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Landbrugsstyrelsen 

Att. Niels Schnedler-Sørensen 

Hørringsvar til Kommissionens forslag om markedstransparens 

 

Landbrug & Fødevarer (L&F) vil gerne takke for muligheden for at kunne indgive høringssvar til 

Kommissionens forslag om markedstransparens.   

 

Landbrugsstyrelsen har ønsket Landbrug & Fødevarers vurdering af antallet af danske 

fødevarevirksomheder, der bliver berørt af dette forslag. For at kunne svare kvalificeret på dette har 

vi lagt til grund at små- og mellemstore virksomheder1 bliver undtaget alle former for 

indberetningskrav i den kommende danske implementering af forslaget om markedstransparens, jf. 

Landbrugsstyrelsens vurdering i udsendte høringsbrev. Ved denne sondring bliver 11 danske 

fødevarevirksomheder påvirket af forslaget. 

 

Implikationer ift. repræsentativitet 

Den danske fødevarebranche er kendetegnet ved store andelsselskaber og private virksomheder 

der igennem årtier har konsolideret sig på det danske marked og også i udlandet. Dette medfører 

ift. dette forslag, der for mange af de enkelte indberetninger ikke vil være tre store virksomheder, 

der producerer det pågældende produkt. Således kan indberetningerne ikke leve op til principperne 

for repræsentativitet og L&F finder det på den baggrund uhensigtsmæssigt, at indsamle disse 

informationer.  

 

Flere af de danske virksomheder har en meget stor markedsandel og på den baggrund er L&F’s 

bekymring, at prisindberetninger fra Danmark vil direkte kunne aflæse af de øvrige europæiske 

konkurrenter, som værende prisen betalt eller afregnet af den enkelte virksomhed. Dette vil være til 

særlig ugunst for de danske virksomheders konkurrencedygtighed på det europæiske marked.   

L&F stiller spørgsmålstegn ved om der i dansk eller EU-lovgivning er myndighedshjemmel til 

obligatorisk indhentning af priser aftalt på lange kontrakter mellem to private aktører (producent og 

detail), som senere offentliggøres selvom priser indgår i en samlet vægtet pris. 

 

Administrativ byrde  

Det anerkendte hollandske landbrugsuniversitet Wageningen University, har på bestilling af 

Kommissionen ifm. udarbejdelsen af forslaget om markedstransparens, beregnet den 

erhvervsøkonomiske byrde for virksomheder, der bliver berørt af forslaget. Deres beregninger viser 

at det for 86 % af virksomhederne vil være en årlig omkostning på op til EUR 50.000, eller DKK 

372.500, at skulle indberette de ønskede informationer. Det er L&F’s vurdering at dette 

omkostningsniveau flugter med den forventede omkostning for de nævnte danske virksomheder. 

Det betyder således akkumuleret set, at disse virksomheder får en potentiel erhvervsøkonomisk 

byrde på DKK 4 mio. Denne omkostning vil blive dækket af en mindre afregningspris til 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/ 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/
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landmændene, hvorfor forslaget har en direkte negativ indflydelse på primærproducenterne og 

deres indtjening.   

 

Manglende detaljer i forslaget 

En forudsætning for at kunne levere kvalificerede informationer, der giver mening og er 

sammenlignelige på tværs af både Danmark og i særlig grad EU er, at det klart defineres, hvilke 

produktspecifikationer, der skal levers priser på.  

 

Eksempelvis gælder det for hel kylling at det skal præciseres inden for hvilken vægtgrænse prisen 

skal angives, idet der produceres hele kyllinger med vægt fra 1 til 2 kg, og kiloprisen er ikke den 

samme (små kyllinger er dyre pr kilo). For kyllingebrystkød og lårkød skal præciseres, om/at det er 

med/uden lage (tilsat 9-15 % vand, hvilket udgør ca. 50 % af kyllingeproduktionen), samt om det er 

pris med eller uden skind. For lårkød er det desuden yderst relevant at definere hvilken udskæring, 

der skal rapporteres pris på, idet der er stor prisforskel på overlår, underlår og rygben. Desuden må 

det også klart defineres, om det er priser på kun fersk (køl) eller om frostkød også skal rapporteres 

som en vægtet pris med fersk kød. Fersk kød har en langt højere pris end kød på frost.   

 

Det skal endvidere bemærkes, at EU Kommissionen har oplyst L&F, at der for økologiske kyllinger 

ikke findes pålidelige tal for EU’s samlede produktion, hvorfor det ikke umiddelbart vil være muligt 

at klargøre om den danske produktion er over eller under 2 % tærsklen præciseres i anneks 2 til 

forslaget.   

 

Der kan være store forskelle på prisstrukturer på størrelser og udskæringer, hvorfor en 

prissammenligning på tværs af landegrænser kan være svær. Derfor er det problematisk at 

offentliggøre tal, der formentligt ikke er direkte sammenlignelige mellem medlemslandene.  

 

L&F savner præcisering af den nærmere udmøntning af forslaget fx ift. de produktdefinitionerne der 

skal lægge til grund for indrapporteringskravene. Her kan nævnes; ”fat filled powder”, som er 

defineret som et mejeriprodukt men ikke nærmere beskrevet og ”minced meat” eller hakket kød for 

grise- og oksekød, hvor der ikke findes en definition for fedtprocenten som er prisafgørende. Det er 

således tydeligt at forslaget endnu ikke er gennemarbejdet, men at dets hastige gennemførelse er 

udtryk for, at EU Kommissionen ønsker forslaget gennemført inden den går af.  

 

Overordnet set finder L&F det særdeles vanskeligt at se formålet med disse nye pris- og 

mængderapporteringer, når der ikke findes fast definerede specifikationer af de enkelte produkter. 

Man ender ganske enkelt med at sammenligne ”æbler og pærer”.    

 

Konkurrencemæssig slagside 

L&F er ift. forslaget bekymret for indvirkningen på den frie konkurrence i prissætningen mellem 

producenterne og detailleddet.  

 

Eksempelvis inden for mejeriområdet er der stor forskel på prisen på branded mælk og private label 

mælk. Når der ift. forslaget skal indrapporteres en pris der er repræsentativ for det samlede salg af 

konsummælk, vil det således i princippet underminerer den innovation og de investeringer, der er 

gjort i disse brands og vil således sætte prisen under pres, da detailleddet vil kunne anse den 

indberettede pris som en referencepris, som de ikke vil betaler mere end. Således vil forslaget lede 

til lavere priser og ultimativt lave afregningspriser til mælkeproducenterne. Denne immaterielle 

investering lavet af virksomhederne vil således blive totalt tilsidesat.   
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Den danske mejeribranche er frontløbere når det kommer til innovation i produkterne. Eksempelvis 

kan nævnes udviklingen af GMO-fri mælk og produkter der understøtter højere dyrevelfærd end 

loven tilskriver.   

 

 

1. Ugentlige prisindberetninger 

Produkt  Nu: Forordning 2017/1185 bilag I Forslaget Virksomheder 

Mælk og 

mejeriprodukter  

Vallepulver, 

skummetmælkspulver, 

sødmælkspulver, smør og 

standardost for medlemsstater 

med mere end 2 % af EU’s 

produktion.  

Som nu men udvides 

med fløde, drikkemælk 

og fat filled powder. 

Produktionen af 

drikkemælk, fløde og 

vallepulver er under 2 

%. Vi har ingen viden 

om fat filled powder 

1 - Arla 

Grisekød  Slagtekroppe og levende 

smågrise.  

Som hidtil men nu også 

udskæringer (loins, 

belly, shoulder, ham og 

minced meat) 

2 – DC og 

Tican 

Oksekød  Slagtekroppe af kvæg og visse 

levende kvæg og kalve 

Som hidtil men nu også  

bagfjerdinger, 

forfjerdinger og hakket 

kød.  

3 – DC, 

Himmerland 

og Skare 

Meat 

Fjerkrækød  Gennemsnitlig engrospris på 

hele kyllinger af klasse A, (»65 

%-kyllinger« 

Som nu men også 

udskæringer 

(breast, fillet, legs) 

2 – Danpo og 

HK Scan 

Æg Engrospris på klasse A æg fra 

burhøns (gennemsnittet af 

vægtklasse L og M), 

Som hidtil men nu også 

efter 

produktionsmetode 

(cage, barn, free-range 

og organic) 

2 – Dava og 

Danæg 

 

2. Ikke ugentlige prisindberetninger  

 

Produkt  Nu: Forordning 

2017/1185 bilag II 

Forslaget Periode   

Mælk Månedlig 

indberetning om 

prisen på råmælk 

Det samme men nu 

udover også 

økologisk mælk 

Den 15. hver 

måned for den 

foregående 

måned 

Konv: 2 – 

Arla og 

Mammen  

Øko: 2 – 

Arla og 

Thise 

Mejeriprodukter  Priser på ost bortset 

fra standardost  

Uændret Den 15. hver 

måned for den 

foregående 

måned 

Mozzarella? 

Oksekød  Repræsentative 

priser for 

Den 15. hver 

måned for den 

3 – DC, 

Himmerland 
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økologiske 

slagtekroppe af 

kvæg. Vi formoder 

at Danmark ligger 

over 2 % af EU’s 

produktion af 

økologisk oksekød 

foregående 

måned 

og Skare 

Meat 

Fjerkræ  Repræsentative 

priser for hele 

økologiske 

kyllinger. Vi 

formoder at 

Danmark ligger 

over 2 % af EU’s 

produktion af 

økologisk fjerkræ 

Den 15. hver 

måned for den 

foregående 

måned 

1 – Danpo? 

 

 

3. Indberetninger på produktion og markedsinformation 

 

Produkt  Nu: Forordning 

2017/1185 bilag III 

Forslaget Periode   

Mælk Månedlig indberetning 

om indvejede mængder 

råmælk til første 

opkøbere 

Det samme men 

nu udover også 

økologisk mælk 

Den 15. hver 

måned for 

den 

foregående 

måned 

Total/alle 

Mejeriprodukter   Produktion af Fat-

filled powder 

Den 15. hver 

måned for 

den 

foregående 

måned 

1 – Arla? 

Æg Antal af 

produktionsanlæg efter 

produktionsmetode og 

kapacitet 

Uændret men nu 

også månedlig 

indberetning om 

produktions-

mængden 

Den 1o. hver 

måned for 

den 

foregående 

måned. For 

den årlige 

fortsat 1. april 

Total/alle 

Oksekød  Repræsentative 

priser for 

økologiske 

slagtekroppe af 

kvæg. Vi formoder 

at Danmark ligger 

over 2 % af EU’s 

produktion af 

økologisk oksekød 

Den 15. hver 

måned for 

den 

foregående 

måned 

3 – DC, 

Himmerland 

og Skare 

Meat 
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Med venlig hilsen 

 

 
Anders Ankær Sørensen 

Seniorkonsulent 

 

Handelspolitik & Markedsadgang 

 

D +45 3339 4524 

M +45 2246 7415 

E anas@lf.dk 


