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3F’s bemærkninger til høring af lovforslag om Fonden for 

Plantebaserede Fødevarer  

Landbrugsstyrelsen har den 13. juni 2022 sendt lovforslag om Fonden for 

Plantebaserede Fødevarer i høring med frist den 28. juli 2022.  

 

Lovforslaget har til formål at udmønte den del af Aftalen om grøn omstilling 

af dansk landbrug af 4. oktober 2021, der omhandler oprettelse af en fond 

for plantebaserede fødevarer. Fondens formål vil jf. lovforslagets kapitel 1, 

stk. 2 være at bidrage til udviklingen af sektoren for plantebaserede 

fødevarer gennem tilskud til projekter med videre.  

 

3F kan fuldt tilslutte sig, at fondens formål og virke skal bidrage til, at de 

fødevarer, der produceres, er sunde og af høj kvalitet, at fødevare- og 

jordbrugssektorens konkurrenceevne skal styrkes og at udviklingen af nye 

plantebaserede fødevarer skal fremmes. 3F imødeser fondens mulighed for at 

bidrage til at sikre miljø, klima og gode arbejdsbetingelser i sektoren, 

herunder med fokus på fremtidige vækstområder, jf. lovforslagets 

bemærkninger, afsnit 2.1.2.1.  

 

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, jf. afsnit 2.1.2 andet afsnit, at 

fonden foreslås ledet af en bestyrelse. Det foreslås, at bestyrelsen udpeges af 

ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, efter indstilling fra en række 

organisationer inden for plantesektoren. Det fremgår her, at det forventes at 

de indstillingsberettigede organisationer bliver Landbrug & Fødevarer, 

Økologisk Landsforening, Plantebranchen, Fødevareforbundet NNF, Dansk 

Industri, Dansk Vegetarisk Forening, Klimabevægelsen, Forbrugerrådet 

Tænk, Klimarådet og Dansk Erhverv.  

 

Idet 3F har interesser på vegne af 3F’s medlemmer i bl.a. fødevaresektorens 

primærproduktion samt i relaterede industrier som f.eks. produktion af 

fødevareingredienser og enzymer mv. og idet 3F generelt mener, at der bør 

være ligevægt mellem arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationers mulighed 

for deltagelse, så ser 3F gerne, at der udpeges endnu en 

arbejdstagerorganisation som indstillingsberettiget organisation. Såfremt det 

findes relevant, stiller 3F sig gerne til rådighed.  

 

Venlig hilsen 

Peter Kaae Holm 

Gruppeformand, Den Grønne Gruppe 
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