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Erhvervsministeriet 

Sendt via mail til pouter@erst.dk og om2-dep@evm.dk 

Svar vedr. høring på IKT-standardiseringsprioriteter for det digitale indre marked 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne sige tak for muligheden for, at afgive bemærkninger vedr. IKT-

standardisering i det digitale indre marked. Som udgangspunkt finder Landbrug & Fødevarer det 

rigtig positivt, at der tages initiativer for at styrke det digitale indre marked og derigennem udnytte 

det store potentiale der er i digitalisering og de deraf følgende vækst- og forretningsmuligheder. 

Landbrugs- og fødevareerhvervet har et kæmpe forretnings- og udviklingspotentiale, når det 

kommer til digitalisering. 

 

Nedenfor er angivet mere specifikke bemærkninger. 

 

3.1.1. Cloudcomputing 

Landbrug & Fødevarer har kommenteret nedenstående på meddelelsen om initiativet vedr. 

cloudcomputing, hvilket vi tillader os at gentage også i denne forbindelse: 

 

1. Det er afgørende, at Kommissionen i forbindelse med dette initiativ får afdækket forhold 

omkring privacy ved personlige data. Mange data i Fødevareerhvervet stammer fra den 

enkelte besætning eller den enkelte landmand, og det er afgørende at personfølsomme 

oplysninger sikres i dette initiativ.  

2. Samtidig er det afgørende, at ejerskab omkring data afklares. Hvem kan lægge data ind, hvem 

ejer data og hvad sker der, hvis data trækkes ud igen.  

3. Det er vigtigt, at et eventuelt cloud initiativ sigter på at skabe forretningsmæssige muligheder 

og ikke bruges som et yderligere reguleringsværktøj fra myndighedernes side.  

4. Endelig er det vigtigt, at der er klare retningslinjer for kvaliteten og formatet på data, der kan 

tilføres cloud-initiativet, så der sikres en høj kvalitet i resultaterne fra databearbejdningen.  

5. Afslutningsvis bekymrer det Landbrug & Fødevarer, at der i initiativet er stor fokus på 

myndighedernes rolle i at tilføre data. Det er vigtigt at få skabt en incitamentsstruktur, der gør 

det attraktivt for virksomheder at bidrage med data, og dermed skabe grundlag for udvikling af 

nye forretningsområder.  

 

3.1.2. Tingenes internet 

Forbundne apparater gør sig i høj grad også gældende i landbrugs- og fødevareindustrien. 

Eksempelvis er der en stor dataopsamling- og udveksling i produktionen i relation til fx 

landbrugsmaskiner og procesudstyr i staldene. De elektroniske øremærker som nogle dyr bærer 

giver også en kæmpe datapulje med mulighed for produktionsoptimering, udvikling mv. Dette er 

også områder, der kunne drage fordel af standardisering. 

 

3.1.3 5G-kommunikationsnet 
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Udover at 5G-kommunikationsnet er centralt for den sømløse kommunikation mellem diverse 

knudepunkter, så er det også en teknologi som i samspil med andre kommunikationsteknologier, er 

afgørende for en positiv udvikling af landdistrikterne.  

 

3.1.5 Data 

I relation til data er det vigtig at understrege, som nævnt under pkt. 3.1.1, at forhold vedr. privacy 

om personlige data bliver afklaret. Personfølsomme oplysninger skal sikres. Og det skal undgås, at 

data går fra at være en forretnings- og innovationsmulighed til at blive et reguleringsinstrument.  

Og som sagt skal ejerforhold af data afklares. 
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