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1. Indledning
Danmarks eksport fra fødevareklyngen og af de samlede grønne varer og tjenester udgør
knap en fjerdedel af den samlede danske eksport.
Miljø- og Fødevareministeriet (herefter MFVM) og Udenrigsministeriet (herefter UM) ønsker
med en ny eksportstrategi at sætte en klar og strategisk retning for ministeriernes indsats for
at fremme dansk eksport på miljø- og fødevareområdet, herunder miljøteknologi og
landbrugsprodukter. Strategien bidrager til den danske handlingsplan for verdensmålene og
understøtter bæredygtig dansk vækst og beskæftigelse og fungerer som et dansk bidrag til at
løse de udfordringer, verden står overfor. Det gælder blandt andet mangel på adgang til sunde
fødevarer, store miljøudfordringer, pres på klodens basale naturressourcer samt hindringer for
frihandel - for blot at nævne nogle få.
Danmarks eksport på miljø- og fødevareområdet er i høj grad styret af de internationale
rammevilkår, og MFVM og UM arbejder både i EU og globalt for at fremme en økonomisk
udvikling baseret på høje miljømæssige og sociale standarder.
Befolkningstilvækst og øget forbrug
Globalt sættes rammerne for dansk eksport af en voksende befolkning, der forventes at
udgøre 9,7 mia. mennesker i 2050 mod 7,3 mia. i dag. Den globale middelklasse forventes
relativt til 2009 at stige med op mod 3 mia. mennesker allerede frem mod 2030. Størstedelen
af den forventede befolkningsvækst vil ske i Asien og Afrika, mens befolkningen i Europa
forventes at falde frem mod 2050. Af verdens befolkning tilhørte 1,8 mia. mennesker i 2009
den globale middelklasse.
I 2050 vil middelklassen i Indien og Kina stå for over halvdelen af den globale middelklasses
forbrug, og den globale middelklasses forbrug forventes at stige fra 21 billioner US dollars til
1
56 billioner US dollars i 2030 .

FN’s forventede årlige befolkningstilvækst frem mod 2015

1

OECD, “The emerging middleclass in developing countries”
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Der er med andre ord et enormt potentiale for de danske virksomheder forbundet med denne
udvikling. Et potentiale for at øge eksporten, der for fødevareklyngens vedkommende i 2015
var på knap 153 mia. kroner svarende til 24 pct. af den samlede danske vareeksport.
2
Eksporten af miljøteknologi (opgjort som grønne varer og tjenester) var i 2015 på 70 mia.
kroner, svarende til ca. 7 pct. af den samlede eksport af varer og tjenester.
3

Udviklingen ventes at medføre mere end en fordobling af verdensøkonomien frem mod 2050 ,
hvilket vil give store muligheder for Danmark, da en stor del af verdens befolkning ventes at
efterspørge produkter, løsninger og services, som vi i Danmark har taget for givet i mange år.
For at brødføde den voksende globale befolkning skal landbrugsproduktionen stige med 60
4
pct. for at kunne dække fødevareefterspørgslen i 2050 , og udviklingen ventes derfor at skabe
øget efterspørgsel efter effektive produktionsmetoder og løsninger til bedre udnyttelse af
ressourcerne.
Stigende efterspørgsel på rent vand og grønne løsninger
FN forudsiger, at efterspørgslen efter vand i 2030 vil overstige de tilgængelige vandressourcer
med 40 pct., og at 60 pct. af verdens befolkning i 2030 vil bo i områder med vandknaphed.
Udviklingen med befolkningstilvækst, stigende urbanisering, en voksende global middelklasse
og klimaforandringerne forventes samtidig at medføre en stigende efterspørgsel efter rent
vand og sanitet, spildevandshåndtering, et rent bymiljø og affaldshåndtering, klimasikring samt
renere luft. Danske virksomheder har erfaringer med at levere løsninger på mange af de
udfordringer. Samtidig forventes opfyldelse af FN’s bæredygtighedsmål at fremme
efterspørgslen efter danske virksomheders løsning på disse områder.

Produktion af grønne varer og tjenester, 2012 (inkl. VE)
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Kilde: Eurostat (env_ac_agss2 & nama_10_gdp) , Danmarks Statistik "Grønne varer og tjenester 2014" samt "UK environmental
goods and services sector (EGSS)

2

På baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse ”Grønne varer og tjenester”
OECD, ”GDP long-term forecast”
4
FAO ”World agriculture towards 2030/2050”.
3
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Mange lande har ligesom Danmark fået øjnene op for vækstpotentialet på det grønne område,
og det er afgørende, at danske virksomheder også fremover kan levere konkurrencedygtige
løsninger til de globale udfordringer.

Danmarks eksport af varer og tjenester i 2015
Varer fra fødevareklyngen
Grønne varer og tjenester
relateret til MFVM
Andre grønne varer og tjenester
(inkl. VE)
Andre varer og tjenester, f.eks.
medicinalindustrien, arkitekter og
lign.

Anm.: Der er et mindre overlap mellem eksporten af grønne varer og tjenester og fødevareklyngen, idet begge
K:
Kilde:
Danmarks Statistik (KN8Y, GRON1 og SITCR4Y)

Ny eksportstrategi sætter retning for arbejdet
Strategien sætter en klar strategisk retning for ministeriernes eksportarbejde inden for miljøog fødevareområdet. Ministeriernes arbejde med eksportfremme vil ske i tæt samarbejde med
erhvervet.

MFVM og UM vil:
-

Gennemføre eksportfremmeindsatsen i et bredt og tæt koordineret samarbejde der
involverer virksomheder, brancheorganisationer og øvrige relevante myndigheder
og aktører. Til det formål etableres Dialogforum for miljø- og fødevareeksport, som
forankres i MFVM og UM med fælles sekretariatsbetjening.

-

Indgå i bilateralt samarbejde med andre landes myndigheder på områder, hvor
MFVM har klare faglige kompetencer at tilbyde, og hvor der er aktiv efterspørgsel
og opbakning fra dansk erhverv samt efterspørgsel fra partnerlandene.

-

Bidrage til fastholdelse og udvidelse af erhvervets markedsadgang til andre lande.
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-

Sikre synlighed og tilstedeværelse af danske løsninger og produkter på prioriterede
eksportmarkeder – både via branding, eksportfremstød, bæredygtige investeringer
og demonstrationsprojekter.

-

Sætte præg på udviklingen i EU og i relevante internationale fora, som samtidig sikrer, at Danmarks prioriteter på sigt kan udmøntes i konkrete forpligtelser og eksportmuligheder.

-

Åbne døre til de offentlige myndigheder gennem demonstration og tilpasning af teknologi herhjemme og i udlandet.

-

Sikre et metodisk grundlag for eksportstatistik for miljø- og fødevareområdet med
henblik på at styrke oplysningsgrundlaget.
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2. Internationale rammevilkår
Over de kommende år forventes verdens lande at investere store midler i at realisere de målsætninger, der er vedtaget som en del af FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og de
tilhørende 17 verdensmål. De globale investeringer og økonomiske udviklingstendenser giver
mulighed for, at danske virksomheder kan få adgang til potentielt store markeder på en række
områder, blandt andet fødevarer, fødevareteknologi og miljøteknologi.
Den danske indsats for internationale rammevilkår følger basalt to spor rettet mod hhv. udviklingen af EU’s indre marked og fremme af miljø- og fødevarestandarder uden for EU.
MFVM arbejder globalt for at fremme en økonomisk udvikling baseret på høje miljømæssige
og sociale standarder, som blandt andet er reflekteret i de globale mål for bæredygtig udvikling. Høje standarder er en fordel for danske virksomheder og håndhævelsen heraf sikrer, at
udenlandske producenter ikke har fordel af at konkurrere på lave standarder. Dermed kan det
være en fordel for danske virksomheder, at internationale konventioner bliver ratificeret og
træder i kraft.
Internationale fora har en vigtig normsættende rolle og danner ofte grundlag for ny lovgivning
eller indsatser, som nationalt hæver standarder og skaber behov for og efterspørgsel efter
bæredygtige miljø- og fødevareløsninger. Danmark kan være med til at påvirke internationale
standarder ved at spille en aktiv rolle i relevante internationale og multilaterale organisationer
(f.eks. FAO, IMO, World Bank, UNEP, Codex Alimentarius, OIE og IPPC) samt i forhold til
internationale aftaler og centrale konventioner. I det multilaterale udviklingssamarbejde arbejdes der ligeledes med at indtænke og fremme danske kompetencer blandt andet gennem
dialog og finansiering af danske sekunderinger til relevante organisationer. Denmark er derudover med til, blandt andet gennem IFU og Danida Business Finance, at fremme bæredygtige
investeringer i udviklingslande gennem tilvejebringelse af kapital, teknologi og viden.
EU’s indre marked er hjemmemarked for danske eksportvirksomheder. EU er en af verdens
største økonomier og spiller en afgørende rolle som Danmarks største marked. I 2015 gik over
halvdelen – næsten 60 % og med en værdi på 87 mia. kr. – af den danske vareeksport til EU.
Det er derfor afgørende at sikre et velfungerende indre marked med fælles høje og ensartede
standarder. Generelt arbejder Danmark for, at ny EU-lovgivning udformes på en måde, der
skaber bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse og bidrager til at sikre efterspørgsel
overalt i EU.
MFVM vil desuden fremme danske interesser i arbejdet med de såkaldte BREF-dokumenter
(BAT-reference-dokumenter) under EU’s Industrial Emissions-direktiv, der viser retning for den
teknologiske udvikling for mange områder og sektorer. Arbejdet vil ofte blive understøttet af
partnerskaber med erhvervet for at styrke innovation og bidrage til, at den bedst beskrevne
anvendelige teknologi (BAT) inkluderer danske styrkepositioner. Ydermere er der et selvstændigt fokus på at indfri potentialet ved udbredelse af BAT-teknologier til de nye vækstmarkeder.
Indsatsen kan med fordel kobles til det arbejde, der udføres for danske virksomhedsgrupper af
de sektorspecialiserede eksportrådgivere på den danske EU-repræsentation.
Det internationale system af handelsaftaler har stor indflydelse på danske eksportvirksomheders vilkår gennem toldreduktioner og reduktion af tekniske handelshindringer. WTO-aftalerne
fastlægger den overordnede juridisk bindende ramme for regulering af verdenshandlen, og der
arbejdes kontinuerligt for at disse bestemmelser anvendes på en måde, som bidrager til fri
handel.
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Det er en overordnet dansk prioritet, at reduktion af toldsatser og andre muligheder for at styrke frihandel sker gennem multilaterale aftaler i WTO for at skabe bred, global markedsadgang
og ensartede regelsæt for virksomheder. Som supplement hertil arbejdes der på at opnå konkrete forbedringer af markeds- og toldforhold gennem indgåelse af plurilaterale aftaler i mindre
grupper af interesserede WTO-medlemmer og via EU’s bilaterale frihandelsaftaler med vigtige
handelspartnere.
Danske eksportører møder fortsat handelshindringer, også hvor der er indgået aftaler om
handelsliberalisering. Sammen med Kommissionen og ligesindede medlemsstater har MFVM
sat fokus på betydningen af et effektivt, balanceret og velfungerende samarbejde mellem
erhvervet, nationale myndigheder og Kommissionens relevante tjenestegrene om reel markedsadgang i andre lande. MFVM fortsætter denne indsats for at sikre en optimal implementering og udnyttelse af frihandelsaftalerne.

Indsatser:
-

MFVM vil fortsat prioritere de internationale forhandlinger i FN-regi, da FNbeslutninger på længere sigt kan udmøntes i konkrete forpligtelser og
eksportmuligheder. MFVM fokuserer den globale indsats med centrale konventioner
og politiske aftaler samt internationale organisationer for at sikre bedre rammevilkår
i forhold til særlige danske styrkepositioner, herunder ratificering af internationale
konventioner. FN’s bæredygtighedsmål udgør en vigtig ramme for dette arbejde, og
MFVM vil understøtte, at danske virksomheder kan udnytte potentialet i
bæredygtighedsmålene for at levere løsninger til det globale marked.

-

MFVM vil arbejde målrettet på, at ny EU-lovgivning på miljø– og fødevareområdet
opretholder et højt beskyttelsesniveau, sikrer bæredygtig vækst og beskæftigelse i
EU, og at danske virksomheders konkurrenceevne styrkes i bred forstand. MFVM vil
endvidere arbejde målrettet på at sikre en effektiv og ensartet implementering af
EU-lovgivning på miljø- og fødevareområdet for at sikre ensartede rammevilkår og
mulighed for eksport. Generelt vil MFVM aktivt understøtte håndhævelsen af
internationale standarder og regler med henblik på at eliminere unødige
handelshindringer.

-

MFVM fortsætter med at arbejde for standarder og krav til BAT, der kan sikre
miljøvenlige løsninger og bedre markedsadgang for danske teknologier. MFVM vil
lægge vægt på løbende at inddrage danske producenter og brugere i BREFprocessen og særligt BAT.

-

MFVM og UM vil arbejde målrettet for ambitiøse multi-, pluri- og bilaterale
frihandelsaftaler, der tilgodeser danske interesser på miljø- og fødevareområdet
gennem øget brug af positionspapirer, tidlig interessevaretagelse og løbende
opfølgning sammen med interessenter. MFVM vil desuden arbejde aktivt for hurtig
og effektiv implementering af bilaterale frihandelsaftaler gennem løbende opfølgning
over for Kommissionen.

-

MFVM vil generelt understøtte en positiv dagsorden omkring frihandelsforhandlinger
og -aftaler.
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3. Eksportrådgivning og
information
Det er den enkelte eksportvirksomheds ansvar at holde sig opdateret med andre landes krav,
inden eksport finder sted. Derfor er det afgørende, at danske eksportvirksomheder nemt kan
indhente opdateret og korrekt information og rådgivning om de krav, der gælder for eksport, da
manglende rettidighed og kravopfyldelse kan forsinke eller forhindre eksporten.
Sektorspecialisering
Rådgivning om eksport og internationalisering varetages især af Eksportrådet i overensstemmelse med regeringens énstrengede eksportfremmeindsats. Eksportrådets rådgivere er placeret på ambassader og handelskontorer på eksportmarkederne og er organiseret i globale
sektorteams med regionalt fokus. Udover den strategiske sektorfokuserede rådgivning og
projekthåndtering assisterer de sektorspecialiserede rådgivere virksomhederne med helt konkrete sager om import, f.eks. af containere, som er stoppet af grænsekontrollen.
Statskonsulenterne, som arbejder specifikt med fødevareområdet, er en vigtig brik i dette
arbejde. De sektorspecialiserede rådgivere på ambassader og handelskontorer rådgiver også
mere generelt, eksempelvis med informationer om markedsafdækning og kører individuelle
forløb, hvor virksomheder gøres eksportparate til det pågældende marked. Statskonsulenterne
informerer ligeledes om kulturelle forhold, der bør tages højde for på eksportmarkederne. De
sektorspecialiserede rådgivere samler endvidere virksomhederne i strategiske alliancer, der
understøtter virksomhedernes muligheder for at opnå ordrer i forbindelse med konkrete udbudsforretninger, projekter eller muligheder. MFVM’s styrelser bidrager med at understøtte
Eksportrådets medarbejdere i forhold til sektorkompetencer på fødevarer, vand, affald, luftforurening og andre subsektorer inden for miljø- og fødevaresektorerne.
MFVM samarbejder med UM om det generelle eksportarbejde og varetager i den sammenhæng både væsentlige selvstændige opgaver og opgaver i samarbejde med repræsentationernes politiske og sektorspecialiserede medarbejdere som er afgørende for, at eksport kan
finde sted. Der arbejdes løbende med relationsopbygning med relevante myndigheder, og der
indgås sektorspecifikke samarbejdsaftaler, MoU’er samt nødvendige aftaler om handelsvilkår,
inspektioner, certifikater, som ofte er en forudsætning for, at varer får adgang på relevante
eksportmarkeder.
På fødevareområdet er der en tæt og løbende dialog med erhvervsorganisationerne og virksomhederne om fremme af eksport. Der afholdes med jævne mellemrum møder med erhvervsorganisationerne, hvor der informeres om og drøftes mere overordnede problemstillinger i forhold til eksport. Ligeledes findes der en lang række informationer om eksport på institutionernes hjemmesider. For eksempel indeholder Fødevarestyrelsens hjemmeside en række
værktøjer, som virksomhederne kan benytte (inspektionsguide, eksport- og certifikatbekendtgørelse og certifikatdatabasen).
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Indsatser:
-

Hjemmesider, der retter sig mod eksportører, skal være fuldstændige og
opdaterede og lette at orientere sig i og sammentænkes med eksisterende
hjemmesider, for eksempel State of Greens, Food Nations og Eksportrådets sider.

-

MFVM arbejder tæt sammen med erhvervet og de regionale sektorteams på
repræsentationerne og bidrager med sektorfaglig viden og dokumentation af
effekter til eksportrettede partnerskaber. Samarbejdet mellem de regionale
sektorteams, MFVM og de danske virksomheder fungerer som platform for danske
løsninger og virksomhedernes produkter til lokale markeder og understøtter dermed
vækst i eksporten på miljø- og fødevareområdet.

-

MFVM og UM bidrager til at styrke de danske udstillingsvinduer ude og hjemme ved
at udbrede fortællingen om danske kompetencer og løsninger.

4. Myndighedssamarbejde
5

Myndighedssamarbejde , forstået som bilateralt samarbejde med andre landes myndigheder,
er i stigende grad et vigtigt element i arbejdet for at åbne døre og skabe opmærksomhed om
danske varer og løsninger på både vækst- og volumenmarkeder. Med myndighedssamarbejde
sigtes mod relationsopbygning og videndeling med andre landes myndigheder, som medvirker
til at skabe tillid, efterspørgsel, kontakter og dermed adgang for danske virksomheder på
eksportmarkederne samtidig med, at det bidrager til at løse udviklingsudfordringer i
partnerlandene.
Myndighedssamarbejde og partnerskaber om regulering, dialog om udfordringer og løsninger
eller bistand ved verifikation af teknologi, bidrager til at bane vejen for danske virksomheders
markedsadgang. På fødevare- og planteområdet har myndighedssamarbejde indflydelse på
forhandlinger om og fastholdelse af markedsåbninger, men også inden for grøn teknologi giver
tætte myndighedsrelationer mulighed for at åbne døre og påvirke rammebetingelser til fordel
for danske virksomheders eksportmuligheder.
Sammen med UM indgår MFVM formaliserede samarbejder med myndigheder i en række
lande, der kan fremme danske styrkepositioner og på mellemlang sigt forbedre danske
virksomheders eksportadgang. Dette samarbejde er forankret enten i strategiske
partnerskaber og samarbejde på regeringsniveau eller i direkte relationer med andre landenes
fagmyndigheder. Som et væsentligt element i MFVM’s indsats er der placeret statskonsulenter
på prioriterede markeder, ligesom ministeriet indgår i strategiske sektorsamarbejder under
udviklingssamarbejdet blandt andet med udsendte vækstrådgivere.
På fødevareområdet bygger markedsadgangen til de nye attraktive markeder på, at der fra
andre landes myndigheder stilles krav om samarbejdsaftaler, protokoller, inspektioner og
5

Dækker bredt over Danmarks samarbejde med andre landes myndigheder – herunder gennem vækstrådgiverordningen og statskonsulenttjenesten.
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certifikater. Dette forudsætter i sig selv et tæt løbende samarbejde med myndighederne i disse
lande og opbygning af gode relationer. Myndighedssamarbejdet kan også skabe grundlag for
danske investeringer i fødevaresektoren i udviklingslande, eksempelvis gennem IFU og
Landbrugsinvesteringsfonden.
Myndighedssamarbejde som værktøj i eksportindsatsen er effektivt, men omkostningstungt.
Det medfører væsentlig forbrug af ministeriernes ressourcer, da der ofte er tale om
vidensintensive processer. For at sikre en optimal udnyttelse af ministeriernes ressourcer, er
der derfor behov for løbende at prioritere indsatsen, både for så vidt angår de lande, der
indgås samarbejder med, og i forhold til projekternes faglige fokus. Dette sker blandt andet via
Dialogforum for miljø- og fødevareeksport (se afsnit om koordination).

Indsatser:
-

Prioritering af de eksportmarkeder, hvor der vurderes at være efterspørgsel efter
danske løsninger, hvor MFVM kan levere et tydeligt og efterspurgt bidrag, og hvor
der er en klar og entydig erhvervsmæssig interesse kendetegnet ved aktiv
deltagelse fra private aktører.

-

For at understøtte og styrke dansk eksport, vækst og beskæftigelse indgår MFVM
og UM proaktivt i myndighedssamarbejder på områder, hvor ministerierne kan
tilbyde klare faglige kompetencer, og hvor der er aktiv efterspørgsel og opbakning
fra erhvervet. Et tæt samarbejde mellem MFVM og UM sikrer, at de
markedsmuligheder, der identificeres via myndighedssamarbejdet, også bliver til
konkrete eksportmuligheder for danske virksomheder.

-

Dialogforum for miljø- og fødevareeksport drøfter løbende den overordnede og
strategiske prioritering af relevante markeder, ressourcebehov og områder for
samarbejdsprojekter med henblik på at sikre faglig, politisk og erhvervsmæssig
relevans (se afsnit om koordination) samt sammenhæng med regeringens og
erhvervenes overordnede prioriteringer i forlængelse af regeringens énstrengede
eksportfremmeindsats.

-

Myndighedssamarbejde iværksættes på prioriterede markeder. Niveauet for
indsatsen, værktøjer og aktiviteter baseres på konkrete vurderinger af de enkelte
markeders potentialer og barrierer. Indsatsen tager i videst muligt omfang afsæt i
klare beskrivelser af myndighedernes og erhvervets indsats, samt af synergien i
forhold til parallelle aktiviteter.

-

I den løbende prioritering af MFVM’s samarbejdsprojekter tilstræbes fokus på
aktiviteter, hvor samarbejdets indholdsmæssige karakter integrerer danske
styrkepositioner og/eller sektorinteresser.

-

Eksportrådet styrker fokus på den grønne sektor og opretter et globalt rådgiverteam
på miljø og vand, der med udgangspunkt i en stærk sektorfaglig viden kan rådgive
danske virksomheder ude i verden.

-

Derved tilstræbes det at tilgodese flest mulige eksportinteresser og tilskynde til
samarbejde på tværs af virksomheder og sektorer – herunder med fokus på
inddragelse af SMV’er. MFVM og UM vil i den forbindelse løbende overveje
inddragelse af andre relevante aktører (eksempelvis State of Green og Food
Nation).
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5. Markedsadgang
Markedsadgang og internationale rammevilkår reguleres overordnet af WTO-aftaler samt af en
række bilaterale og regionale aftaler om frihandel indgået mellem EU og andre lande. Det er
en kerneopgave for MFVM at følge udviklingen og understøtte etablering og fastholdelse af
markedsadgang for virksomhederne. Indsatsen skal lette adgangen til eksport og sikre
kapacitet til hurtigt og effektivt at behandle blandt andet eksportcertifikater for fødevarer,
planter, genetik, levende dyr, foder og ingredienser, så eksporten af varer sker så smidigt som
muligt.
I praksis arbejder Eksportrådet med at understøtte virksomhedernes markedsmuligheder.
Arbejdet foregår i globale sektorteams med regional organisering ved, at eksportrådgiverne på
de enkelte repræsentationer opsøger konkrete eksportmuligheder og projekter inden for miljøog fødevaresektoren og sikrer danske virksomheders adgang til disse muligheder.
Eksportrådgiverne arbejder strategisk med virksomheder og virksomhedsgrupper i forløb med
henblik på salg af samlede løsninger, komponenter, varer og teknologier samt rådgivning og
service. Eksportrådgiverne bidrager med overblik over lokale regler og etablering af kontakter
til myndigheder og industrier samt praktisk projektudførelse, støttemuligheder,
finansieringsrådgivning og konflikthåndtering.
Indsatsen for styrket markedsadgang tager sit afsæt i udfordringer og muligheder, som
erhvervet oplever, og som ambassader og eksportrådgivere verden over identificerer.
Indsatsen fokuserer på de markeder, hvor erhvervet ser størst behov. MFVM og UM skal i
samarbejde kunne agere hurtigt og effektivt i forhold til eksisterende eksportmarkeder og
samtidig skabe adgang til nye markeder på både kort og langt sigt.
Blandt danske fødevarevirksomheder har der de senere år været en voksende interesse for at
handle med stadig flere produkter til stadig flere lande. Denne udvikling, og dermed voksende
efterspørgsel på nye certifikater og markedsåbninger, forventes at fortsætte i de kommende
år. Samtidig medfører den aktuelle globale udvikling, at der skabes flere handelshindringer,
blandt andet i form af yderligere krav, udfordring af handelsaftaler, øget bureaukrati og flere
inspektionsbesøg.
De bilaterale aftaler om markedsadgang med andre lande bygger på etableringen af stærke
tillidsforhold mellem fagmyndigheder i Danmark og i samarbejdslandet. På fødevareområdet
skal myndigheder i samarbejdslandet have tillid til Danmarks velfungerende kontrolsystem,
særligt fraværet af alvorlige smitsomme husdyr- og plantesygdomme og det høje
fødevaresikkerhedsmæssige niveau. Derfor er myndighedssamarbejdet på dette område
særlig vigtigt i det langsigtede arbejde med at fastholde og udvide markedsadgang. En stor del
af MFVM’s eksportindsats består i bilaterale forhandlinger af vilkår for markedsadgang med
andre landes myndigheder, genforhandling af markedsåbninger i forbindelse med (mistanke
om) sygdomsudbrud samt at kontrollere og certificere konkrete eksporter. I forhold til
eksportmarkeder, hvor EU har indgået handelsaftaler, vil de bilaterale aftaler være
overbygninger. Desuden vejleder eksportrådgivere på EU-repræsentationen og i
medlemslandene virksomhederne om de konkrete eksportmuligheder, som implementeringen
af forskellige EU-direktiver skaber.
På både miljøteknologi- og fødevareområdet er hindringer særligt i forbindelse med standarder
og regulering af anvendelse og kontrol af teknologier en væsentlig udfordring. Der er behov for
rådgivning om test og verifikation af teknologierne under lokale forhold, hvilket også kan være
med til at understøtte teknologiernes troværdighed.
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Indsatser:
-

MFVM og UM vil arbejde for at understøtte og udvide erhvervets markedsadgang til
andre lande. Indsatsen baserer sig på erhvervets efterspørgsel. Den overordnede
prioritering og evaluering af ministeriets indsats foregår i Dialogforum for miljø- og
fødevareeksport i tæt samarbejde med erhvervet. MFVM og UM vil udvikle og
styrke indsatsen for at skabe markedsadgang for danske virksomheder igennem
relationsopbygning på både eksisterende og nye vækstmarkeder.

-

MFVM vil sammen med erhvervet arbejde for øget digitalisering – herunder udvikle
en brugervenlig elektronisk ansøgning af certifikater samt sikre effektiv og ensartet
behandling af ansøgninger af eksportcertifikater.
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6. Branding, eksportfremme,
bæredygtige investeringer
og demonstration
Det er afgørende med en fælles fortælling, når danske løsninger, produkter og modeller skal
brandes på udenlandske markeder. Danmark har et stærkt grønt brand inden for miljøteknologi (blandt andet affaldshåndtering, ren luftteknologi og vandteknologi) og er kendt for høj fødevaresikkerhed, højt plantesundhedsmæssigt niveau og miljøvenlig fødevareproduktion. Ydermere er Danmark et af de verdensførende lande inden for gastronomi, hvilket har stor international brandingværdi for Danmark. Danske virksomheder har dermed en række styrkepositioner, som trods hård og stigende konkurrence, efterspørges globalt.
Især Eksportrådet har en væsentlig opgave i forbindelse med salgsfremmeaktiviteter. MFVM
og UM kan som regulerende og kontrollerende myndighed spille en væsentlig rolle i synliggørelsen af danske produkter og løsninger ved fremstød i udlandet.
Der er behov for målrettede eksportfremstød, herunder med ministerdeltagelse, så der i planlægning, gennemførelse og opfølgning af fremstød sikres sammenhæng til den øvrige eksportindsats. Det gælder også i forhold til at modtage indkomne delegationer til Danmark i
samarbejde med udenlandske ambassader i Danmark. UM gennemfører officielle erhvervsfremstød i tæt samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og øvrige involverede
myndigheder og aktører. For at sikre en styrket koordination er der i UM indstationeret medarbejdere fra både Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer. Fremstød med ministerdeltagelse
inden for miljø- og fødevareområdet drøftes som udgangspunkt i Dialogforum for miljø- og
fødevareeksport på baggrund af konkret interesse og indstilling fra erhvervet.
Dialogforum for miljø- og fødevareeksport er med til at sikre reel erhvervsinteresse og ønske
om at følge op på de muligheder, der skabes under et fremstød.
MFVM vil holde sig orienteret om muligheder for at søge om EU-støtte til at gennemføre salgsfremmeprogrammer og om muligheder for at deltage i de High Level-missioner og -fremstød,
som Kommissionen jævnligt gennemfører. Disse informationer vil blive videreformidlet til erhvervet.
Strategiske udstillingsvinduer i form af demonstrationsanlæg både herhjemme og i udlandet er
væsentlige i understøttelsen af eksporten af teknologi og løsninger og bidrager i høj grad til
brandingen af Danmark som grøn frontrunner inden for miljøteknologier og ressourceeffektiv
fødevareproduktion. Demonstration kan vise sammenhæng mellem enkeltteknologier og demonstrere, at løsningerne er effektive og ressourcebesparende.
MFVM bidrager derudover med sektorfaglig viden til partnerskaber, der styrker samarbejdet
mellem danske og udenlandske virksomheder. Partnerskaber fungerer som platform for danske løsningers og produkters adgang til lokale markeder og understøtter vækst i eksporten på
miljø- og fødevareområdet.
MFVM understøtter demonstration og dokumentation af danske teknologier, løsninger og
kompetencer, blandt andet gennem GUDP og MUDP (se afsnit om finansiering).
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En væsentlig del af indsatsen sker gennem State of Green, der som konsortium arbejder for
markedsføring og international synliggørelse af grønne danske løsninger inden for energi,
miljø, vand og klimatilpasning. Konsortiet arbejder tæt sammen med ministerierne for at øge
afsætningen af danske løsninger på de globale markeder og understøtte tiltrækningen af aktiviteter og investeringer til Danmark. Det sker gennem en troværdig og involverende grøn fortælling om Danmark samt en række markedsføringsaktiviteter, der har til formål at øge den
internationale synliggørelse og skabe relationer mellem internationale beslutningstagere og
danske aktører.
Food Nation er det offentlige-private partnerskab der, med afsæt i den fælles og dokumenterede fødevarefortælling, samler hele Danmarks fødevareklynge på tværs af værdikæden om
styrker og ambitioner for at skabe fødevareproduktion i verdensklasse. Food Nation bidrager til
MFVM ’s arbejde med eksportfremme ved at sikre en langsigtet profilering af klyngen gennem
fødevareløsninger på fremtidens globale behov. Konkret vil Food Nation blandt andet skabe
en digital platform med dokumentation af styrkepositioner, materialer og cases, der viser, hvor
og hvordan den danske fødevareklynge skaber forbedringer og bidrager med løsninger lokalt.
Food Nation vil ligeledes bidrage med en fælles ramme for kommunikation, koncepter og materialer til brug ved blandt andet eksportfremstød.
Begge konsortier inddrages tæt i ministeriernes strategiske planlægning.

Indsats:
-

MFVM og UM vil fortsætte med at styrke det tætte samarbejde med inddragelse af
relevante danske repræsentationer og erhvervet om planlægning og gennemførelse
af relevante eksportfremstød, herunder med ministerdeltagelse. Fremstød ønskes
gennemført ud fra en helhedsbetragtning i sammenhæng med de konkrete
udfordringer på de enkelte markeder og sammen med andre relevante aktiviteter.

-

MFVM og UM vil have fokus på, at der fra deltagere sker en struktureret opfølgning
på fremstødets resultater i tæt samarbejde med de sektororganiserede
eksportrådgivere på de danske repræsentationer.

-

MFVM vil være opmærksom på at holde erhvervet orienteret om muligheder for at
søge om EU-støtte til gennemførelse af salgsfremme og om muligheder for at
deltage i de High Level-missioner i lande uden for EU, som Kommissionen
gennemfører.

-

MFVM understøtter virksomhedernes eksportpotentialer gennem tilskudsordninger
til demonstrationsprojekter - ude og hjemme - der kan udbrede fortællingen om
danske kompetencer og løsninger - blandt andet via State of Green og Food Nation.

-

MFVM vil understøtte gastronomien i Danmark med henblik på at sikre den danske
fødevareklynges internationale brandingværdi.
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7. Finansiering
Adgang til finansiering er afgørende for danske eksportvirksomheders muligheder for at opskalere afprøvede koncepter og produkter, gennemføre ”feasibility”-studier og afsætnings- og
markedsføringsaktiviteter samt åbne produktionsfaciliteter.
I kraft af regeringens énstrengede eksportindsats varetages finansiering af eksportindsatser i
udgangspunktet af Eksportrådet og Danmarks Eksportkredit - EKF. MFVM har dog flere puljer
med det formål at udvikle og teste ny teknologi, hvor virksomhederne kan søge medfinansiering til udvikling og demonstration af nye teknologier eller processer.
Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) understøtter regeringens
målsætninger for grøn omstilling og fremme af grøn teknologi på miljø- og naturområdet. Programmet er med til at sikre sammenhæng mellem de miljøpolitiske mål og virksomhedernes
investeringer i udvikling af ny miljøteknologi.
Programmet skal styrke danske virksomheders konkurrenceevne og produktion og dermed
Danmarks profil som førende inden for miljøteknologi. MUDP giver tilskud til projekter i Danmark og udlandet og har de seneste år særligt givet større tilskud til fyrtårnsprojekter, der
netop skal fungere som markører for miljøteknologiske frontrunners.
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er målrettet fødevaresektoren og understøtter projekter, der bidrager til grøn omstilling af fødevareerhvervet. GUDP-projekter skal
bidrage til både miljøhensyn og økonomisk bæredygtighed. Det er ikke et krav, at GUDPprojekter har eksportpotentiale, men det kan indgå i vurderingen af, om projektet forventes at
få økonomisk effekt.
Den økologiske eksportfremmeindsats støttes gennem Fonden for Økologisk Landbrug, blandt
andet ved generelt at markedsføre dansk økologi, hvor der gives tilskud til aktiviteter uden
specifikt virksomhedsophæng. Det kan for eksempel være formidling af viden om økologi,
analyser af økologiske eksportmarkeder, tilskud til fælles indsatser, hvor flere virksomheder
deltager ved en messe i udlandet eller tilskud til enkelte virksomheders indsats for at fremme
deres afsætning. Indsatserne vil blive koordineret med Eksportrådet, der gennem ordningen
for fælles erhvervsfremstød yder tilskud til gennemførelse af erhvervsfremstød på eksportmarkeder af interesse for dansk erhvervsliv.
MFVM arbejder løbende for, at de midler, der afsættes under EU’s salgsfremmeordning, i
størst muligt omfang målrettes danske prioriteter, herunder med fokus på vækstmarkeder
uden for EU.

Indsatser:
-

MFVM er ambassadør for egne puljer til finansiering og arbejder for, at disse understøtter ministeriets øvrige eksportfremmeindsatser.

-

MFVM vil arbejde for, at de midler, der afsættes under EU’s salgsfremmeordning, i
størst muligt omfang målrettes danske prioriteter, herunder med fokus på
vækstmarkederne uden for EU.
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8. Bedre vidensgrundlag
For MFVM og erhvervene på miljø- og fødevareområdet er kortlægning og løbende overvågning af den danske miljø- og fødevareeksport et værktøj, der hjælper med at prioritere, fokusere og dokumentere, om opstillede målsætninger er opfyldt. Data og analyser, der beskriver
udviklingen af eksporten fordelt på markeder, varegrupper og deres anvendelsesformål, er
således vigtige redskaber til at måle effekten af og prioritere eksportindsatsen på miljø- og
fødevareområdet.
Data og analyser om eksport er også et instrument til at identificere danske virksomheders
styrkepositioner. Dette giver MFVM, State of Green, Food Nation og Eksportrådet bedre
grundlag for at koble de relevante virksomheder til erhvervsfremstød, som regeringen står i
spidsen for, eller til at sikre, at udenlandske delegationer får kontakt til de relevante parter.
Tilsvarende kan bedre eksportdata hjælpe med at identificere problemområder, hvor en indsats fra MFVM og eksportfremmeindsatsen generelt kan bidrage til en øget eksport på lovende markeder.
Eksportdata for miljøområdet og for fødevareområdet indsamles ikke på samme måde. Det er
en udfordring, når der er brug for at sammenligne de to statistikker. Eksportstatistikken for
fødevareområdet er baseret på indberetninger i forbindelse med udenrigshandel, mens eksporten for miljøområdet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder. MFVM vil arbejde for at sikre, at statistikkerne tilpasses for at øge sammenligneligheden mellem de to områders udenrigshandel.

Indsatser:
-

MFVM vil skabe metodisk grundlag for en fælles eksportstatistik for miljø- og
fødevareområdet. Dette skal blandt andet ske ved i højere grad at basere
eksportstatistikken på miljøområdet på de varekoder, som er udviklet i tilknytning til
internationale aftaler om og administration af grænseoverskridende handel.

-

MFVM vil bidrage til udarbejdelse af bedre og mere detaljerede statistikker, så de
kan anvendes som beslutningsgrundlag for konkrete prioriteringer af MFVM’s
eksportfremmeindsats.

-

MFVM vil styrke dialogen med virksomheder, Danmarks Statistik og UM om bedre
praktisk nytte af opgørelser og fremskrivning af eksport og import på miljø- og
fødevareområdet.

-

På udvalgte områder vil MFVM gennemføre eller bidrage til analyser af danske
styrkepositioner på det globale marked i samarbejde med UM, hvor det er relevant
for at kunne prioritere indsatsen.
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9. Koordination
MFVM’s eksportfremmeindsats, via eksempelvis private partnerskaber, test- og
demonstrationsprojekter, eksportfremstød og ministerbesøg, ønskes gennemført i et bredt og
tæt koordineret samarbejde med Eksportrådet, virksomheder, brancheorganisationer og
øvrige relevante myndigheder og aktører.
Ministeriets arbejde hviler på en grundlæggende ambition om en fokuseret, proaktiv og
sammenhængende eksportfremmeindsats. Disse grundlæggende hensyn skal gennemsyre
alle aspekter af ministeriets eksportarbejde – fra den overordnede prioritering til den daglige
indsats.
En målrettet koordinering af eksportarbejdet skal sikre strømlining og fastholdelse af en
énstrenget eksportfremmeindsats. MFVM vil medvirke til at styrke det tværministerielle samarbejde i Koordinationsgruppen for eksportfremme og økonomisk diplomati, som er forankret i
UM. Med en stærkere koordinering skabes bedre rammer for prioriteringer og sammentænkning på tværs af ministeriernes indsatser og i forhold til andre ministerier, eksterne interessenter og andre lande.
Der er desuden behov for at styrke den interne koordination i forhold til de overordnede linjer i
ministeriets samlede eksportindsats og samarbejdet med andre myndigheder - primært Eksportrådet. Et styrket fokus på koordination skal sikre en målrettet og strategisk anvendelse af
de ressourcer, der er til rådighed blandt andet til iværksættelsen af nye initiativer. Desuden
skal synergi på tværs af sektorområder identificeres og aktiveres.
Endelig er der et stort ønske blandt interessenterne om at blive yderligere inddraget i ministeriets løbende prioritering og den overordnede strategiske planlægning. Der eksisterer allerede
fagspecifikke fora, hvor løbende indsatser koordineres. Det bør sikres, at disse fora giver adgang for de rette interessenter og er dækkende for hele ministeriets område.
Samtidigt etableres Dialogforum for miljø- og fødevareeksport, der har til formål at sikre en
fælles strategisk retning og prioritering i forhold til internationaliseringsindsatser på miljø- og
fødevareområdet med udgangspunkt i erhvervslivets efterspørgsel.

Indsats:
-

MFVM’s overordnede eksportfremmeindsats gennemføres i et bredt og tæt
koordineret samarbejde med Eksportrådet, virksomheder, brancheorganisationer og
øvrige relevante myndigheder og aktører. Til det formål etableres Dialogforum for
miljø- og fødevareeksport, som forankres i MFVM og UM med fælles ejerskab og
sekretariatsbetjening.
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