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Høring af Lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 

(Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v.) 

 

Landbrug & Fødevarer (L&F) takker for høringsmuligheden og ønsker at fremkomme med 

nedenstående bemærkninger.  

 

L&F er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på over 

120 mia. kr. årligt og med 141.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste 

eksporterhverv.  

 

Den danske jordbrugs- og fødevareklynge er verdens 3. største. Klyngen stod i 2011 for 9 % af den 

private beskæftigelse, 20 % af den samlede danske eksport og 57 % af overskuddet på handelsba-

lancen og bidrager dermed væsentligt til velfærdssamfundet. Klyngen spiller desuden en nøglerolle 

i løsningen af akutte globale udfordringer inden for befolkningsvækst, fødevareforsyning samt over-

gangen til det biobaserede og fossilfri samfund – den biobaserede økonomi. 

 

Overordnede kommentarer til lovforslaget  

L&F er enig i lovforslagets hovedsigte, hvis formål er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, og 

hilser alle initiativer, der kan styrke det danske innovations-fremmesystem, velkommen. 

 

Som et eksporttungt erhverv er markedsadgang et vigtigt element for at kunne realisere erhvervets 

ambition om at bidrage til vækst og beskæftigelse. Det gælder både til fjernmarkeder, men også for 

adgangen af nye innovative produkter og (food-)serviceydelser til nær- og hjemmemarkederne.  

 

Indenfor afsætning og produkt- og serviceudvikling til det offentlige kan fødevareerhvervet bidrage 

til både at skabe vækst og beskæftigelse og samtidigt bidrage til at forbedre service og nye 

innovative løsninger, fx hele bespisningsområdet (også beskrevet nedenfor), hvori de, i 

lovforslaget, foreslåede partnerskabsmodeller er relevante og kan skabe og modne nye markeder.  

 

Det grønne i fokus 

L&F anerkender til fulde hensigtserklæringerne om at fokusere på det grønne område, hvor der 

eksisterer såvel nationale styrker som global efterspørgsel på nye innovative løsninger.  

 

I den forbindelse ønsker L&F at lægge vægt på, at Markedsmodningsfonden bør støtte op om 

Regeringens finanslovsaftale med Enhedslisten om satsning på Styrket miljø og Grønne 

arbejdspladser – herunder indsatserne Grøn omstilling og beskæftigelse og Mere og bedre grøn 

teknolog (dette vil også have et godt sammenhæng til Fornyelsesfondens tidligere virkeområde). 

Det er derfor bemærkelsesværdigt, at Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 

(Fornyelsesfonden) med nærværende lovforslag omdannes til en fond, uden det specifikke fortsatte 

fokus på det grønne område.  
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I forlængelse af udfordringerne med at skaffe vækst i Danmark skal også ses de store globale 

Grand Challenges (climate change, food security, food supply, demand for new green solutions 

etc.). Udfordringer, som under de rette betingelser udgør et stort bæredygtigt vækstpotentiale for 

landbrugs- og fødevareerhvervet i Danmark (som også indebærer modning af nye produkter og 

services). L&F har derfor påpeget Bæredygtig Intensiv Produktion, som den mest bæredygtige 

metode til at løse de globale udfordringer. Dette støttes også af FNs fødevareorganisation FAO. 

Beregninger fra L&F viser, at fødevareklyngen med bæredygtig intensiv produktion på få år kan 

øge sin eksport til 150 mia. kr. årligt. Dertil kommer, at klyngen – ved siden af produkteksport - i 

stigende grad vil fokusere på eksport af systemer og viden til udvikling af landbrugs- og 

fødevaresektorer i andre lande. Her er integrationen mellem forskning, rådgivning og agroindustri et 

væsentligt plus, fordi de danske aktører er vant til at samarbejde og kan supplere hinanden med 

leverancer til hele produktionsprocessen. Denne helhedskultur er velegnet til at opbygge tillid hos 

udenlandske beslutningstagere. Det indebærer, at Markedsmodningsfonden giver mulighed for at 

støtte projekter til markedsadgang for nye innovative produkter fra fødevareklyngen, som kan 

bidrage til at skabe denne vækst. 

 

I sammenhæng med de i indledningen fremføret økonomiske fakta om fødevareerhvervet og med 

udgangspunkt i, at fonden vil fokusere på områder med særlig eksportpotentialer, undrer det, at 

fødevareerhvervet ikke er fremhævet tydeligere som et oplagt fokusområde for Fonden. Dette bør 

ændres.   

 

Her bemærkes samtidigt, at fødevareområdet er det erhverv i Danmark med næst flest 

patenthandler (DST, 2011). Dette skal ses i sammenhæng med, at netop patentaktiviteten indgår 

som parameter og kriterium for Fondens fokus. 

 

Samlet medfører dette en henstilling om, at Fondens fokus også bør rettes mod de store eksport- 

og vækstpotentialer vedrørende modning af såvel nye produkter og services som markeder 

indenfor fødevareerhvervet.  

 

Bevarelse af innovation 

L&F er bekymret for tabet af fokus på innovation i Fonden. Det gælder særligt i forhold til, hvilke 

aktivitetstyper Fonden vil yde støtte til. Det bør undgås, at sammenhængen mellem innovationen 

før markedsmodning - og i selve markedsmodningsprocessen går tabt. Også vedrørende sammen-

sætningen af fondens bestyrelse, bekymrer den reduceres fokus på innovation. Bestyrelsens 

medlemmer bør besidde kompetencer indenfor innovationsfremme. Fjernelsen af støtte til bruger-

dreven innovation som aktivitet er ligeledes uhensigtsmæssig. Brugerne har selvsagt stor betydning 

for markedsmodningen og kan bidrage med vigtige information til at forbedre produkterne. 

Brugerdreven innovation bør som minimum opretholdes som aktiviteter under § 9. stk. 1. 

 

Vedr. den foreslåede ordning A)- C) 

L&F er positive overfor de fremsatte initiativer om, at Markedsmodningsfonden kan yde støtte til:  

- Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. På nogle 

områder kan det offentlige være markedsledende, fx skole- og ældrebespisning, hvor der 

helt oplagt er både behov for og en stor efterspørgsel på nye innovative løsninger (hvor 

også brugerdreven innovation er helt central). 

- Etablering af partnerskaber mellem virksomheder m.fl.. Her kan der være store potentialer, 

fx indenfor eksport af danske viden og know how, system-teknologi mv. Som nævnt 

ovenfor er integrationen mellem forskning, rådgivning og agroindustri i Danmark et 

væsentligt plus, fordi de danske aktører er vant til at samarbejde og kan supplere 
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hinanden med leverancer til hele produktionsprocessen. På vigtige markeder som Rusland 

og Kina ser vi mange eksempler på, at der efterspørges hele systemløsninger med henblik 

på at effektivisere og professionalisere den indenlandske produktion i både 

primærerhvervet og fødevareindustrien. Vælges ”danske systemløsninger” øges 

mulighederne samtidig for, at det er danske fødevarer, der får adgang til markedet.  

  

Andre specifikke bemærkninger 

Det bemærkes dog, at; Fonden har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, særligt i 

små og mellemstore virksomheder. Ud fra en effektbetragtning er det ikke nødvendigvis en fordel, 

at man alene vil fokusere på SMVer. Samtidigt bemærkes, at det er muligt, at Fondens også kan 

yde støtte til store virksomheder uden at forbryde sig mod EU's statsstøtteregler (men så med en 

lavere sats – jf. fx GUDP). Partnerskaber mellem store og små virksomheder bør være en 

mulighed.  

 

Jf. § 5 stk.1. L&F ser gerne at bestyrelsen for Markedsmodningsfonden bemyndiges med en 

strategi for udmøntning af Fondens midler. Til inspiration kan henvises til GUDP, som med kyndig 

vejledning og samspil med erhvervslivet fik nedsat en meget vellykket strategi i 2010. 

  

Jf. § 7. Det er ikke klart, hvordan rekvireringen af ”eksperter” sker, og hvordan de forskellige 

erhvervsområder dækkes. 

 

Endeligt bemærkes afslutningsvist, at det er vigtigt, at Fondens regelsæt for ansøgning, 

støttesatser mv. forenkles mest muligt med henblik på at reduceres den regeljungle, som danske 

virksomheder står overfor, når de ønsker at søge støtte til forsknings-, udviklings-, innovations- og 

markedsmodningsaktiviteter. 

 

Måtte der være behov herfor, uddyber vi selvfølgelig gerne vores høringsbemærkninger.  

 

Med venlig hilsen 

 
Claus Saabye Erichsen 

Seniorkonsulent 

 

Forskning & Fødevarer 
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