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Vækstforum 

 

 

 

NOTAT 

 
 
Grøn Vækst – Hovedindhold og sammenhænge til den 

regionale udvikling 

 
Sammenfatning 

Regeringen har den 30. april 2009 fremlagt et udspil om Grøn Vækst 
på 13,5 mia. kr.  
 
Udspillet om Grøn Vækst skal sikre renere vand, færre drivhusgasser, 
mere og bedre tilgængelig natur samt et grønnere landbrugs- og 
fødevareerhverv. 
 
Grøn Vækst har sammenhænge til den regionale udvikling og den 
regionale indsats for udvikling på fødevareområdet og energiområdet. 
 
Regionale mål og indsats i sammenhæng med Grøn Vækst bør derfor 
indarbejdes i Den Regionale Udviklingsplan (RUP-en) og i 
Vækstforums strategi og Handlingsplan. 
 
Regionsrådet, Vækstforum, kommunerne, erhvervene og andre 
regionale aktører vil være samarbejdsparter i projekter og initiativer 
på fødevareområdet, energiområdet mv.  
 

Grøn Vækst handler helt overvejende om landbrug og miljø, der kun 
indirekte har sammenhæng til den regionale udvikling. 
Erhvervsrettede initiativer på regionale indsatsområder som 
fødevarer, energi, job og levevilkår i landdistrikterne mv. er en 
mindre del af indsatsen. 
 
Dette fokus på landbrug og miljø understreges af, at Grøn Vækst 
erstatter og supplerer regeringens vedtagne Vandmiljøplan III fra 
2004 og er Regeringens opfølgning på Pesticidplan 2004-2009.   
 
Regeringen afsætter samlet 13,5 mia. kr. til Grøn Vækst for 2010 – 
2015, svarende til ca. 2,3 mia. kr. årligt.  
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Grøn Vækst finansieres dels af EU-midler fra 
Landdistriktsprogrammet og dels af nationale midler, herunder 
pesticidafgifter. 
 
Grøn Vækst er Regeringens forslag til udmøntning af det danske 
landdistriktsprogram for 2010-2013. 
 
CA. 80 % af pengene anvendes til miljø og natur og 20 % til 
erhvervsrettede initiativer og indsatsen for job og levevilkår i 
landdistrikterne. 
 
Midlerne prioriteres af Fødevareministeriet, bortset fra de ca. 120 
mio. kr. årligt der prioriteres af de Lokale Aktions Grupper (LAG-erne) 
til job og levevilkår i landdistrikterne.  
 
Vækstforaene, Regionerne og kommunerne får ikke tildelt midler til 
prioritering til projekter. De må forventes at skulle bidrage til 
projekter og initiativer til udvikling på fødevareområdet, 
energiområdet, job og levevilkår mv., som de indgår i.    
 
I Grøn Vækst reserveres en ramme på 200 mio. kr. til kommuner og 
regioner, halvt EU-midler og halvt statsmidler. Hovedparten af disse 
penge må – som for den øvrige del af Grøn Vækst – forventes at blive 
prioriteret til miljø og naturprojekter og dermed til projekter i 
kommunerne. 
 
 

1. Indsatsområder i Grøn Vækst af særlig interesse i den 

regionale udviklingsindsats 
 
Følgende indsatsområder i Grøn Vækst er særligt interessante i 
forhold til den regionale udviklingsindsats: 
 
Det er overvejende en fortsættelse af igangværende initiativer.  
 
1.1. En mere værdiskabende fødevareindustri: 

 
• Etablering af et MadEksperimentarium. 

 
• Etablering af en oplevelseszone for madkultur.  

 
• Styrkelse af den internationale markedsføring af Danmark som 
leverandør af Gourmetprodukter. 

 
• Styrkelse af Netværksordning som fremmer mangfoldigheden 
af fødevarer og samarbejde mellem små 
fødevarevirksomheder. 
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• Iværksættelse af en Kvalitetsfødevareordning med fokus på 
rådgivning omkring markedsføring af kvalitetsfødevarer. 

 
1.2. Danmark som grønt vækstlaboratorium: 

 
• Der lægges op til at drøfte en styrkelse af forsknings- og 
innovationsindsatsen på landbrugs- og fødevareområdet med 
forligspartierne bag globaliseringsaftalen. 

 
• Organisering og fokusering af forsknings- og 
innovationsindsatsen på fødevare- og miljøområdet ved 
oprettelse af et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram 
(GUDP). 

 
• Etablering af et strategisk Innovationspartnerskab for Agro 
Food. 

 
1.3. Landbruget som leverandør af grøn energi: 

 
• Bedre rammer for placering af biogasanlæg (aftale med KL, 
ændring af planloven, etablering af biogasrejsehold mv.). 

 
• Etablering af igangsætningspulje for at fremme etablering af 
biogasanlæg. 

 
• Tilskudsmæssig ligestilling af afsætning af biogas til 
henholdsvis kraftvarmeværker og naturgasnettet. 

 
• Fradrag for flerårige energiafgrøder. 

 
 
2. Regionale indsatsområder med relationer til Grøn Vækst: 

 
Grøn Vækst har relationer til RUP-en, Vækstforums strategi og 
Handlingsplan, som kort skitseret i det følgende. 
 
2. 1. Den regionale udviklingsplanlægning 

 
Grøn Vækst har betydning for flere af de udviklingsområder, der i 
RUP-en er beskrevet mål for og hvilken udvikling Regionsrådet vil 
arbejde for.  
 
Herunder har Grøn Vækst betydning for udvikling i landdistrikterne og 
for en stærk balanceret vækst i regionen.  
 
Af de udviklingsområder, der er beskrevet i RUP-en og som Grøn 
Vækst har særlig betydning for kan nævnes følende: 
 

• Erhvervsudvikling og turisme. 
 

• Arbejdskraft og beskæftigelse. 
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• Natur og Miljø. 

 
• Energi. 

 
• Infrastruktur. 

 
Relationerne til Grøn Vækst kan indarbejdes i opfølgningen på RUP-
en, ved revision m.v.  
 
2. 2. Vækstforums Strategi 2010 – 2013 og Handlingsplan 

2010 

 

Indsatsområder i relation til Grøn Vækst indarbejdes i den kommende 
strategi og Handlingsplan 2010 – 2013. 
 
Bl.a. på følgende indsatsområder i Handlingsplan 2009 er der 
relationer til Grøn Vækst:  
 

2. 2.1. Landdistriktsudvikling 

Indsatsområderne i Handlingsplan 2009 er:  
 

• Fremtidens landsby. 
 

• Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter. 
 

• Udvikling af erhvervs-styrkepositioner i yderområder. 
 
Den lokale og regionale indsatsen for udvikling i landdistrikterne er et 
udviklingssamarbejde mellem kommunerne, LAG-erne, Regionen og 
Vækstforum. 
 
Midlerne fra Landdistriktsprogrammet - og dermed fra Grøn Vækst - 
til denne indsats for udvikling af job og levevilkår i landdistrikterne, 
ser ud til at være uændret ca. 120 mio. kr. årligt. Midlerne prioriteres 
af LAG-erne. 
 
Udvikling af den sammenhængende regionale og lokale indsats for 
udvikling i landdistrikterne vurderes nærmere efterhånden som der 
kommer mere detaljerede oplysninger om den konkrete 
udviklingsindsatsindsats på området i forbindelse med udmøntningen 
af Grøn Vækst.  
 
 
2.2.2. Fødevareområdet 

Udviklingen i fødevareerhvervene er et væsentligt led i Grøn Vækst 
og et centralt indsatsområde i den regionale erhvervsudvikling.  
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Sammenhænge mellem den regionale megasatsning på 
fødevareområdet og Grøn Vækst er således interessant og må 
vurderes nærmere efterhånden som der kommer mere detaljerede 
oplysninger om den konkrete udviklingsindsatsindsats på området 
under Grøn Vækst. 
 
 
2.2.3. Energi og Miljø 
Energi- og miljøområdet er et centralt indsatsområde i Grøn Vækst og 
i den regionale udviklingsindsats. 
 
Sammenhænge mellem den regionale megasatsning på miljø og 
energi og Grøn Vækst er således interessant og må vurderes 
nærmere efterhånden som der kommer mere detaljerede oplysninger 
om den konkrete udviklingsindsatsindsats på området under Grøn 
Vækst. 
 
 
2.2.4. Oplevelsesøkonomi 
Fødevareoplevelser er en væsentlig del af oplevelsesøkonomien. 
 
Initiativer på fødevareområdet i Grøn Vækst kan – sammen med 
initiativer i megastsningen på fødevarer - udnyttes i arbejdet med 
udvikling af oplevelsesøkonomien. Det kan f.eks. være i projekter, 
der kombinerer gourmet-oplevelser med oplevelser af natur og kultur 
i regionen m.v. 
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