
Spørgsmål om frugt + grønt 

Kære Emil 

Du har den 10. maj 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
frugt + grønt: 

1. Kan forvaltningen oplyse, om Københavns Kommune har mulighed 

for at flytte EU-støttemidler fra skolemælk til frugt og grønt? Hvis ja: I 

hvilket omfang? 

2. Kan forvaltningen oplyse, hvilke regler, der i dag regulerer støtten til 

mælk og frugt og grønt i skolen? 

3. Kan forvaltningen oplyse, hvordan ansvaret og 

beslutningskompetencen til omlægning af støtten er fordelt mellem 

staten, kommunerne, evt. andre relevante parter, og hvilket 

spillerum Københavns Kommune har? 

4. Kan forvaltningen oplyse, om Københavns Kommune selv har 

beslutningskompetence, eller blot kan henvende sig til staten for en 

omlægning af EU-støtten fra skolemælk til frugt og grønt? 

5. I et debatindlæg med blandt andet Greenpeace som afsender 

hævdes det, at ”Danmark har mulighed for at flytte 20 procent af 

EU-støttemidlerne fra mælk til frugt og grønt”. Såfremt, det er sandt, 

kan Københavns Kommune, med den befolkningsandel på omkring 

10 % af landets indbyggere (plus/minus) da optage en del af de 20 

% støttemidler til frugt- og grønt, mens resten af landets kommuner i 

højere grad får støtte til skolemælk? Eller bør alle kommuner få en 

lige procentvis andel af støtten til frugt og grønt? 

Motivation: 

Der søges med spørgsmålet en afklaring af muligheder og 

begrænsninger for Københavns Kommune og eventuelt andre 

relevante partner ift. omlægning af EU-støtte fra skolemælk til frugt og 

grønt. Der henvises i øvrigt til debatindlægget ”Opfordring til oprør mod 

skolemælken”, hvor følgende påstand fremgår: ”Danmark har faktisk 

mulighed for at flytte 20 procent af EU-støttemidlerne fra mælk til frugt 

og grønt, men udnytter slet ikke muligheden; tværtimod har Danmark 

valgt i dette skoleår at flytte EU-støttemidler den anden vej ved at give 

flere offentlige penge til skolemælk på bekostning af at støtte op om 

grønnere spisevaner hos skolebørn” 
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(https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8681514/Opfordring-til-

opr%C3%B8r-mod-skolem%C3%A6lken). 

Besvarelse 

Skolemælk- og skolefrugtsordninger er i dag et anliggende mellem 
forældrene og en privat leverandør, hvor forældrene kan tegne et 
abonnement. Den enkelte skole kan via Landbrugsstyrelsen søge om 
EU-tilskud til ordningerne. 

Forvaltningen har aktuelt ingen viden om eller erfaring med EU-tilskud 
til hverken skolemælk eller frugt og grønt og kan derfor desværre ikke 
svare på spørgsmålene. 

En afdækning af emnet vil kræve en politisk bestilling i form af et 
medlemsforslag. 
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