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den globale finansielle og økonomiske krise har ramt 

danmark hårdt. 200.000 private arbejdspladser gik 

tabt alene i de to første kriseår, og den danske økonomi 

er fortsat udfordret af lav vækst. senest har regeringen 

i forbindelse med finanslovforslaget for 2014 måttet 

nedjustere forventningerne til den økonomiske vækst i 

2013, som nu ventes at lande på 0,2 procent. 

for at få gang i væksten er der behov for en styrkelse af 

erhvervslivets rammevilkår og konkurrenceevne. dan-

mark har en række særlige udfordringer i den forbin-

delse. Vi har verdens højeste skatte- og afgiftsniveau, 

og det danske lønniveau ligger ligeledes på et højt 

niveau i forhold til sammenlignelige lande. Vi har en 

betydelig offentlig regulering og stærke traditioner for 

at overimplementere eU-regulering. det giver anled-

ning til uigennemskuelighed for både virksomheder og 

myndigheder. en afledt effekt er, at det til tider medfør-

er meget lange sagsbehandlingstider i det offentlige. 

det giver betydelige problemer i forhold til danmarks 

konkurrenceevne overfor udlandet – og dermed for 

erhvervets muligheder for at skabe og bevare job i 

danmark. 

  

anm.: lønkonkurrenceevne er opgjort som samlet udvikling i valutajusterede relative enhedslønom-
kostninger for fremstillingserhvervet for danmarks 18 største samhandelspartnere, vægtet efter 
kronekursindeksets vægte. Udviklingen i lønkonkurrenceevnen afhænger implicit af udviklingen i 
produktivitet, løn og valutakurs i de enkelte lande.

kilde: landbrug & fødevarer på baggrund af data fra oeCd.

regeringen har med skattereformen fra 2012 og 

vækstpakken fra foråret 2013 taget vigtige skridt til 

at forbedre konkurrenceevnen. det er dog kun de 

første små skridt. tiltagene er ikke tilstrækkelige til at 

genoprette det tab af konkurrencekraft, som danske 

virksomheder, herunder landbruget og fødevareindu-

strien, har været udsat for. 

Udvikling i lønkonkurrenceevne for fremstillingserhverv 
(akkumuleret) 

Anm.: Lønkonkurrenceevne er opgjort som samlet udvikling i valutajusterede relative enheds-
lønomkostninger for fremstillingserhvervet for Danmarks 18 største samhandelspartnere, 
vægtet efter kronekurs¬indeksets vægte. Udviklingen i lønkonkurrenceevnen afhænger implicit 
af udviklingen i produktivitet, løn og valutakurs i de enkelte lande.
Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af data fra OECD.
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regeringens Vækstteam for fødevarer har påpeget, at 

fødevareklyngen rummer et betydeligt vækstpoten-

tiale. Vækstteamet har således vurderet, at fødevare-

klyngen frem til 2020 kan opnå øget eksport på 30-50 

mia. kr. og op til 25.000 jobs. det kræver dog, at de 

rette rammer er til stede, herunder adgang til tilstræk-

keligt råvaregrundlag.

landbrug & fødevarer har gennemført en række 

beregninger, der viser, at det er muligt at indfri poten-

tialet uden at øge belastningen af miljøet. erhvervet 

kan producere intensivt og bæredygtigt på samme 

tid. det kræver, at man sikrer gode rammevilkår i hele 

værdikæden. det kan medføre et øget råvaregrundlag, 

og dermed ny vækst og beskæftigelse i både landbrug, 

forarbejdningsvirksomheder, agroindustri og afledte 

erhverv. 

i det følgende beskrives landbrug & fødevarers 

konkrete forslag til forbedring af rammevilkårene på 

syv forskellige områder:

•	 Vækstfremmende	regulering

•	 Et	konkurrencedygtigt	omkostningsniveau

•	 Erhvervsrettet	forvaltning

•	 Adgang	til	finansiering	

•	 Internationalt	udsyn	og	EU-politik

•	 Det	biobaserede	samfund

•	 Forskning	og	uddannelse	til	fremtiden

“Behov for en 
styrkelse af 
erhvervslivets 
rammevilkår 
og konkurrence-
evne”

betydeligt vækstpotentiale



det er helt centralt, at der etableres mere fleksible 

regler og færre administrative byrder på erhvervslivet, 

hvis danmark skal tilbage på vækstsporet. samtidig 

er den offentlige sagsbehandling, implementering 

og håndhævelse af reglerne af stor betydning. sær-

ligt miljøreguleringen og den offentlige kontrol udgør 

væsentlige barrierer for vækst og nye jobs. adskillige 

udvalg og rapporter har gennem de seneste år peget 

på dette. desværre er der endnu ikke sat handling bag 

ord. 

Målrettet og differentieret regulering

der bør gennemføres en generel gennemgang af re-

gelsættet på miljøområdet, så det sikres, at der bl.a. 

reguleres efter den reelle miljøbelastning fremfor 

produktionens størrelse. som led heri bør hurtigst mu-

ligt gennemføres en ny husdyrregulering, der tager ud-

gangspunkt i de reelle emissioner, jf. fx anbefalingerne 

fra Natur- og landbrugskommissionen og Husdyrregu-

leringsudvalget.

Servicetjek af den samlede miljøregulering 

i 2012 var der 54 love, 518 bekendtgørelser og 285 cir-

kulærer på området. der er et væsentligt behov for en 

bedre koordinering og forenkling af regelsættet.

Målrettet kvælstofregulering

der bør gennemføres en målrettet, differentieret kvæl-

stofregulering som foreslået af Natur- og landbrugs-

kommissionen.

Ligestilling af krav om harmoniareal

indtil der gennemføres en målrettet regulering, bør 

harmonikravet for svin mv. øges fra 1,4 til 1,7 de/ha, 

så det bliver i overensstemmelse med nitratdirektivet. 

siden kravet oprindeligt blev indført, er der tillige do-

kumenteret bedre fosforudnyttelse, som tilgodeser 

miljøet.

Systematisk brug af rummelige miljøgodkendelser 

der skal etableres systematisk brug af rummelige 

miljøgodkendelser, der giver erhvervet øget fleksibilitet 

til at udvikle produktionen inden for de miljømæssigt 

fastsatte rammer. 

Vandplaner

der bør gennemføres en minimumsløsning i den kom-

mende implementering af vandrammedirektivet, og 

man bør anvende de undtagelsesmuligheder, som di-

rektivet giver mulighed for.

Vækstfremmende regulering
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Stop EU-overimplementeringer 

danmark bør undgå konkurrenceforvridende over-

implementering af eU-regulering, og eksisterende 

danske overimplementeringer bør rulles tilbage til eU-

gennemsnittet. 

Vækstorienteret klimaindsats 

klimaindsatsen bør tilrettelægges, så den ikke svækker 

konkurrenceevnen for produktionserhverv.

“der skal etableres systematisk 
brug af rummelige miljøgodken-
delser”



de danske afgifter og andre offentligt fastsatte om-

kostninger er meget høje sammenlignet med andre 

lande. samtidig rammer en række af afgifterne uhen-

sigtsmæssigt, idet de rammer direkte ned i erhvervets 

produktionsomkostninger – både i form af generelle 

afgifter og som sektorspecifikke afgifter, fx den unikt 

høje pesticidafgift, jordskatter mv. det hæmmer 

konkurrenceevnen og gør det svært at bevare og ska-

be nye arbejdspladser i danmark. 

Fair afgifter 

der bør ske en reduktion og omlægning af de danske af-

gifter, så de i mindre grad hæmmer konkurrenceevnen. 

det drejer sig bl.a. om de høje energi-, vand-, Pso-, pes-

ticidafgifter samt jordskatter.

Effektiv kødkontrol 

det skal sikres, at danske virksomheder ikke har mere 

belastende betaling for kødkontrol end deres konkur-

renter. staten bør påtage sig omkostningerne ud over 

den eU-bestemte minimumsgrænse (eCU-modellen).

Opvarmning af vand til rengøring mv. er proces-

energi 

opvarmning af rengøringsvand og procesbetinget kø-

ling er en del af produktionen og bør defineres som 

procesenergi og omklassificeres til let proces. 

Ændring af lov om hold af kvæg 

loven er en dansk særregel, der er kompliceret og 

indebærer betydelige omkostninger. loven bør er-

stattes af et nyt regelgrundlag med afsæt i et manage-

mentbaseret system og incitamenter. 

Effektivisering af dyrevelfærdskontrollen 

den private tredjepartsauditerede kontrol i daNisH 

produktstandard for svin skal kunne udnyttes til en ef-

fektivisering af den offentlige kontrol, så man undgår 

den nuværende ”dobbeltkontrol” og den deraf følgen-

de dobbelte finansiering.

Effektivisering af sundhedsrådgivningen 

der skal udvikles en enklere og billigere model for den 

obligatoriske sundhedsrådgivning.

Afskaf gebyr på eksportcertifikater 

eksportfremmegebyret er en unødig bremse på virk-

somheder, der vil tjene penge til danmark via øget 

eksport. 

Et konkurrencedygtigt omkostningsniveau
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“den offentlige 
kontrol bør koordineres 
og nytænkes”



den offentlige forvaltning kan indebære en række 

væsentlige bremser for virksomhedernes muligheder 

for vækst. det gælder både i forhold til myndighed-

ernes godkendelsespraksis, gebyrer og skjulte skat-

ter, kontroller samt det løbende samarbejde mellem 

virksomheder og myndighederne - i daglig tale er-

hvervsservicen.

Hurtigere sagsbehandling 

der bør fastsættes faste sagsbehandlingstider på de 

erhvervsrettede områder. derudover bør det sikres, 

at en virksomhed kan få fx miljøgodkendelse samtidig 

med en byggetilladelse, så der ikke skal afventes to 

sagsbehandlingsforløb. 

Certificering af miljøsagsbehandlere 

der bør etableres en miljøsagsbehandleruddannelse, 

så alene certificerede miljøsagsbehandlere behandler 

miljøgodkendelses- og revurderingssager.

Effektiv kontrol

den offentlige kontrol bør koordineres og nytænkes, 

så man i højere grad genbruger oplysninger på tværs 

af myndigheder, og kontrolbesøg bør sammenlægges, 

når det er hensigtsmæssigt.

Effektiv procedure for optagelse på Teknologilisten

der skal etableres en klart beskrevet godkendelsespro-

cedure for teknologier, der skal optages på teknologi-

listen. Proceduren skal sikre både omkostnings- og 

tidseffektiv sagsbehandling og sikkerhed for miljøef-

fekten. 

Aktiv arbejdsmarkedspolitik 

arbejdsmarkedspolitikken bør være erhvervsrettet og 

omkostningseffektiv, så flaskehalse på det danske ar-

bejdsmarked undgås. jobcentrenes indsats skal være 

klart erhvervsrettet.

Udnyt de digitale muligheder 

digitaliseringens muligheder skal udnyttes effektivt. 

Manglende adgang til internet i yderområder og fejl-

behæftede offentlige it-systemer hæmmer vækstmu-

lighederne.

Højere produktivitet via erhvervsrettet 
offentlig forvaltning
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adgang til kapital er en central forudsætning for ny 

vækst og dynamik. den økonomiske situation har i de 

senere år gjort det svært at fremskaffe kapital til ud-

vikling og nye investeringer - særligt for de mindre og 

mellemstore virksomheder, herunder landbruget. det 

har været en effektiv bremse på muligheden for at 

gennemføre ejerskifte, nyinvesteringer, indførelse af ny 

teknologi og udvikling af nye forretningsmodeller.

Landbrugets Finansieringsbank (LFB) bør være 

vækstrettet

der bør ske en udvidelse af grundlaget for lfB’s akti-

viteter, så banken får bedre mulighed for at yde lån til 

nyinvesteringer og ejerskifter.

Ny etableringsordning 

den økonomiske krise har gjort det særlig svært for 

unge landmænd at opnå finansiering. der bør genind-

føres en etableringsordning, så der kan komme gang i 

strukturudviklingen i erhvervet. 

Videreførelse og styrkelse af Vækstfondens ordninger

Vækstfondens ordninger til landbruget har bidraget 

positivt til udviklingen i primærproduktionen. det bør

sikres, at ordningerne fortsætter og styrkes.

Mere fleksible regler for succession

Mulighederne for succession ved ejendomsoverdra-

gelse bør omfatte flere grupper – fx via en bredere af-

grænsning af nærmeste familie og medarbejderkred-

sen.

Fleksibel ejendomsavancebeskatning 

der bør indføres mulighed for at udskyde beskatnin-

gen ved handler, hvor der indgår sælgerpantebreve – 

således at beskatningen forfalder i takt med afdragene 

på sælgerpantebrevet. 

Afskaf bo- og gaveafgiften ved erhvervsmæssigt 

ejerskifte 

Bo- og gaveafgiften bremser idag hensigtsmæssige 

generationsskifter, idet den dræner virksomheden for 

kapital. 

adgang til finansiering giver ny dynamik



international konkurrence og åbenhed giver danske 

virksomheder nye muligheder og skærper en effektiv 

brug af ressourcer. det er dog centralt, at den interna-

tionale konkurrence sker på fair og lige vilkår. dette er 

ikke mindst relevant i forhold til implementeringen af 

eU’s nye landbrugspolitik (CaP).

Ingen modulation mellem søjle I og søjle II 

eU’s reform af landbrugspolitikken giver mulighed for 

nationalt at flytte 15 pct. af støtten fra den traditio-

nelle landbrugsstøtte til landdistriktspolitikken. dette 

bør undgås, da det vil presse landbrugets økonomi og 

medføre en stor risiko for konkurrenceforvridning.

Implementering af CAP-reform med udgangspunkt i 

nabotjek 

reformen af eU’s landbrugspolitik åbner for en lang 

række områder, hvor de enkelte medlemslande kan 

vælge at implementere reformen forskelligt. for at 

undgå konkurrenceforvridning er det vigtigt, at 

danmark – før man tager endelig beslutning om, hvor-

dan man vil gennemføre reformen – gennemfører et 

nabotjek, hvor man ser på, hvordan de øvrige eU-lande 

gennemfører reformen.

Styrket Miljøteknologiordning 

der blev i 2013 under landdistriktsordningens 

Miljøteknologiordning afsat 215 mio. kr. til investering-

er i nye stalde mv. i 2014 er der foreløbig afsat 145 mio. 

kr. under ordningen. dette bør forøges med yderligere 

200 mio. kr. målrettet miljøinvesteringer, dyrevelfærds-

forbedringer mv. endvidere bør vækstfremmende in-

vesteringsordninger mv. prioriteres i det kommende 

danske landdistriktsprogram. ordningerne vil også 

kunne bidrage til at lette adgangen til finansiering af 

nye investeringer.

Forlængelse af handyrpræmien samt koblet præmie 

til kvier 

i forlængelse af taskforce kvægs anbefalinger bør der 

sikres en koblet præmie til handyr og kvier for dermed 

at opnå, at der i 2020 opfedes og slagtes 65.000 flere 

kalve i danmark. det vil medvirke til at begrænse 

eksporten af spædkalve og sikre såvel arbejdspladser 

som en øget indtjening hos landmændene. 

Styrket eksportfremme 

Bevillingen til fælles eksportfremstød er faldet mar-

kant de sidste 10 år. Bevillingen skal som minimum til-

bage til 2001-niveauet og derfor øges til et permanent 

niveau på 60 mio. kr. årligt.

internationalt udsyn og effektiv Eu-politik



dansk fødevareproduktion   11

Effektivisering af udenrigstjenesten 

eksportindsatsen bør målrettes vækstmarkederne. 

Bl.a. bør der sikres midler til statskonsulenter og 

eksperter på eksportrådets repræsentationer med lo-

kalt kendskab til sprog, kultur, administration og land-

brugs- og fødevaresektoren.

“de enkelte 
medlemslande 
kan vælge at 
implementere 
reformen for-
skelligt”
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regeringen har som målsætning, at danmark skal 

være et fossilfrit samfund i 2050, og at den biobase-

rede økonomi er en vej til at nå dette mål samt skabe 

grøn vækst. for at kick-starte en biobaseret økonomi 

baseret på recirkulering og udnyttelse af rest- og bi-

produkter er der behov for en række tiltag.

Fjern usikkerheder

der er behov for troværdige og langsigtede regulato-

riske rammer for at fastholde og tiltrække investering-

er i bioøkonomi, herunder bioenergi og bioraffinering. 

Fokuseret indsats 

de politiske tiltag vedrørende en biobaseret økonomi 

- på nationalt og internationalt plan - bør koordineres 

og forstærkes.

Incitamenter til bioenergi 

der bør vedtages et ambitiøst iblandingskrav for avan-

cerede biobrændstoffer. samtidig bør biobaserede 

produkter blive en del af den offentlige indkøbspolitik, 

fx gennem certificering af biobaserede produkter.

Satsning på protein 

der bør investeres i mulighederne for at udtrække pro-

tein fra den grønne biomasse til brug for foder bl.a. gen-

nem bioraffinering og planteforædling.

Høst mulighederne i fremtidens 
biobaserede samfund

“der bør vedtag-
es et ambitiøst 
iblandingskrav 
for avancerede 
biobrændstoffer”



Viden og kompetencer spiller en central rolle i forhold 

til at sikre konkurrenceevnen og mulighederne for 

fortsat vækst. kompetent arbejdskraft er en forudsæt-

ning for en velfungerende drift. og virksomheder, der 

forsker, udvikler og innoverer, har højere produktivitet 

end andre virksomheder. for at skabe det bedst mu-

lige grundlag for vækst, skal uddannelser og forskning 

tage udgangspunkt i erhvervets behov og kunne 

anvendes praktisk i den daglige forretning.

Vækstorienteret fødevareforskning 

forskningen bør være erhvervsrettet. Bl.a. bør der 

etableres et nyt program med særlig fokus på produk-

tionsteknologi og fødevareforarbejdning.

Styrket strategisk forskning 

strategisk forskning målretter forskningen til sam-

funds- og erhvervsmæssige udfordringer. den strate-

giske jordbrugs- og fødevareforskning bør styrkes. 

Styrket offentlig-privat vidensamarbejde 

rammerne for offentlig-privat samarbejde om forsk-

ning, udvikling og innovation skal styrkes og forenkles, 

herunder bl.a. håndteringen af rettigheder til viden. 

Brug partnerskaber 

Man bør udnytte partnerskaber (jf. iNNo+), hvor 

virksomheder, offentlige videninstitutioner og myn-

digheder går sammen om at løse samfundsmæssige 

udfordringer og vækstbarrierer. et eksempel er inno-

vationspartnerskabet om intelligent, bæredygtig og 

effektiv planteproduktion, som skal stimulere overgan-

gen til målrettet regulering.

Aktiv brug af myndighedsberedskab

det forskningsbaserede myndighedsberedskab, fx på 

fødevaresikkerhedsområdet, er afgørende for erhver-

vet og bør prioriteres, bl.a. via resultatkontrakter med 

fokus på effekt og relevans.

Erhvervsrettede uddannelser 

Vi skal have fuld væksteffekt af de store danske in-

vesteringer i uddannelse. Uddannelserne kan gøres 

mere erhvervsrettede via undervisningen, gæstelærere 

fra erhvervet, praktik, projektopgaver mv.

Øget fleksibilitet i uddannelserne

de kortere, mellemlange og lange uddannelser skal 

tænkes bedre sammen, så det er enkelt og fleksibelt at 

videreuddanne sig.

forskning og uddannelse til fremtiden
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“Viden og kompetencer spiller 
en central rolle i forhold til at 
sikre konkurrenceevnen”
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landbrug & fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. 

Med en eksport på over 148 milliarder kroner årligt og med 183.000 beskæftigede repræsenterer

vi et af danmarks vigtigste eksporterhverv . Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til 

samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i danmark og globalt.


