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Høring vedr. lovovervågning af innovationsloven (J.nr. 13-80604-000108) 
 
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på udkast til lovovervågning af 
GUDP loven.  
 
Generelt er der tilfredshed med organiseringen omkring GUDP. Ordningen er veldrevet og 
administrationen effektiv og med en høj service over for brugerne. Informationen både fra 
sekretariat og bestyrelse er generelt klar og entydig.    
 
L&F har følgende opmærksomhedspunkter, som relaterer sig til spørgsmålet, om loven opfylder 
sine formål;  

• Det er svært for GTS og private videninstitutioner at finde økonomi til at deltage i GUDP 
projekter, da den maksimale overhead sats og de angivne beregningsmetoder ikke reelt 
afspejler omkostningerne for at deltage i projektet, mens det er mere attraktivt for 
universiteterne. Der er behov for en stærkere fokus på videnoverførsel og videnspredning 
bl.a. gennem inddragelse af GTS og private videninstitutioner.  
Af udkast til lovovervågning er der ikke opgjort bevillingernes fordeling på de forskellige 
kategorier af videninstitutioner. Det vil være hensigtsmæssigt, bl.a. med henblik på at få 
en yderligere fokus på innovation og videnspredning.  

• Der lægges op til solide business cases i ansøgningerne, og det er en udfordring, jo 
længere et projekt kommer over mod universitetsverdenen. Hvis man samtidigt ønsker et 
bare nogenlunde fornuftigt forskningsindhold, ses det ofte, at selv udmærkede 
universitetsforskere indgår i projektansøgninger med alt for ringe forskningskvalitet. GUDP 
bør primært være en udviklings- og innovationsordning, hvor projekterne nogle gange skal 
understøttes af forskning. Her må man naturligvis ikke gå på kompromis med kvaliteten. 
Det er dog også vigtigt, at GUDP ikke er bange for ”lidt tungere” forskningsprojekter til 
sikring af videngrundlaget, men det er her, at samspillet med fx Det Strategiske 
Forskningsråd er væsentligt. GUDPs satsning på genomisk selektion er et godt eksempel 
på, hvordan den grundlagsskabende strategiske forskning finansieret af DSF og de 
anvendelsesorienterede aktiviteter finansieret af GUDP supplerer hinanden godt.   

• Evalueringen af ansøgninger foretages efter et antal komplementære parametre 
(spiderweb). Det giver en risiko for, at de bevilgede ansøgninger er middelmådige på alle 
parametre og ikke rigtig skarpe på enkelte af dem. Det vil være ønskeligt med enten en lidt 
mere strategisk tilgang, som fx satsningen på forarbejdede fødevarer, eller omvendt have 
en reel bottom up tilgang, som Innovationsloven var. Der er en risiko for, at den 
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nuværende ansøgningsevaluering udvikler sig til en regnearksøvelse uden så meget reelt 
fagindhold. 

• Det har været uklart for brugerne, hvorvidt GUDP bestyrelsen reelt ønsker fortsat at bruge 
netværk virkemidlet. L&F har gode erfaringer med brug af virkemidlet, og foreslår, at 
GUDP videreudvikler på netværksordningen og prioriterer denne. Det er dog samtidig 
væsentlig, at der fortsat ved netværksprojekter ikke skal udarbejdes forretningsplaner.   

• Der har været en uheldig tendens til, at projekter er blevet flyttet fra ”demonstration” til 
”udvikling”, hvorved medfinansieringskravet øges til mere end projekterne kan bære. 
Demonstrationer er meget vigtige, da de er med til at sikre implementeringen hos 
slutbrugeren af den viden og know how, der opnås i de enkelte projekter. Derfor er det 
meget uhensigtsmæssigt, at demonstrationsaktiviteter nedprioriteres. Det kan opfattes 
som kassetækning.  

• Tilsvarende er det uheldigt, at gylle og gyllebehandlingsteknologier ikke er omfattet af 
definitionen for primære landbrugsprodukter (EF-traktatens bilag 1). Dette er en barriere 
for, at private videninstitutioner kan igangsætte og deltage i nye projekter på dette område. 
Danmark har hidtil haft en førerposition indenfor produktudvikling på dette område, og 
udvikling af miljøteknologi til landbrug ligger klart indenfor GUDP programmets formål.   

• Det fremgår af rapporten, at de små, mellemstore og store virksomheders andel af de 
tildelte midler er steget fra 20 pct. i 2010 til 33 pct. i 2013, mens de offentlige 
forskningsinstitutioners andel er faldet fra 80 pct. i 2010 til 67 pct. i 2013. Vi ser gerne, at 
denne udvikling fortsætter, således at der fremover gennemføres flere projekter hos 
virksomhederne. 

• Det vil være nyttigt ift. at vurdere målopfyldelsen, at se udviklingen i bevillingsudviklingen 
til de forskellige hovedudfordringer over årene og med en sammenligning til 
Innovationsloven, hvor det er muligt med den anvendte kategorisering. Det fremgår ikke af 
rapporten, hvor stor en andel af midlerne, der anvendes inden for gartneriproduktionen. Vi 
ser imidlertid gerne, at denne andel stiger fremover, for der er et stort behov for 
innovation. 

• Trods en proaktiv indsats fra bestyrelsen er der stadig relativt få projekter inden for 
fødevareforarbejdning. Der henstilles til, at der i de kommende år bliver mere fokus på 
produktudvikling, som der fx var under Innovationsloven. Men man skal så samtidig holde 
fast i, at et ”produkt” skal forstås bredt i kæden: et fysisk produkt, et rådgivnings-værktøj, 
en service, et koncept m.m. 

• Den internationale videnhjemtagning hæmmes unødigt af regelsættet.  Dette bør ændres, 
således at relevante internationale partnere kan deltage som direkte projektpartnere, hvis 
ikke der findes tilsvarende viden i Danmark  

• Det er stadig beklageligt, at der i flere GUDP runder, herunder den seneste - i modsætning 
til runderne under Innovationsloven - fortsat ikke gives tilskud til opbygning af 
innovationskompetencer, herunder uddannelsesaktiviteter. Det kunne særligt være 
relevant for mindre virksomheder.  
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