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ØKOLOGER ROSER FØDEVAREFORLIG

’Småskalapakke’ kan gavne innovativ produktion og lokal
fødevarehandel
Folketingets partier har indgået Fødevareforlig 4 og offentliggør i dag aftalen. En ’Småskalapakke’
i aftalen rummer potentiale til at gøre det lettere for små, innovative producenter og virksomheder
at komme på markedet med deres produkter og derigennem både spille en rolle i landdistrikterne
og som leverandører til gastronomien.
Regeringen har sammen med folketingets øvrige partier indgået et fødevareforlig. Fødevareforlig 4 – på
vej mod verdens bedste fødevarekontrol. Aftalen indeholder blandt fire hovedområder et nyt koncept for
kontrol og vejledning. Herunder en ’Småskalapakke’, som tilgodeser mindre fødevareproducenter og virksomheder. I forligsteksten hedder det blandt andet:
”I forligsperioden ønskes det at skabe forenkling og bedre rammer for de små fødevarevirksomheder,
som blandt andet imødekommer nye fødevaretrends.”
Formand for Økologisk Landsforening roser, at der skal laves en småskalapakke.
- De nuværende regler betyder for eksempel, at en producent, der har 200 høns, hvor æggene sælges i en
gårdbutik, har 200 gange højere kontrolomkostninger pr. æg end en producent med 40.000 høns. Jeg
håber, at småskalapakken kan være med til at forenkle lokal fødevarehandel og produktion, siger Per
Kølster, formand for Økologisk Landsforening.
- Sammen med blandt andre Lejre Kommune og Christian Puglisi er vi lykkedes med at gøre politikere og
styrelse opmærksomme på, at de nuværende regler bremser for små, innovative producenter og
virksomheders muligheder for at få nye produkter på markedet, siger Per Kølster.
Potentiale for innovation, kvalitet og diversitet i landbruget
Christian Puglisi er kok og driver blandt andet restauranten Relæ. Men han er også landmand og
producerer nogle af køkkenets råvarer selv. Han har flere gange i pressen kritiseret de nuværende
kontrolordninger og regler for at stå i vejen for innovativ, lokal produktion, fødevarekvalitet og cirkulær
økonomi.
- Vi har med de seneste års succes for dansk gastronomi en gylden mulighed for at drive landbruget i en
mere diversificeret, kvalitetsorienteret og i sidste ende mere profitabel retning. Lad os få skabt
rammerne for, at de små og mellemstore landbrug kan drive innovationen og højne kvaliteten af
råvarerne på de danske borde, siger Christian Puglisi.
Lettere for nye fødevareproducenter at komme i gang
Småskalapakken kan få positiv betydning for fødevareproducenter, der eksempelvis har egen
forarbejdning og/eller salg direkte fra gården. Og har potentiale til at give et grundlag for nye
fødevareproducenter i landdistrikter.
- I en tid, hvor et gennemsnitligt produktionslandbrug koster tocifrede millionbeløb, er mindre
produktioner med højere lønsomhed ofte en vej ind i erhvervet for nye fødevareproducenter. Det er vores
håb, at en småskalapakke også kan skabe bedre rammer for, at der kan komme nye og unge kræfter ind i
landbruget, fordi de kan skabe en fødevarevirksomhed på en ny måde, siger Per Kølster.
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Fødevareforlig 4 indeholder fire hovedområder. 1. Nyt koncept for kontrol og vejledning, 2. Udvikling af
datadrevet kontrol og digitale selvhjælpsværktøjer, 3. Mikrobiologisk fødevaresikkerhed og styrket
beredskab og 4. Indsats over for ulovlig import, brodne kar, svindel og ulovlig nethandel. Du kan se hele
aftaleteksten her.
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