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Regional erhvervspolitisk strategi 
Landbrug & Fødevarer’s regionale erhvervspolitiske strategi skal danne grundlaget for de 
næste 4 års arbejde i de regionale vækstfora, der netop er ved at blive udpeget. Strategi-
en skal samtidig bidrage til arbejdet i Danmarks Vækstråd. Formålet med strategien er 
således at afdække områder, hvor det samlede fødevareerhverv kan bidrage til vækst i 
regionerne og sikre, at erhvervet får en central placering i den regionale erhvervspolitik – 
og således udnytte de muligheder, der opstår i denne sammenhæng.  
 
Vækstforaernes samlede indstilling udgør årligt ca. 1 mia. kr. til fordeling til regional ud-
vikling. Halvdelen af midlerne er til kompetenceudvikling og halvdelen til udvikling (frem-
me af innovation, iværksætteri, turisme m.v.). I de to første år har vækstfora igangsat pro-
jekter inden for fødevareområdet til 200 mio. kr.  
 
Strategien er opbygget ud fra fem overordnede emner, hvori fødevareerhvervet på for-
skellig vis kan bidrage til udvikling og vækst i regionerne. Strategien er formuleret fremad-
rettet og med udgangspunkt i, hvordan erhvervet kan bidrage til løsning af problemstillin-
ger af stor samfundsmæssig betydning. Formålet er at signalere, at erhvervet er en del af 
løsningen – og således har en central regional placering i Danmark fremover.  
 
Med baggrund i vækstforaernes overordnede formål samt deres hidtidige og forventede 
fremtidige indsatser er fem faglige områder udvalgt: 
 

• Fødevareerhvervet – en global klynge med lokalt ophæng 
• Grøn teknologi – Fødevareerhvervet som udviklingslaboratorium 
• Landdistrikter og udkantsområder 
• Fornybare ressourcer og recirkulering  
• Sundhed og forebyggelse 
 

Baggrund for og formål med de regionale vækstfora 
De regionale vækstfora er nedsat for at sikre gode rammer for vækst og udvikling. Ideen 
er at satse på de kompetencer og erhvervspotentialer, der findes lokalt og regionalt.  
 
Der er i alt 6 vækstfora ét i hver region og et på Bornholm. Foraene er sammensat af re-
præsentanter fra regionen, kommunerne, det lokale erhvervsliv, videninstitutioner og ar-
bejdsmarkedets parter. Landbrug & Fødevarer er repræsenteret i samtlige vækstfora.  
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Erhvervsudviklingsstrategier og handleplaner 
Vækstforaerne skal udarbejde regionale erhvervsudviklingsstrategier, der beskriver den 
regionale indsats med udgangspunkt i de særlige regionale styrker og udfordringer, som 
den pågældende region har.  
 
Udkantsområder er udpeget som en særlig udfordning for vækstforaerne, da der her i 
forhold til resten af landet er en relativ svag udvikling i erhvervsindkomst og beskæftigel-
se. Turismeudvikling er ligeledes en specifik opgave pålagt vækstfora. 
 
Målene i erhvervsudviklingsstrategien konkretiseres i handleplaner, der skal sikre frem-
drift i overensstemmelse med strategien.  
 
Fødevareerhvervet skal på dagsordnen 
Landbrug & Fødevarers mål er, at det samlede fødevareerhverv bliver prioriteret højere i 
erhvervsudviklingsstrategierne. Dette er en forudsætning, hvis erhvervet skal indgå i pro-
jekter, der igangsættes af vækstforaerne og dermed få andel i de udbudte projektmidler.  
 
Samtidig udgør erhvervsudviklingsstrategien en del af grundlaget for den regionale udvik-
lingsplan. Den regionale udviklingsplan udgør en samlet paraply for udviklingsinitiativer i 
regionen. Planerne beskriver en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdi-
strikter og udkantsområder samt for natur og miljø.  
 
Midler til regional udvikling 
De regionale vækstfora har indstillingsret over to typer af midler:  

• De regionale udviklingsmidler 
(Vækstforum indstiller til Regionsrådet, som træffer beslutning) 
 

• EU’s strukturfonde (Socialfond og Regionalfond) 
(Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, som træffer beslutning) 

 
Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken indenfor de fire 
indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation, anvendelse af ny teknologi. 
 
Regionalfondsprogrammets formål er at styrke den regionale konkurrenceevne og be-
skæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene indenfor de tre indsatsområder: Innovation, 
iværksætteri og anvendelse af ny teknologi 
 
I alt skal der fordeles ca. 7,6 mia. kr. i perioden 2007-13 til regional erhvervsudvikling (na-
tionale og EU-midler). 
 
Herudover kommer gearing med midler fra diverse andre fonde eks. inden for forskning.  
 
Organisering 
De regionale vækstfora udpeges af regionsrådene og følger deres valgperiode. Derfor 
skal der netop nu efter regionsrådsvalget i nov. 2009 udpeges nye vækstfora. De nye 
vækstfora vil være på plads i løbet af 1. kvartal 2010. 
  
Diagram over organiseringen findes i bilag I. 
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Områder hvor fødevareerhvervet kan bidrage til øget  vækst og udvik-
ling i regionerne 
Fødevareerhvervet er på flere områder helt central for løsning af de udfordringer regio-
nerne står overfor. Vi fokuserer i denne strategi på fem områder:  
 

• Fødevareerhvervet – en global klynge med lokal forankring 
• Grøn teknologi – fødevareerhvervet som udviklingslaboratorium 
• Landdistrikter og udkantsområder 
• Fornybare ressourcer og recirkulering 
• Sundhed og forebyggelse 
 

Inden for hvert område beskrives kort, hvordan fødevareerhvervet kan bidrage til øget 
vækst og udvikling i regionen, samt hvad der skal til for at udnytte potentialet.  
 
Satsninger indenfor de fem områder vil føre til øget innovation, iværksætteri, kompeten-
ceudvikling og beskæftigelse. Disse overskrifter er identificeret som væsentlige vækstdri-
vere for regional udvikling.  
 
Fødevareerhvervet – en global klynge med lokal fora nkring 
Fødevareklyngen udgør en central del (næsten 18 pct.) af den samlede danske industri-
omsætning. Der er en stærk sammenhæng mellem primærproduktionen, fødevareforar-
bejdningssiden, maskinproduktionen og serviceerhvervene.  
 
Udover en stor eksport af fødevarer (i 2008 solgte Danmark for 64 mia. kr. til udlandet) 
har vi en stor eksport af maskiner og udstyr (50 mia. kr.). Hertil kommer salg af rene ser-
viceopgaver som for eksempel rådgivning omkring fødevarekontrol, oplæring i brug af 
landbrugsmaskiner og -udstyr og rådgivning om opbygning af særlige kundskaber på 
landbrugsområdet.  
 
Dansk landbrugs teknologiske førerposition gør erhvervet til det ideelle udviklingslabora-
torium for moderne agroindustrielle teknologier. De fleste agroindustrielle virksomheder 
har modnet deres teknologier på danske landbrug og har efterfølgende vokset sig til glo-
balt eksporterende milliardforretninger.  
 
Fødevaresikkerhed/forsyning 
Løbende tilpasning af det danske fødevareerhverv og optimering af produktionen bety-
der, at Danmark målt pr. landmand er verdens næststørste nettoeksportør af fødevarer. 
Den danske fødevareproduktion er kendetegnet ved at levere sunde, sikre og velsma-
gende produkter, som tilmed er blandt de mest klimavenlige globalt set – en konkurren-
ceparameter, der vil få stadig stigende betydning. Den danske fødevareproduktion er og-
så kendetegnet ved hurtigt at kunne tilpasse sig nye markedsvilkår og producere de varer 
som markederne efterspørger. Produktionen af økologiske fødevarer er et godt eksempel 
på en differentieret produktion tilpasset forbrugernes efterspørgsel.  
 
Der er på verdensplan en stadigt stigende efterspørgsel efter fødevarer – ikke mindst fra 
den hastigt voksende middelklasse – og der er derfor behov for en fortsat produktion af 
kvalitetsfødevarer i Danmark.  
 
Hvad skal der til for at videreudvikle sektoren og sikre fortsat konkurrencedygtighed 

• Forskning og udvikling skal skabe merværdi i hele fødevarekæden. 
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• De lokale/regionale erhvervsvilkår skal forbedres, så virksomheder (primær- såvel 

som sekundærsiden) fastholdes i de enkelte regioner.  
 
• Projekter (herunder demonstrationsprojekter) til afprøvning af ny teknologi – sam-

arbejder/nye partnerskaber mellem virksomheder, landbrug og myndigheder. 
 

• Kompetenceudvikling (eks. videreuddannelse af lastbilchauffører til klimavenlig 
kørsel eller af landmænd til naturpleje, dyrkning af energiafgrøder). 

 
Grøn teknologi – fødevareerhvervet som udviklingsla boratorium  
Grøn teknologi er et bredt område, som omfatter alt fra rengøring af maskiner og fabrik-
ker til rensning af spildevand, forurenet jord mm. Allerede på nuværende tidspunkt er 
grønne teknologiløsninger en stor eksportvare for Danmark. Udviklingen af ny energitek-
nologi er i denne forbindelse et af de væsentlige områder. Landbrugets produktionsbyg-
ninger og væksthusgartnerierne er oplagte eksempler til afprøvning og udvikling af ny 
energiteknologi og ikke mindst til at få nye teknologier til at spille sammen. Væksthus-
gartnerierne er i forvejen karakteriseret ved et meget effektivt energiforbrug med anven-
delse af overskudsvarme fra såvel centrale kraftvarmeproducenter som fra gartneriernes 
egne naturgasbaserede kraftvarmeanlæg.  
 
Et andet eksempel på at udvikling inden for fødevareerhvervet kan gøre nytte i andre sek-
torer, er rengøring af slagterier. Her er der fokus på en risikobaseret tilgang til rengørin-
gen, som vil kunne overføres til eksempelvis sygehuse og dermed hindre spredning af 
farlige bakterier.  
 
Hertil kommer hele økologisektoren, hvor Danmark har en styrkeposition for udvikling af 
klima- og miljøvenlige teknologier tilpasset den økologiske produktion.  
 
Danmark er kendt for at kunne løfte store udviklingsopgaver i et tæt samarbejde mellem 
erhverv, myndigheder og forskere. Landbrugs- og fødevaresektoren er både udviklere og 
brugere af grøn teknologi, og sektoren har gode muligheder for, i samarbejde med andre 
brancher og institutioner, at blive udviklingslaboratorium for grøn teknologi på en lang 
række områder: 
 

• Leverance af biomasse til vedvarende energi. 
• Udvikling af 2. generation bioethanol 
• Separeringsanlæg  
• Klimavenlige teknologier 
• Forvaltning af vandressourcer  
• Recirkulationsteknologi til dambrug 
• Rensning af spildevand 
• Rengøring af staldsystemer 
• Løsninger til industrirengøring 

 

Hvad skal der til for at udnytte potentialet 
• Udvikling af nye løsninger og teknologier. Dette bør ske i samarbejde med forsk-

ningsinstitutioner, GTS og teknologiudviklere. 
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• Partnerskabsdannelse med virksomheder indenfor f.eks. affalds- og energisekto-
rerne med henblik på at udvikle teknologier og systemer, der understøtter recirku-
lering og øget anvendelse af fornybare ressourcer. 

• Test og demonstrationsprojekter. 
• Tilpasning af regler, lovgivning og administrativ praksis, så udvikling anvendelse af 

grøn teknologi understøttes både nationalt/EU og lokalt.   
• Projekter med fokus på at få forskellige teknologier til at spille sammen, eks udvik-

ling af styringsstrategier og –værktøjer for at opnå det bedst mulige samspil mellem 
forskellige energiteknologier . 

 
Landdistrikter og udkantsområder 
Der peges både fra national side som fra EU på, at den regionale sammenhæng skal 
øges. Landbrugs- og fødevaresektoren har sin helt naturlige tilstedeværelse i landdi-
strikts- og udkantsområder, hvilket betyder, at sektoren – udover at operere på de globale 
markeder – også har stor betydning for den lokale erhvervsudvikling i landdistrikter og 
yderområder.  
 
En stor del af sektorens ansatte er beskæftiget i disse områder og sektoren leverer  
arbejdspladser på alle vidensniveauer (højtuddannede, faglærte og ufaglærte).  
 
Landbrugets udvikling med stigende krav til produktionsmetoder medfører, at der til sta-
dighed opstår overflødiggjorte landbrugsbygninger. En del af disse bygninger rummer 
muligheder for alternativ anvendelse og har stort potentiale til at udgøre det fysiske 
grundlag for såvel spændende boliger som nye erhverv.  
  
Natur 
Som ejer af størstedelen af arealerne i landdistrikter og udkantsområder er det primære 
landbrugserhverv en central spiller i at øge mulighederne for naturoplevelser. Her er også 
en fin sammenhæng til ”Sundhed og forebyggelse”, idet naturen kan indgå som vigtig del 
i en indsats inden for dette område.  
 
Økologi 
Den økologiske produktionsform spiller en væsentlig rolle i landdistrikternes og udkants-
områdernes fortsatte udvikling. Her kan til eksempel nævnes den økologiske malkepro-
duktion i Syd- og Vestjylland samt mange små-øer med økologiske lokale fødevarer.  
 
Hvad skal der til for at udvikle potentialet 

• Skabe rammer for at udfolde viften af indtjeningsmuligheder – oplevelsesøkonomi, 
turisme, lokale og regionale fødevarer, alternativ anvendelse af landbrugsbygnin-
ger 

 
• Satse på at løfte de regionale produkter op i værdikæden og dermed skærpe kon-

kurrenceevnen og øge omsætningen – såvel konventionelle som økologiske pro-
dukter. Dette kræver blandt andet kompetenceudvikling af virksomhedernes med-
arbejdere.  

 
• De regionale vækstfora skal tænke ”Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig 

fornyelse” ind i deres satsninger. Fonden er en del af globaliseringsaftalen. Fonden 
råder over godt 800 mio. kr (2010 – 2012), midlerne skal medfinansieres med regi-
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onale midler. 20 pct. skal gå til omstilling i hårdt ramte områder – med fokus på det 
grønne område og velfærdsområdet.  

 
Oplevelsesøkonomi, turisme og gastronomi 
Dansk gastronomi har med afsæt i det nye nordiske køkken vundet øget anseelse på den 
internationale madscene og fået voksende betydning for markedsføringen af Danmark og 
danske kvalitetsfødevarer i udlandet. Turister fremhæver ofte den danske kvalitetsmad 
som mindeværdig, og dansk gastronomi spiller derfor en afgørende rolle for udbygning af 
turismen og en god oplevelsesøkonomi. På samme måde har de danske elitekokke været 
med til at øge forbrugernes bevidsthed om kvalitetsfødevarer og fødevarernes betydning 
for en sund livsstil, samt medvirket til innovation og produktudvikling af nye kvalitetsføde-
varer blandt producenterne.  
 
Gastronomiområdet udgøres i dag af forskellige selvstændige kokke, uddannelsesinstitu-
tioner og løsrevne organisationer, der hver især søger at rejse finansiering til varetagelse 
af gastronomiens interesser, faciliteter, iværksættelse af events samt forskning. Det bety-
der, at det ofte er vanskeligt for aktørerne at rejse tilstrækkelig offentlige og privat finan-
siering til eksempelvis deltagelse i internationale konkurrencer og events, træningsfacilite-
ter samt sikre ny produkt- og teknologiudvikling og videndeling mellem forskellige aktører 
på området.  
 
Hvad skal der til for at udnytte potentialet 

• Samspil med Danmark som Gourmetland – en del af Grøn Vækst-aftalen. Målet er 
at styrke det internationale kendskab til Danmark som leverandør af gourmetople-
velser og fødevarer af høj kvalitet. 

• De regionale vækstfora kan til gavn for gastronomi, turisme og innovation inden for 
fødevareerhvervet understøtte oplevelsesøkonomien ved bl.a. følgende aktiviteter: 
Fælles PR/markedsføringsplatform over for udlandet, tiltrække og iværksætte selv-
stændige events og konkurrencer med fokus på gastronomi og kvalitetsfødevarer, 
bistå til at lokale fødevareproducenter og oplevelsesbranchen, samarbejde om ud-
vikling af nye spændende gastronomiske oplevelser samt indtænke gastronomi i 
projekter inden for turisme og anden oplevelsesøkonomi.  

 
Fornybare ressourcer, biomaterialer og øget recirku lering 
Fødevareerhvervet skal ses i et langt bredere perspektiv end blot som producent af føde-
varer. Erhvervet er som biomasseproducent helt central i den ”vugge til vugge-
tankegang1” der ligger bag nye miljø- og produktionskoncepter, hvor man forsøger at ef-
terligne principperne fra naturens kredsløb. Erhvervet er central i recirkuleringen af knap-
pe råstoffer som f.eks. fosfor i affald og biprodukter fra andre erhverv (affaldssektoren, 
biotek-virksomheder, etc. ). Effektiv og sikker recirkulering kræver en helhedsorienteret 
tilgang til hele kredsløbet, hvor alle involverede brancher, myndigheder samt forsknings- 
og udviklingsmiljøer inddrages 
 
Vi har i Danmark mulighed for at udnytte en førerposition inden for udvikling af vedvaren-
de energi som for eksempel biogas på husdyrgødning og 2. generations bioenergi (udnyt-
telse af rest- og affaldsprodukter). 

                                                      
1 Vugge til vugge eller ”Cradle to Cradle” bygger på tre fundamentale principper. De handler om, at affald er lig med føde enten 
via en biologisk eller teknisk næringsstofcyklus, om at bruge den indkommende solenergi – det vil sige vedvarende energikilder i 
form af sol, vind og vand – og om at værdsætte mangfoldighed og designe med naturen og så vidt muligt bruge de lokale mate-
rialer.  
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Landbruget er, som leverandør af biomasse, helt central i omstillingen til brug af vedva-
rende energi. I 2008 leverede landbruget 75 pct. af den samlede VE-produktion fra bio-
masse og biogas. Og der er et enormt potentiale for at videreudvikle denne produktion. 
Det er dokumenteret, at produktionen af biomasse kan 4 dobles, uden at det går nævne-
værdigt ud over produktionen af foder og fødevarer.  
 
Et af målene i Grøn Vækst-aftalen er, at 50 pct. af husdyrgødningen skal udnyttes til grøn 
energi 
 
Udover energiudnyttelsen kan biomasse fra landbruget (eks. hamp, hør, elefantgræs, kar-
tofler mm.) omdannes til nye materialer, herunder fibermaterialer, bionedbrydelig plast, 
olier med specifikke egenskaber til tekniske formål m.v. Der er meget begrænsede forny-
bare alternativer til en meget stor del af de materialer vi i dag bruger i industrien og hus-
holdningerne. Udnyttelse af landbrugets biomasse til fornybare materialer og til energi er 
derfor samfundsmæssigt interessante ud fra miljø-, energi- og ressourcemæssige og 
økonomiske aspekter. En dansk satsning på området vil kunne bringe Danmark i en glo-
bal førerposition i forhold til udviklingen af et biobaseret samfund. 
 
Hvad skal der til for at udnytte potentialet 

• De regionale strategier og initiativer skal tænkes sammen med nationale målsæt-
ninger og satsninger f.eks.: 
o at der i Grøn Vækst-aftalen er afsat midler til investering i biogasanlæg 
o at Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (800 mio. kr. fra 

2010-2012) har afsat 35 pct. af midlerne til markedsmodning og kommerciali-
sering af nye grønne løsninger. 

 
• Entydig satsning på kompetenceopbygning og udvikling som understøtter et solidt 

forretningsgrundlag for udnyttelse af fornybare ressourcer med henblik på at dette 
fokus gøres til et regionalt videns- og vækst-flagskib. 

 
• Projekter, der fokuserer på at komme fra forsknings- og udviklingsresultater til mar-

kedet skal kunne understøttes. Dette kan ske i samarbejde med forskningsinstituti-
oner og GTS. 

 
Sundhed og forebyggelse  
Der er i flere regioner stigende fokus på det sunde liv, herunder at det sunde liv er et for-
retningsområde i vækst. Som fødevareproducerende erhverv spiller vi en betydelig rolle i 
forhold til danskernes madvaner og påtager os et ansvar for at bremse - og gerne vende -
udvikling i antallet af livsstilssygdomme relateret til kost. Vi kan bidrage med udvikling af 
måltidsløsninger til forskellige grupper. Her kan økologien spille en væsentlig rolle - ek-
sempelvis har flere kommuner en målsætning om, hvor stor en del af måltiderne i dagin-
stitutionerne, der skal bestå af økologiske råvarer. 
 
Plantemedicin til såvel human som veterinær anvendelse er et andet udviklingsområde.  
 
Hvad skal der til for at udnytte potentialet 
Der er behov for fokus på offentligt/privat samarbejde, herunder en styrkelse og udvikling 
af partnerskaber mellem regionale virksomheder og offentlige udbydere af mad om f.eks.:  

• Måltidsløsninger i institutioner – eksempelvis med fokus på økologi 
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• Udvikling af nye produkter som er tilpasset f.eks. ældre eller patienter på sygehu-
sene,   

• Udvikling af kvalitetsstandarder for fødevarer med henblik på at øge gennemsigtig-
heden mellem køber/sælger af mad til mange – og kvaliteten af maden, 

• Udvikling af landbruget som medicoindustri, f.eks. som leverandør af ”plantemedi-
cin” til human og veterinær anvendelse i samarbejde med regionale forskningsinsti-
tutioner mv. 

• Udvikling af rengøringsteknologi på sygehuse 
• Fokus på sammenhæng til oplevelsesøkonomien 
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