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Fødevarerådets høringssvar til Vækstforums depeche 

 
Fødevarerådet har med interesse læst udkastet til Vækstforums 
depeche til det ny Vækstforum, og vil gerne bidrage med nogle 
betragtninger om depechen ud fra en fødevareerhvervs-synsvinkel.  
 
Rådet bemærker indledningsvist, at fødevarerådet, som et af i alt fire 
under Vækstforum, er nedsat til at rådgive Vækstforum i forhold til 
indhold og gennemførelse af nogle af de 9 indsatsområder under 
erhvervsudviklingsstrategien 2007-2009. Rådet finder, at det arbejde 
rådene har varetaget peger fremad, og at rådene derfor bør fortsætte 
under det ny Vækstforum.  
 
Udfordringer 

� Rådet er enig i depechens beskrivelser af de udfordringer, som 
det midtjyske erhvervsliv står over for bl.a. med hensyn til 
fortsat at skabe vækst, håndtere konjunkturudsving, have 
kompetent arbejdskraft og den rigtige viden til rådighed. På 
fødevareområdet er en af de meget store udfordringer den 
igangværende transformationsproces til et mere videnintensivt 
erhverv. Samtidig befinder erhvervet sig generelt set i en 
stærk global konkurrencesituation, som stiller en del 
fødevareproducerende virksomheder over for valget mellem 
fortsat at producere inden for landets grænser eller flytte 
produktionen til udlandet. 

 
Anbefalinger  

� Rådet finder det positivt at arbejde med en langsigtet strategi 
(2010-2020). Det er vigtigt, at en langsigtet strategi ledsages 
af en fleksibel tilgang til de virkemidler, der påtænkes 
anvendt, således at disse løbende tilpasses den aktuelle 
udvikling inden for området.   

� Rådet er enig i, at der er potentialer i at udnytte strategiske 
partnerskaber og alliancer endnu bedre, f.eks. 
partnerskabsaftalen med Regeringen og andre partnerskaber. 
Fødevarerådet er desuden enig i, at de initiativer der er 
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forbundet med Regeringens Grøn Vækst-plan, Danmark i 
Balance m.fl. indarbejdes i Vækstforums fremtidige strategiske 
arbejde.   

� Rådet finder det positivt, at det anbefales at organisere 
indsatsen i fem indsatsområder og de tre megasatsninger, og 
opfatter det som en vigtig opgave for rådet at skabe 
sammenhæng og synergi mellem fødevaresatsningen og de 
øvrige indsatsområder.  

� Rådet bemærker, at der netop inden for fødevarer er 
erhvervspotentiale for en forbedret konkurrenceevne og 
afsætning i at fremme brugen af IKT og inddrage de 
sundhedsmæssige aspekter af fødevarerne. 

 
Vi ser frem til det fortsatte samarbejde.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Greta Jakobsen  
Formand for Vækstforums fødevareråd 
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