Bilag 8
Grøn Vækst
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 16. juni aftalen ”Grøn Vækst”.
Aftalen indeholder 2 dele, som gensidigt skal spille sammen og styrke den fælles indsats:
1. En Miljø- og Naturplan Danmark frem mod 2020. Planen skal sikre bedre miljø og klima samt mere
natur af høj kvalitet, der er tilgængelig for alle. Med planen lever Danmark op til sine forpligtelser i
EU’s Vandrammedirektiv og Natura 2000-direktiverne, ligesom planen følger op på Vandmiljøplan III
og Pesticidplan 2004 – 2009. Det er forudsat at indsatsen godkendes af EU-kommissionen.
2. En Strategi for et grønt landbrugs- og fødevareerhverv i vækst. Der gennemføres en samlet og fokuseret indsats for at skabe bedre rammer for et selvbærende landbrugserhverv, der udvikler sig på
markedsvilkår, beskytter miljøet og naturen og leverer grøn energi.
1. Natur- og Miljøplan Danmark
Forbedring af natur og miljøforhold
•
•
•
•
•
•

Udledningen af kvælstof og fosfor skal reduceres
De fysiske forhold på udvalgte strækninger af vandløb skal forbedres
Reduktion af pesticidernes skadevirkninger på mennesker, dyr og natur
Reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser
Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses
Der skal skabes mere natur og bedre tilgængelighed til naturen

Initiativer til at opnå målene i Miljø- og Naturplanen:
Målene søges opnået gennem blandt andet omlægning af afgifter, friholdes af arealer omkring vandløb og
vådområder, nye krav til drift af marker samt yderligere pilotprojekter og analyser til udvikling af yderligere
løsninger.
2. En Strategi for et grønt landbrugs- og fødevareerhverv i vækst
•
•
•
•
•
•
•

Skabe bedre rammer for et selvbærende landbrugserhverv
Gøre miljø- og fødevarereguleringen mere enkel og smidig
Fremme landbrugets rolle som leverandør af grøn energi
Fremme markedsbaseret økologi
Danmark som grønt vækstlaboratorium
Investering i grønne teknologier
Understøtte en mere værdiskabende fødevareindustri

Initiativer til at opnå målene om et grønt landbrugs- og fødevareerhverv i vækst:
Fjerne unødige administrative barrierer
Aftalen vil gennemføre en modernisering af landbrugsloven, som vil ændre krav om ejerforhold, arealer,
maksimumgrænser for husdyrhold m.m.. Desuden vil der ske ændringer i miljø- og fødevarereguleringen, så
erhvervet opnår lettelser på blandt andet miljøgodkendelser, fødevarekontrol og administration.
Grøn energi
Landbrugets rolle som leverandør af grøn energi skal styrkes. Der sigtes mod at op til 50 % af husdyrgødningen i Danmark kan udbyttes til grøn energi i 2020. Der er afsat 85 mio. kr. årligt til etablering af nye fælles
biogasanlæg i perioden 2010 – 2012. Der afsættes en særlig pulje på 15 mio. kr. årligt til fremme af økologi-

ske biogasanlæg. Desuden ændres tilskudsordninger på afsætning af energien samt på dyrkning af energiafgrøder.
Danmark som Grønt Vækstlaboratorium og fremme af nye grønne teknologier
Planen søger at styrke indsatsen for forskning, udvikling og innovation indenfor miljø- og fødevareområdet
blandt andet ved at afsætte midler, herunder 145 mio. kr. årligt i perioden 2010 – 2015 til anvendelse af nye
miljø- og klimavenlige teknologier i det primære landbrugserhverv. Desuden understøttes værdiskabelsen i
fødevareindustrien gennem støtte til teknologifremme samt etablering af MadExperimentatium.
Hvad betyder Grøn Vækst for Vækstforum
I Vækstforums handlingsplan for 2009 – 2010 er Grøn Vækst særlig relevant i forhold til Indsatsområderne
Energi og Oplevelseserhverv, hvor Vækstforum har mulighed for at støtte op om intentionerne i Grøn Vækst
både med indsatsområderne i den nuværende handlingsplan samt ved evt. ændring af handlingsplanen.
Energi
Vækstforum kan understøtte Grøn Væksts satsning indenfor landbruget som leverandør af grøn energi, såfremt initiativet ligger indenfor handlingsplanens forretningsområde ”Energisystemer”. Det kan f.eks. være
støtte til udvikling af biogasanlæg og –teknologi.
Fremme af grøn teknologi i landbrugs- og fødevareerhvervet kan kun i begrænset omfang støttes af Vækstforum indenfor den nuværende handlingsplan, da denne kun omfatter clean-tech teknologier indenfor energiområdet og ikke indenfor f.eks. vand- og luftrensning.
Klynger og Oplevelseserhverv
Grøn Vækst er primært interessant i forhold til satsningen på en mere værdiskabende fødevareindustri. Indsatsen i Grøn Vækst er også knyttet til aktiviteter i Fonden til Markedsføring af Danmark samt den foreslåede
etablering af et madeksperimentarium.
Madkulturzonen – ”Danmark som Gourmetland” er etableret.
Syddanmark har stærke gastronomiske miljøer både i restaurations- og kokkeverdenen og blandt fødevareforarbejdende virksomheder. Gastronomien kan derfor bl.a. bidrage til at opfylde Vækstforums handlingsplans mål om at hæve turisternes døgnforbrug.
På fødevare-området generelt står syddanske virksomheder også stærkt. Fødevareindustrien og afledte
brancher som f.eks. udstyrsproducenter til fødevareindustrien spiller en væsentlig rolle.
Vækstforum har alene eller sammen med andre vækstfora mulighed for at:
•

Understøtte generel, regional markedsføring og dermed skabe et fælles brand for (syd)danske kvalitetsfødevarer og dansk gastronomi.

•

Skabe de nødvendige forbindelser og synergier mellem (syd)danske producenter af kvalitetsfødevarer, kokke, forbrugere og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
De gastronomiske interesser og initiativer er i dag ikke organiseret under en samlende enhed på
samme måde, som man kender det fra sportens (Team Danmark) og kunstens (Danish Design Association) verden.

•

Understøtte etableringen af netværk til de internationale aktører på området, således, at Danmark i
højere grad kan brande dansk gastronomi og kvalitetsfødevarer i udlandet.

•

Understøtte events og fungere som sparringspartner i forhold til nye virksomheder samt fremme
maddannelse, råvarekendskab og fokus på kvalitetsfødevarer blandt forbrugerne.

•

Støtte initiativer indenfor innovation og forretningsudvikling

