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15 anbefalinger fra den Globale Klima Task Force
Den danske fødevareklynge vil de kommende år bidrage til opfyldelsen af den nationale
målsætning om at reducere udledningen af klimagasser med 70 pct. frem mod 2030 og om at være
klimaneutral i Danmark i 2050.
Fødevareklyngens bidrag til reduktion af den globale udledning af klimagasser er meget betydelig
gennem eksport af løsninger, der er med til at gøre fødevareproduktionen mere effektivt og mere
klimaeffektiv. Fremtidens løsninger skal – som det har været tilfældet frem til i dag – udvikles
gennem tæt samarbejde med universiteter, rådgivning, landbruget, fødevareindustrien og en lang
række innovative virksomheder og bringes ud på verdensmarkederne i samspil med EksportRådet,
Danmarks Eksportkredit, Danida m.m.
Det er afgørende for succesen, at der fortsat er en stærk fødevareklynge med en stor
landbrugsproduktion i Danmark, som man kan bruge som platform for at udvikle en endnu mere
klimaeffektiv og miljøvenlig produktion samt at der fortsat er et godt samarbejde med samfundet.
For at sikre denne succes til stor fordel for det globale klima og for vækst og beskæftigelse
herhjemme anbefaler Den Globale Klima Task Force følgende konkrete 15 tiltag:
Eksportfremme og partnerskaber
•
At der etableres 3-4 nye samarbejdsaftaler (Memorandum of Understanding, MoU) mellem
Danmark og udvalgte lande, der kan promovere afsætningen af klimaeffektive og
bæredygtige danske løsninger til værdikæder i fødevareklyngen (fx i form af nye eller
styrkelse af eksisterende samarbejdsaftaler som MoU’et med Californien).
•
At der etableres 2-3 nye myndighedssamarbejdsprojekter (såkaldte SSC-projekter,
Strategic Sector Cooperation) i udviklings- og mellemindkomstlande med fokus på lokal
kapacitetsopbygning inden for klimaeffektiv og bæredygtig fødevareproduktion (fx som
opfølgning på projekter i Columbia inden for griseproduktion)i).
•
At udenrigstjenesten styrker promovering af den danske fødevareklynges kompetencer
inden for klimaeffektiv og bæredygtig fødevareproduktion med brug af konkrete danske
eksempler (med fokus på de 15 danske klimafrontposter) (fx i form af white papers i
samarbejde med Food Nation og State of Green).
•
At der i i samarbejde med Udenrigsministeriet (Trade Council) gennemføres minimum 3-4
årlige markedsfremstød med fokus på afsætningen af klimaeffektive og bæredygtige
danske løsninger til værdikæder i fødevareklyngen (fx koblet på de nationale planer for
udmøntning af EU’s genopretningsmidler).
•
At Landbrug & Fødevarer og andre relevante parter i fødevareklyngen gennemfører
minimum 2-3 markedsmodningsprojekter med fokus på danske løsninger til klimaeffektiv
og bæredygtig fødevareproduktion i samarbejde med Danmarks Eksportkredit under
ordningen Green Accelerator (fx etablering af demonstrationsprojekt til foderproduktion
eller svineproduktion).
•
At der gennemføres minimum 1-2 indsatser årligt med fokus på udbredelsen af dansk
viden og rådgivning om klimaeffektiv og bæredygtig fødevareproduktion i udviklingslande i
samarbejde med Danida (fx i tilknytning til eksisterende L&F-projekter i Nigeria, Uganda
og Indonesien).
EU's farm to fork strategi
•
At der fra dansk side arbejdes for, at EU’s farm to fork strategi – som en del af EU’s
grønne pagt – giver fødevareerhvervet de rette rammer og lige konkurrencevilkår på tværs
af EU-landene for at kunne producere bæredygtige højkvalitetsprodukter og løsninger til
både det europæiske og globale marked.
•
At der kommer et fokus på konkurrenceevne, vækst og indtjening samt positive
incitamenter er forudsætninger for erhvervets investeringer i en mere bæredygtig
omstilling af produktionen. Det indebærer, at frontløberlande skal belønnes og ikke
straffes, at det indre marked skal beskyttes og at innovation, forskning og udvikling er
afgørende for at kunne levere og forblive i front.
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Fødevare- og landbrugsforskning, udvikling og markedsmodning
•
At der i det danske forsknings-, innovations- og erhvervsfremmesystem fortsat sikres
større sammenhæng mellem ordningerne samt sikres større økonomiske incitamenter til
at udvikle bæredygtige produkter og services med et globalt kommercielt sigte – særligt
indenfor landbrugs- og fødevareområdet.
•
At fødevareerhvervet vil bidrage til, at de danske innovationscentre opgraderes
kompetencemæssigt til at varetage videns-samarbejde i forhold til klima- og
bæredygtighedsløsninger (fx gennem informationsmøder, netværk, materialer mv.).
•
At der arbejdes for dansk deltagelse i de europæiske missionsdrevne partnerskaber med
relevans for hele værdikæden på fødevareområdet. Fokus skal være på øget hjemtagning
af forskningsmidler fra Horizon Europe – uden at det modregnes niveauet for nationale
forskningsbevillinger.
Bedre dokumentation
•
At myndighederne via EU og FN skal arbejde for fælles standarder ift. klimaeffekt,
klimaopgørelser, klimaregnskaber og opgørelsesmetoder internationalt.
Hurtigere godkendelsesprocesser
•
At Danmark aktivt skal understøtte en fælles EU ETV-ordning (Environmental Technology
Verification) på landbrugsområdet for at sikre hurtigere godkendelse af bæredygtige
teknologier samt udvikling af EU-harmoniserede testprotokoller.
•
At Danmark skal arbejde for hurtigere Novel Food godkendelser og for, at den forestående
revision af fodertilsætningsforordningen fører til mulighed for flere og hurtigere
godkendelser af tilsætningsstoffer, som kan bidrage til en bæredygtig produktion.
•
At myndighederne skal sikre en hurtigere sagsbehandling af veterinærcertifikater - på
niveau med Holland.

