fødevarer.
En større viden om de særlige forhold, der kendetegner EU-fødevarer, kan blive en
væsentlig konkurrenceparameter over for fødevarer fra tredie-lande.  Der er også en
holdning til, at der i de internationale handelspolitiske forhandlinger bør være en større
forståelse for den europæiske model. Den franske præsident, Sarkozy, har således udtalt, at
EU bør pålægges samme restriktioner på eksport til EU som til den indenlandske
produktion i EU. Det europæiske råd har også  i maj 2010 understreget, at alle produkter -
uanset om det er import eller indenlandsk produktion - må overholde samme kriterier m.h.t
sikkerhed og kvalitet.

Det vides ikke, hvad sikkerhed og kvalitet omfatter i denne sammenhæng, men hvis der
implicit er en antagelse om, at alle restriktioner i den europæiske model er omfattet, kan
det meget nemt føre til handelspolitiske problemer

Husdyrvelfærd
Reguleringen af husdyrvelfærden i EU og specifikt i Danmark er et eksempel på, at der
pålægges en meromkostning i producentleddet, som ikke giver nogen synlig eller målelig
kvalitetsforskel i de færdige fødevarer.

I en lang række studier har man forsøgt at få viden om forbrugernes værdisætning af
produkter med særlige fødevarekvaliteter – herunder dyrevelfærd - ved at lave
spørgeskemaundersøgelser blandt forbrugerne om, hvordan de vægter dyrevelfærd i forhold
til prisen på et produkt og evt. over for andre produktegenskaber. Se bl.a. Bennett
(1997), Christensen et al. (2002), Carlsson et al. (2007), Mørkbak et al. (2008),
Mørkbak et al. (2009). Uden undtagelse viser disse studier, at der er en vilje i befolkningen
til at betale for produkter, hvor der er taget særlig hensyn til dyrevelfærd – og
at denne betalingsvilje langt overstiger, hvad man ser udfoldet på markedet. Der er således
en betydelig forskel på forbrugernes holdninger til “fødevarekvalitet” i begrebets brede
betydning og til hvad forbrugerne i praksis vil betale i den konkrete købssituation.

Økologi
Økologi er ikke et resultat af EU’s lovregulering, men økologi er alligevel et eksempel på,
at man ved at tillægge landbrugsvarer både synlige og usynlige parametre kan opnå en
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merpris, som i vid udstrækning kompenserer for meromkostninger. Set i et europæisk
billede er økologi dog en mindre del af markedet

Ifølge COOP (Jens Juul Nielsen) er de økologiske avlere forretningsmæssigt på højde med
de konventionelle. De arbejder fortsat meget med produktudvikling og er meget innovative,
hvilket også er en forudsætning for en fremtidige øget afsætning, så der er ikke væsentlige
kommercielle barrierer mod yderligere vækst i den økologiske produktion. Den
væsentligste udfordring for de økologiske producenter er derimod at reducere prisspændet
til de konventionelle varer. Derfor er det primære problem at priserne over for forbrugerne
er for høje i forhold til de konventionelle.

Dette eksempel understreger, at der er reelle begrænsninger i økologiparameteren og i
forbrugernes villighed til at betale en merpris for økologiske produkter.
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Den europæiske landbrugsmodel

I Agenda 2000 blev “den europæiske landbrugsmodel” for første gang skrevet ind i den
fælles landbrugspolitik. Med den europæiske landbrugsmodel understreges det, at
landbruget ikke kun producerer handelsvarer men også en række tjenesteydelser af
samfundsmæssig værdi i form af vedligeholdelse af miljøet og bevarelse af landområderne,
som skal beskyttes af de offentlige myndigheder. Den europæiske holdning til fordel for
landbrugets multifunktionelle rolle er baseret på hensynet til aspekter, der ikke vedrører
handlen (“non trade concerns”),

Med den europæiske model er det formålet  at fremme:

· en konkurrencedygtig landbrugssektor, som evner at udnytte mulighederne på
verdensmarkederne uden at skulle have for stor støtte samtidig med, at
landbosamfundet sikres en rimelig levestandard;

· produktionsmetoder, der er sikre, og hvormed der kan leveres landbrugsprodukter, som
dækker forbrugernes behov;

· forskelligartethed, som afspejler den europæiske fødevareproduktions rige tradition;

· bevarelse af livskraftige landbosamfund, som evner at skabe beskæftigelsesmuligheder
for befolkningen i landdistrikterne;

· en landbrugssektor, som er miljømæssigt bæredygtig, medvirker til at bevare
naturressourcer og naturværdier og bevarer landskabernes skønhed;

· en enklere, mere omfattende politik, som klart skelner mellem, hvad der må besluttes i
fællesskab på EU-plan, og hvad der bør besluttes af medlemsstaterne;

· en landbrugspolitik, som skaber en klar forbindelse mellem offentlig støtte og de
tjenesteydelser, som landbosamfundet leverer til samfundet som helhed.
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