Handlingsplan for plantebaserede fødevarer

5. april 2022

Formål
Der skal tages stilling til processen og rammerne for handlingsplanen for plantebaserede fødevarer.

Baggrund
Det indgår i Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021, at "... På den baggrund
skal der – under inddragelse af interessenter – udarbejdes en handlingsplan for plantebaserede fødevarer, der indeholder målsætninger for en række nøgleområder."
Plantebaserede fødevarer har et lavere klimaaftryk end animalske fødevarer. En mere plantebaseret fødevareproduktion i Danmark vil kunne sænke danskernes klimaaftryk og samtidig skabe vækst, danne
ramme for en mere klimavenlig, sund og planterig kost i Danmark samt nye eksport- og jobmuligheder.

Initiativbeskrivelse
Regeringen fremlægger en handlingsplan for plantebaserede fødevarer, der er udarbejdet på baggrund
af interessentinddragelse og fagligt bidrag fra bl.a. brancheforeninger og forskningsinstitutioner.
Handlingsplanen vil indeholde et overblik over den plantebaserede fødevaresektor i Danmark i dag baseret på allerede udarbejdet materiale (f.eks. hvidpapiret AgriFoodTure), samt en analyse af branchen,
samt en oversigt over nuværende og fremtidige indsatser, der kan igangsættes til fremme af plantebaserede fødevarer i hele værdikæden. Analysen skal belyse klimaeffekter ved øget produktion af plantebaserede fødevarer samt statsfinansielle og erhvervsøkonomiske omkostninger ved strategiens foreslåede
indsatser.
I analysen vil indgå vurderinger af barrierer for implementering, omstillingshastighed, incitamentsstrukturer og beskrivelse af den forventede udviklingsproces frem mod 2030. Hertil kommer oplæg til
evt. nye forskningsindsatser og virkemidler, samt afdækning af muligheder for udvikling og skalering,
herunder statsfinansielle og erhvervsøkonomiske konsekvenser forbundet hermed.
Fastsættelsen af målsætninger for en række nøgleområder, jf. aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug, kræver afklaring af, hvordan der kan måles på en retvisende måde, og hvilke succeskriterier, der
kan anvendes i relation til den plantebaserede fødevaresektors udvikling. Målsætningerne kan samtænkes med andre indsatser i landbrugsaftalen i det omfang, det er relevant og muligt.
Plantebaserede fødevarer er en bred kategori, der indeholder alle typer fødevarer produceret med udgangspunkt i planteprodukter.
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Analyser
Med henblik på at understøtte fastsættelsen af målsætninger og udviklingen af nye indsatser igangsættes
en analyse, der kortlægger branchen og identificerer eksisterende barrierer for sektorudvikling og behov
for indsatser til indfrielse af målsætningerne. Det kan desuden blive relevant at bestille en ekstern vurdering af den fremtidige markedsudvikling for plantebaserede fødevarer, som kan fungere som en baseline for udviklingen af sektorfremmende indsatser. Udarbejdelsen af handlingsplanen vil desuden indeholde en vurdering af klimaeffekten ved en større plantebaseret sektor i Danmark. Behovet for yderligere
analyser vil løbende blive afklaret under udarbejdelsen af handlingsplanen. Der forventes afsat samlet
ca. 0,55 mio. kr. til analysearbejde ifm. strategien, som finansieres af de 75 mio. kr. afsat til grøn forskning ifm. de frigivne 125,5 mio. kr. fra landbrugsaftalen.
Interessentinddragelse
Interessenter vil blive inddraget for at give input til arbejdet. Interessenterne vil bl.a. få mulighed for at
deltage i en række temadrøftelser, hvor forskellige aspekter af udviklingen af den plantebaserede sektor
vil blive drøftet.
Relation til andre indsatser i landbrugsaftalen
Handlingsplanen skal ses i sammenhæng med en række andre indsatser i landbrugsaftalen. Resultatet
af analysen og fastsættelsen af målsætninger i handlingsplanen forventes at være relevante pejlemærker
for den fireårige strategi, som bestyrelsen for Fonden for Plantebaserede Fødevarer udarbejder i forbindelse med fondens virke.
Indsatser for den plantebaserede fødevaresektor kan samtidig være med til at løfte ambitionen om en
fordobling af det økologiske areal, f.eks. udtrykt ved at halvdelen af plantefondens støtte tilstræbes at
skulle støtte økologiske plantebaserede projekter. Derfor vil det være relevant at koordinere handlingsplanens målsætninger og mulige indsatser med den strategi for økologi, der også udarbejdes. På samme
måde forventes tæt koordination med udarbejdelsen af strategien for grønne proteiner samt task force
for vertikalt landbrug.
Derudover vil der også være synergieffekter til andre regeringsinitiativer, herunder initiativerne for at
styrke biosolutions-sektorens rammevilkår, som bl.a. omfatter Samarbejdsprojektet om biosolutions og
udvikling af et sjællandsk erhvervsfyrtårn inden for biosolutions.

Tentativ tidsplan
Handlingsplanen for plantebaserede fødevarer planlægges fremlagt ved udgangen af 4. kvartal 2022.
April 2022

Kortlægningsanalyse igangsættes

Maj-oktober 2022

Temadrøftelser med interessenter

December 2022

Udkast til handlingsplan for plantebaserede fødevarer forelægges forligskredsen
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