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Udtalelse om anbefalinger fra vækstteam for fødevarer
På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 14. marts 2013 af anbefalinger fra vækstteam for fødevarer har Danmarks Vækstråd udarbejdet følgende udtalelse:
Verdens befolkningstilvækst og velstandsstigning medfører, at efterspørgslen efter flere og
bedre fødevarer vil stige globalt. Samtidig medfører den globale ressourceudfordring en
stigende global efterspørgsel efter mere ressourceeffektive løsninger til at producere fødevarer. Denne udvikling giver store muligheder og potentialer for Danmarks landbrugs- og
fødevaresektor, som har stor betydning for dansk økonomi. Danmarks Vækstråd finder, at
nedsættelsen af et vækstteam på fødevareområdet er et velfungerende værktøj til at efterse
og styrke vækstvilkårene for de danske fødevarevirksomheder.
Danmarks Vækstråd tilslutter sig anbefalingerne fra vækstteam for fødevarer. Det er rådets
vurdering, at anbefalingerne er velfunderede, og at de adresserer vækstpotentialet for fødevareerhvervet i bred forstand. Rådet tilslutter sig vækstteamets anbefaling om, at fødevaresektorens internationale styrker og store betydning for dansk eksport skal fastholdes og
udvikles. Dette kræver en fælles indsats fra både myndigheder og private virksomheder for
at skabe mere vækst og danske arbejdspladser i fødevaresektoren. For Danmarks Vækstråd
er det afgørende, at Danmark fortsat er et produktionsland, og at der bliver skabt arbejdspladser over hele landet. Fødevaresektoren spiller en vigtig rolle i den forbindelse.
Danmarks Vækstråd finder det af væsentlig betydning, at hele fødevareerhvervet samler
sig omkring en fælles vision for at skabe mere vækst og beskæftigelse i Danmark. Fødevareerhvervet består af mange forskellige områder og typer af virksomheder, og det er vigtigt, at hele erhvervet samles om en offensiv indsats med fokus på vækst. Rådet bakker
derfor op om vækstteam for fødevarers anbefaling om, at der skabes en fælles vision for
fødevareerhvervet, og at den er baseret på at fastholde og fremme en ressourceeffektiv og
bæredygtig dansk fødevareproduktion.
Danmarks Vækstråd lægger desuden vægt på vigtigheden af, at danske virksomheder har
mulighed for at udvide deres produktion og investere i ny teknologi. Rådet mener derfor
ligesom vækstteam for fødevarer, at det er vigtigt, at reguleringen på miljøområdet og
håndhævelsen af denne ikke er langsommelig eller ufleksibel i forhold til teknologivalg, så
den står i vejen for nye investeringer, herunder investeringer i nye og grønnere miljøteknologier og -løsninger. Det er rådets vurdering, at der er et betydeligt potentiale for et bedre
samspil mellem myndigheder og virksomheder, hvor det høje niveau af miljøbeskyttelse i
Danmark fortsat sikres.
Danmarks Vækstråd understreger ligeledes vigtigheden af at sikre gode uddannelser af
relevans for fødevareområdet gennem hele uddannelsessystemet, herunder attraktive produktionsrettede uddannelser, så flere unge fuldfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Danmarks Vækstråd bakker endvidere op om, at der bliver gjort en indsats for at fremme
eksporten bl.a. til de nye vækstmarkeder samt en indsats for at tiltrække udenlandske investeringer til det danske fødevareerhverv.

Danmarks Vækstråd lægger vægt på, at vækstteamets anbefalinger hurtigt implementeres i
en vækstplan, og at udmøntningen i relevant omfang sker i samarbejde med de regionale
vækstfora i regi af de kommende regionale vækstpartnerskaber.
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