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Studietur til Bruxelles  

 

Formål: 

Formålet med studieturen er dels at få et indblik i det europæiske landbrugspolitiske arbejde, der foregår i 

Bruxelles og møde vores samarbejdspartner CEJA (Rådet for unge landmænd i Europa) og Landbrug & 

Fødevarers kontor. Dels at sikre, at ledelsen og regionsformændene rystes sammen og får en teamånd, der 

styrker vores daglige arbejde i LandboUngdom. 

 

Der var 18 deltagere med på turen som var udbudt til landsledelsen og regionsformændene i LandboUng-

dom og en ansat konsulent. 

 

Søndag den 9. oktober 2011 

Alle deltagere mødte op i Kastrup Lufthavn i tide for at nå flyet til Bruxelles. Ved gaten var vi dog en anelse 

nervøse, da to deltagere havde besluttet at udnytte ventetiden lige til det sidste. Alle kom om bord i flyveren 

og klar til tre dage i Bruxelles. 

I den store lufthavn i Bruxelles gik de mest stedkendte forrest og viste vej til bussen til centrum, hvor vi fandt 

vores hotel og blev indkvarteret. Første programpunkt efter indkvartering var et møde, hvor vi skulle diskute-

re nogle af de forhold, der sker i LandboUngdom i øjeblikket samt lidt forberedelse til næste dags besøg. 

Efter mødet skulle vi mødes med Anne Gæmelke, der havde booket plads til os alle på en restaurant. Anne 

har været en stor hjælp ved planlægningen af turen, da hun pt. bor i Bruxelles og arbejder for MEP Jens 

Rohde. Efter et godt belgisk måltid mad var aftenen ved at være godt brugt, og de fleste var klar til tage hjem 

for at lade op til møderne i mandag. 

 

Mandag den 10. oktober 2011 

Morgenmaden på et nyt hotel er altid en udfordring, for hvad byder de på. Her var det den simple udgave 

med toast, croissant, smør, syltetøj, mælk, kaffe og te. Madkulturen er forskellig i et andet land. Alle fik lidt at 

spise og var klar til afgang. Første stop denne dag var Europa Kommissionen, så det var ned til Metroen og 

klippe for hele gruppen og sørge for alle kom med inden dørene smækkede. 

 

Besøg i Europa Kommissionen 

Poul Bjerregaard Thomsen tog i mod os, da vi nåede frem til Kommissi-

onsbygningen og fortalte kort om besøgstjenesten, som hvert år har 

50.000 gæster, der besøger Kommissionen, hvor der er 23 ansatte til at 

forestå rundvisninger og præsentation af de emner, som gæsterne øn-

sker at høre om.  

Der er ca. 100.000 ansatte i Europa Parlamentet og Europa Kommissi-

onen.  
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EU's funktion og arbejde ved journalist Jakob Bork 

Landbrugspolitikken er den mest komplekse af de politikker, de ansatte 

arbejder med i EU og 39-40 pct. af EU's budget vedrører landbruget. Land-

brug & Fødevarer har et kontor i Bruxelles, og de gør et stort arbejde for 

hele tiden at påvirke landbrugspolitikken i EU, hvilket vi skulle høre om se-

nere på dagen. 

Jakob gav os en kort gennemgang af historien bag EF- EU, som oprindelig 

startede med at være et fredsprojekt efter 2. verdenskrig mellem Tyskland 

og Frankrig. Danmark kom med i 1973 pga. landbrugspolitikken og oliekri-

sen. 

Fra EU's spæde start og indtil 1989 var det primært landbrugspolitikken, der 

var mest fokus på, men fra 1989 og frem til nu er globaliseringen og det 

politiske arbejde, der er primær årsag til, at medlemslandene i EU samar-

bejder. 

 

Jakob præsenterede sagsgangen i beslutningsprocessen, når en lov bliver til. EU Kommissionen udarbejder 

lovforslag, som der fremlægger for Ministerrådet og Parlamentet, der skal beslutte loven eller direktivet. Mi-

nisterrådet består af regeringsmedlemmer fra medlemslandene.  

 

Det Europæiske Råd (Rådet) 

Rådet er EU's øverste myndighed med en repræsentant typisk præsidenten/statsministeren fra alle med-

lemslandene. De mødes 6-8 gange om året, og Rådets to opgave er: 

• at fastlægge EU's overordnede politiske retning og prioriteter 

• at håndtere komplekse eller følsomme spørgsmål, der ikke kan løses på et lavere niveau af det mel-

lemstatslige samarbejde. 

Selvom Rådet har stor indflydelse på EU's politiske dagsorden, har det ingen beføjelser til at vedtage lovgiv-

ning. 

 

Europa-Parlamentet 

Parlamentet består af medlemmer, der er valgt af medlemslandenes borgere for en periode af fem år. Det 

har tre hovedopgaver: 

• at drøfte og vedtage EU's love sammen med Rådet 

• at kontrollere de andre EU-institutioner, særlig Kommissionen, for at sikre, at de er demokratiske 

• at drøfte og vedtage EU's budget sammen med Rådet. 

 

Europa Kommissionen  

Europa Kommissionen er et politisk uafhængigt organ, som skal varetage EU's fælles interesser. Kommissi-

onens medlemmer udnævnes for fem år efter fælles overenskomst mellem medlemsstaterne og skal god-

kendes af Europa-Parlamentet. 

Europa-Kommissionen er en af EU's vigtigste institutioner, som har følgende opgaver: 

• repræsenterer og varetager EU's samlede interesser 

• udarbejder forslag til ny EU-lovgivning 

• står for den daglige drift, dvs. gennemførelsen af EU's politikker og forvaltningen af EU-midler. 
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Fra kvoter til det frie marked ved John Mc Clintock 

Lige efter anden verdenskrig var der mangel på fødevarer, derfor besluttede politikerne i de første seks lan-

de i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab at yde produktionsstøtte og prisstøtte til landmændene ved at 

opkøbe overskudsproduktion. Det betød, at landmændene var garanteret en minimumspris for deres varer, 

og forbrugerne kunne købe en vare til samme pris uanset, hvor stor produktionen var. Efterhånden som ef-

fektiviteten af fødevareproduktionen steg, opstod der et overskudslager af fødevarer. EU's medlemslande 

besluttede derfor at styre produktionen med kvoter og støtte. 

 I dag stiler EU's politik mod at sikre, at producenter af alle former for fødevarer – hvad enten det er kornpro-

dukter, kød, mejeriprodukter, frugt, grønsager eller vin – kan: 

• fremstille tilstrækkelige mængder sikre fødevarer af høj kvalitet til de europæiske forbrugere 

• bidrage fuldt ud til diversificeret økonomisk udvikling i landdistrikterne  

• overholde høje krav til miljøbeskyttelse og dyrevelfærd.  

  

 Støtten er i dag delt i to ordninger Søjle 1 

og Søjle 2. Søjle 1 er direkte støtte og 

Søjle 2 er støtte til udvikling af landdistrik-

terne. 

 

Der bliver i disse år brugt 50 mia.€ hvert år 

på Common Agricultural Policies (CAP) - 

Den fælles Landbrugspolitik, hvilket er ca. 

0,5 pct. af bruttonationalproduktet i EU på 

10.000 mia. €, der for øvrigt er det største i 

verden. 

Efter besøget er vi blevet klogere på den 

kompleksitet, der er i CAP. 

  

John Mc Clintock præsenterer EU's støtte muligheder. 

 

Frokostpause 

Det var tid at få maverne fyldt, så vi tog en lille rundtur i kvarteret ved Europa Kommissionen for at finde et 

sted at spise. På et lille torv fandt alle deres frokost enten på en lille fortovsrestaurant eller ved en af boderne 

på torvet. Typisk i Bruxelles er at gå ud at spise eller gå på cafe og få kaffe. 

 

 

Besøg på Landbrug & Fødevarers kontor i Bruxelles ved teamleder Rikke Edsjö 

Der er 14 ansatte, der arbejder på Landbrug og Fødevarers 

kontor i Bruxelles.  

De forsøger at være et bindeled mellem Axelborg og Bru-

xelles, hvor L&F påvirker både de, der sætter lovforslag op, 

samt når et lovforslag skal behandles. Når Europa Parlamen-

tet efterspørger ekspertviden på landbrugsområdet, står L&F 

til rådighed, så vidensniveauet bliver øget.  

Der er meget fokus på den kommende fælles landbrugsre-

form (CAP reform). Der er mange skævheder i den nuværen-

de lov, som de håber at kunne rette op på i den kommende 

lov.  Rikke Edsjö, Landbrug & Fødevarer 
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For at stå stærkest, vil de gerne danne en alliance med lobbyister fra andre lande for at stå med det stærke-

ste budskab. Rikke Edsjö mente dog, det blev svært at fjerne støtten væk, da tyskerne og franskmænd ger-

ne vil beholde støtten. I den nye reform er der meget fokus på at gøre landbrugspolitikken mere grøn for, at 

den er mere legitim for den øvrige befolkning i landdistrikterne. 

Søjle 1 indeholder forslag om støtte til unge landmænd, mindre favorable dyrkningsarealer, små landbrug 

under 3 ha, grønne tiltag og almindelig basisstøtte. 

Søjle 2 indeholder forslag til landdistriktsprogrammerne i de enkelte lande, forskning og innovation. Med-

lemslandene er medfinansierende til projekter, der får støtte fra søjle 2. 

 
 
Besøg på CEJA kontoret ved Generalsekretær Pascale Rouhier 

Efter et indholdsrigt besøg hos Landbrug og Fødevarer gik turen videre til CEJA - Conseil Européen de Jeu-

nes Agriculteurs, Rådet for unge landmænd i Europa.  På CEJA’s kontor blev vi modtaget af generalsekre-

tær Mrs. Pascale Rouhier, som sammen med 2 andre medarbejdere udgør sekretariatet i CEJA. 

CEJA er organisationen, som favner omkring 1 million kommende unge landmænd fra de 28 EU lande, eller 

rettere sagt udfører CEJA politisk arbejde for næste generation af landmænd i Europa. LandboUngdom er 

medlem af CEJA, hvor vi har valgt Jane Lindedam til at føre vores stemme på europæisk plan. Formandska-

bet for CEJA består af 5 personer med Præsident Joris Baecke i spidsen, og højest på dagsordenen er bed-

re etableringsvilkår og kredit tilgængelighed for unge landmænd.  

Det helt store emne i hele EU kvarteret var CAP’en Størstedelen af Rouhier’s indlæg handlede om den fæl-

les EU landbrugspolitik, årsagen var, at dagen efter vores besøg hos CEJA ville et udkast til CAP’en gæl-

dende fra 2013 blive offentliggjort.  

 

Mrs. Pascale Rouhier var på et meget centralt punkt ovenud henrykt 

over, at de europæiske politikere endelig havde fået næste genera-

tion af landmænd med i den fremtidige politik. Forslaget lød på, at 

EU skulle give økonomisk støtte til unge landbrugeres etablering. 

Dette var ifølge Rouhier en stor sejr for CEJA, som havde været 

med til at komme med forslag til, hvordan denne etableringsstøtte 

kunne udformes i praksis. Højest sandsynlig vil etableringsstøtten 

løbe indtil 5 år efter etablering. CEJA har haft kontakt til Europa 

Kommissionen, Europa Parlamentets medlemmer og forbrugeror-

ganisationer for at påvirke politikere til at få de unge landmænd 

skrevet ind i CAP’en. 

Vores besøg hos CEJA i Bruxelles var en stor øjenåbner for os alle. 

Rouhier’s entusiasme for det politiske arbejde gav helt sikkert et 

indtryk af, at vi sammen gør en forskel. 

 

Efter en hel dag med masser af informationer trængte de fleste til at 

gå rundt og kigge på Bruxelles gadekultur, hvor der er kunst, parker, 

spændende gamle og nye bygningsværker at se på. 

 

Generalsekretær i CEJA Pascale Rouhier orienterer om CEJAs arbejde. 

 

Aftensmaden fik vi på en restaurant nær Grand Plaza. Det var igen typiske belgiske retter, som vi skulle 

prøve for at udvide vores madkultur. Bruxelles er kendt for deres skalddyr og fisk, så flere skulle prøve mus-

linger. 
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Rundtur i Bruxelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegneren bag Tintin kommer fra Belgien  Moderne bygninger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jane fortæller historien bag husene på Grand Place  

Vartegnet Manneken Pis fandt vi på et hushjørne 
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Tirsdag den 11. oktober 2011 

 

Besøg i Europa Parlamentet  
 

Plenarsalen i Europa Parlamentet, hvor de mundlige hø-

ringer finder sted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhallen i Europa Parlamentet finder vi denne store skulptur, der illustrerer det komplekse samspil, der er 

mellem EU's medlemslande. 
 
Vi skulle have haft møde med MEP Jens Rohde, men det blev aflyst i sidste øjeblik, så vi havde ikke mulig-
hed for at finde en anden dansk MEP’er, der var ledig. Anne Gæmelke, som arbejder for Jens Rohde, tog 
over og fortalte om arbejdet for parlamentsmedlemmerne. 

Der er i alt 736 parlamentsmedlemmer og 1800 assistenter i Parlamentet. 

 

Anne fortalte om arbejdsgangen i de sager, de arbejder med. Det er f.eks. svar på høringer af lovforslag til 

nye politiske områder i landbrugspolitikken, tekniske forhandlinger, udtalelser til pressen og møder med inte-

resseorganisationer. Der er stor forskel på kulturen i EU landene og dermed også EP, det afspejler sig også i 

de roller, der forskellige ansatte har. De danske medarbejdere både MEP’ere og deres assistenter er meget 

dus og har et godt samarbejde, hvor de danske assistenterne også deltager i møder, som MEP’erne ellers 

deltager i, mens det ikke gælder for andre landes assistenter, som ikke har samme frihedsgrader og ar-

bejdsopgaver. Påklædning kan have betydning på udfaldet af et møde, så det er vigtigt, at man klæder sig 

nobelt med jakkesæt, især når man har møde med østeuropæiske lande. 

 

Pressedækningen af arbejdet i Bruxelles både i Europa Parlamentet og Europa Kommissionen er meget 

svær at gøre synlig for den danske befolkning, for pressen i Danmark er ikke så interesserede i de opgaver, 

der løses i Bruxelles. 
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Arbejdsgangen med diverse lovforslag er utrolig tung, hvis de skal oversættes til alle 23 sprog, som bruges i 

EU. MEP’erne måles på antal spørgsmål, de stiller til EC lovforslag. 

 

Arbejdet i Europa Parlamentet er mere end et fuldtidsjob, så det med tid til fritidsaktiviteter er ikke eksiste-

rende for de folk, der arbejder i EP. De er her derfor også typisk en periode på 3-5 år, før de finder et andet 

arbejde, der er knap så hektisk. 

 

 

MEP George Lyon, formand for den liberale gruppe i Europa Parlamentet 

George Lyon fortalte om de sager, parlamentet arbejder med lige nu. I den senere tid har det været forslaget 

til den nye CAP reform, der har været diskuteret og arbejdet med. I forslaget til CAP reformen fokuserede 

George Lyon særligt på hjælpen til unge landmænd i etableringsfasen og den grønne del af reformen, der 

kan have betydning for unge landmænd. 

De grønne tiltag skal helst kunne imple-

menteres ad frivillighedens vej, de skal 

være effektive og kunne måles på den 

enkelte gård. 

Deltagerne spurgte ind til reglerne om 

løsgående søer, som gælder fra 2012. 

George Lyon kunne oplyse, at der stadig 

er fire lande, der ikke har rapporteret om, 

hvordan de har implementeret reglerne, 

men der arbejdes hårdt på at få disse 

sidste fire lande med for at sikre lige vilkår 

for alle landmænd i Europa. 

 

MEP George Lyon 

 
 
Besøg på Zabär chokoladefabrik 

Efter de landbrugspolitiske møder gik turen nu til Zabär chokoladefabrik. Her fik vi en fin præsentation af, 

hvordan man laver de berømte belgiske chokolader. Der var smagsprøver af den fine chokolade, hvilket 

bragte smil på læberne af de fleste deltagere. Det blev pointeret, at det er en dødssynd at ligge chokolade i 

køleskabet, for det danner kondensvand, der giver chokoladen en mat og kedelig overflade. 

 

På Zabär fik vi også historien om kakaobønnen, som kom til Europa i det 16. århundrede, hvor Spanien 

erobrede dele af Sydamerika. Kakaobønner blev oprindelig brugt som betalingsmiddel i det præ-

columbianske Mellemamerika; fx aztekerne brugte et system, hvor en kalkun kostede 100 bønner, og en 

frisk avocado var 3 bønner værd. I nogle områder, fx Yucatán og Costa Rica, blev de stadig brugt som pen-

ge helt op til 1840'erne. 

Kakaotræer kan blive op til 10 meter høje og kræver en temperatur på min. 16 C og helst 24-28 C, fugtig-

klima, læ og halvskygge, derfor dyrkes kakaotræer især i Vestafrika og i Sydamerika. I dag er der plantet 

kakaotræer på over 70.000 kvadratkilometer i hele verden. Kakaotræernes frugter kaldes kakaobælg og 

indeholder 20-60 frø eller kakaobønner, som er meget fedtholdige og bruges til kakaosmør. Der skal bruges 

ca. 300-600 frø til at producere 1 kg kakaopasta. 
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Der er flere sorter af kakaotræer, og det giver flere typer af kakaobønner, som giver mulighed for forskellige 

smagsnuancer af chokolader. Der findes 3 overordnede typer af kakaosorter: Criollo (som er den oprindelige 

kakaosort), Forastero (som er meget hårdfør, og den mest dyrkede) og Trinitario (som er en krydsning mel-

lem Criollo og Forastero). 

Fremstilling af chokolade: Kakaofrugterne skæres op, så man kan få kakaobønnerne og frugtkødet ud. Bøn-

ner og frugtkød sætter man til at gære i kurve eller gæringskasser dækket med bananblade. Under gærings-

processen får kakaobønnerne farve, og de mister evnen til at spire. Efter gæringen bliver bønnerne lagt til 

tørre i solen, hvorefter de skal ristes og flækkes, så skallen kan fjernes. Under ristningen af bønnerne dan-

nes der forskellige aromastoffer og den masse, som er tilbage, er kakaomassen, der består af kakaopulver 

og kakaosmør, som man adskiller ved at presse kakaomassen. Man fremstiller chokolade ved at bruge ka-

kao, kakaosmør, sukker, nødder mm. 

 

Fremstilling af chokolade figurer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Morten, Rene og Niels Chr. smager på chokoladen 
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Afslutning 

Med chokolade i rygsækken var vi klar til at finde bussen for at køre ud til lufthavnen i Bruxelles tætte efter-

middagstrafik.  

Det har været tre intense dage med et presset program, som har givet et godt indblik i det politiske arbejde, 

der foregår i Bruxelles i interesseorganisationernes kontorer, Europa Kommissionen og Europa Parlamentet. 

Med indsigt i det store politiske apparat er vi nu mere opmærksomme på, hvilken betydning vores engage-

ment i CEJA har for at påvirke de politiske beslutninger, som har indflydelse på de unge landmænds fremtid i 

Danmark. 

Turen har styrket sammenholdet blandt ledelsesmedlemmer og regionsformænd, der har fået snakket om 

mange ting på turen og fået indsigt i hinandens arbejde i de enkelte regioner.  

 

Tak til Foreningen af danske Landbrugskonsulenter for støtte til turen. 

 

Lene Mouritsen Møller, LandboUngdom 


