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Danmarks Vækstråds høringssvar om Landdistriktsprogram 2007-2013 
 
Til fødevareminister Hans Chr. Schmidt 
 
På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 8. februar 2007 af 
Landdistriktsprogram 2007-13 har Rådet udarbejdet nærværende høringssvar:  
 
I udformningen af det danske Landdistriktsprogram 2007-13 finder Danmarks 
Vækstråd det positivt, at der skabes strategisk sammenhæng mellem Lissabon-
målsætningerne og de danske mål og indsatser i vækstpolitikken herunder 
globaliseringsstrategien. I forhold til de danske vækstpolitik er det desuden 
positivt, at programmet tiltænkes en vigtig rolle i den lokale udvikling. 
 
Danmarks Vækstråd er opmærksom på, at der i regi af Landdistriktsprogrammet 
skal prioriteres såvel vækst som miljø, idet Landdistriktsprogrammet også skal 
understøtte Göteborg-målsætningerne og de miljøforpligtigelser, som Danmark 
påtager sig.  
 
Danmarks Vækstråd mener, at en vigtig forudsætning for at nå programmets 
overordnede mål i relation til vækst og beskæftigelse er, at programmets 
indholdsmæssige og administrative set-up understøtter den nye arbejdsdeling, der 
er skabt med kommunalreformen på erhvervsområdet.  
 
Danmarks Vækstråd finder derfor, at indsatsen i Landdistriktsprogrammets akse 1 
for bedre konkurrencekraft i fødevareerhvervet, skovbruget og gartnerierhvervet 
bør koordineres med den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling, der 
varetages af de regionale vækstfora. De regionale vækstfora har i deres 
erhvervsudviklingsstrategier generelt fokus på innovationspotentialer og 
udviklingsmuligheder i de enkelte regioner, og samtlige vækstfora - undtagen 
Hovedstaden – har prioriteret en særlig indsats for at udvikle fødevareerhvervet i 
regionen. Derfor bør de midler, der er afsat til innovation og 
kompetenceudvikling i Landdistriktsprogrammet akse 1, koordineres med den 
regionale indsats, således at de regionale vækstfora ved den konkrete udmøntning 
af Landdistriktsprogrammet får mulighed for at afgive indstilling om projekter i 
akse 1, der kan understøtte vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 
 
Danmarks Vækstråd anbefaler således, at de regionale vækstforas 
erhvervsudviklingsstrategier bliver prioriteret i udmøntningen af 
Landdistriktsprogrammets akse 1. 
 
Danmarks Vækstråd mener, at indsatsen i Landdistriktsprogrammets akse 3 for 
fremme af lokal vækst, beskæftigelse og levevilkår via Lokale aktionsgrupper bør 
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koordineres med relevante strategier og indsatser i regi af kommuner, regioner og 
vækstfora.  
 
Kommunerne: Med kommunalreformen på erhvervsområdet har kommunerne 
overtaget ansvaret for erhvervsservice. En sammenhængende indsats er 
nødvendig for at sikre den faglige tyngde i iværksætterydelserne, hvilket også er 
baggrunden for, at regeringen og KL har indgået aftale om at samle 
erhvervsservice i 6 regionale væksthuse i de fem regioner og på Bornholm.  
 
Danmarks Vækstråd anbefaler, at Fødevareministeriet sikrer den fornødne 
koordination på erhvervsserviceområdet, herunder i forhold til de regionale 
væksthuse, for at sikre enstrengethed i erhvervsfremmeindsatsen. 
 
Regionsråd: Med kommunalreformen har regionsrådene fået til opgave at 
udarbejde en regional udviklingsplan, der skal indeholde en samlet vision  for 
regionens udvikling på sektorområderne natur og miljø, erhverv inklusiv turisme, 
beskæftigelse, uddannelse, kultur samt udvikling i regionens udkantsområder og 
landdistrikter.  
 
Danmarks Vækstråd anbefaler, at Fødevareministeriet sikrer, at de Lokale 
Aktionsgruppers indsats på disse områder koordineres med regionsrådene. 
 
De regionale vækstfora: Med kommunalreformen har vækstfora bl.a. fået til 
opgave at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, der skal gælde for 
hele regionen. Vækstfora har i forbindelse hermed et særligt ansvar for 
regionernes yderområder og set under ét skal mindst 35% af 
strukturfondsmidlerne komme yderområderne til gavn.  
 
Danmarks Vækstråd anbefaler, at der sikres koordinering af regionale og lokale 
strategier, planer og aktiviteter med henblik på at sikre enstrengethed i 
erhvervsfremmeindsatsen og en målrettet vækstindsats.  
 
Danmarks Vækstråd lægger desuden vægt på, at administrationen af 
programmerne, herunder processen omkring ansøgning og afrapportering, 
opbygges så ukompliceret og ubureaukratisk som muligt. 
 
Ved udformningen af initiativer i Landdistriktsprogrammet, der rettes mod 
etablering af nye virksomheder, finder Rådet anledning til at påpege, at der bør 
satses på nyetableringer med vækstpotentiale og mulighed for at skabe varige 
arbejdspladser. Således bør en særlig indsats, der fremmer virksomhedernes 
generelle vækstvilkår, prioriteres på bekostning af direkte virksomhedstilskud, der 
sjældent medfører sunde og varige arbejdspladser samt medfører risiko for 
konkurrenceforvridning.  
 
Rådet bemærker, at fødevareministeren ønsker at nedsætte et udvalg, der skal 
rådgive ministeren på strategisk niveau om indsatserne i Landdistriktsprogram 
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2007-13. Udvalgets strategiske indsats skal ses i forhold til den mere tekniske 
rådgivning, der skal ske i regi af overvågningsudvalget. Idet Danmarks Vækstråd 
bl.a. har til opgave at bidrage til sammenhæng mellem den EU-finansierede og 
den nationale, regionale og lokale indsats for vækst og erhvervsudvikling, finder 
Rådet det oplagt, at Rådet bliver repræsenteret i fødevareministerens rådgivende 
udvalg. 
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