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” Vi vil vise vejen til at gøre Danmark

til verdens mest attraktive land for
fødevarevirksomheder at arbejde i og ud fra.
– Leif Nielsen, branchedirektør, DI Fødevarer
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Vision og mission
DI Fødevarer arbejder for at organisere og fremme virksomheder, der
deltager i fremstilling af fødevarer. Vi vil vise vejen til at gøre Danmark til
verdens mest attraktive land for fødevarevirksomheder at arbejde i og ud
fra. Dermed kan vores verdensførende fødevareklynge fortsat bidrage til et
samfund, der skaber vækst i balance.

DI’s talerør for fødevareindustrien
DI Fødevarer er et branchefællesskab for over 250 fødevarevirksomheder,
lige fra de mindre lokationer til de største globale fødevarevirksomheder i
Danmark, som producerer alt fra lakridspiber til laksemousse. Med over
150 mia. kr. i årlig vareeksport repræsenterer fødevareindustrien en af de
største danske erhvervsklynger.
DI Fødevarer er en integreret del af DI. Det giver en stærk politisk gennemslagskraft og mulighed for at sætte en markant fødevarepolitisk dagsorden. DI Fødevarers mærkesager underbygger DI’s samlede erhvervspolitiske 2025-plan, og DI Fødevarers medlemmer opnår synergi gennem
adgang til DI’s netværk og medlemstilbud.
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DI Fødevarers indsatsområder
Som Danmarks tværgående branchefællesskab for fødevareproducerende
virksomheder betjener DI Fødevarer sine medlemmer inden for fire indsatsområder:

1

DI Fødevarer sikrer politisk indflydelse og påvirker fødevarepolitiske
sager af relevans for medlemmerne. Det gælder både de overordnede fødevarepolitiske rammevilkår og regulering af fødevareteknologier og fødevarerelateret forskning.

2

DI Fødevarer yder medlemsservice i form af målrettet information
og vejledning om regulering, markedsmuligheder og nye initiativer.
DI Fødevarer styrker branchen ved at fremme samarbejde og videndeling i branchesektioner, netværk og andre arrangementer.

3

DI Fødevarer giver medlemmerne en samlende stemme overfor
myndighederne og politiske beslutningstagere. DI Fødevarer kommunikerer med den brede offentlighed i medierne, sætter dagsordenen og udbreder viden og holdninger til aktuelle fødevarepolitiske
temaer.

4

DI Fødevarer er et troværdigt videnscenter om fødevareindustrien,
og vi sætter dagsordenen med egne analyser. DI Fødevarer anvender analysearbejdet til at orientere medlemmer og som grundlag for
arbejdet med at søge indflydelse for fødevareindustrien.
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Årlig dansk omsætning i føde- og drikkevareindustrien
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DI Fødevarers strategiske mærkesager
DI Fødevarer ønsker at sikre medlemsservice af højeste kvalitet ved
at have en tæt dialog med medlemmerne om deres ønsker og behov.
DI Fødevarer har derfor udviklet fire konkrete mærkesager, som er besluttet af DI Fødevarers medlemsbestyrelse i en 5-års strategiplan for en styrket fødevaresektor:

Nr. 1 for fødevarer
DI Fødevarer vil arbejde for at udbygge fødevareindustriens konkurrenceevne hen mod en verdensførende position.
Vi vil sikre:
++ Stigende udenlandske investeringer i dansk fødevareindustri
++ Styrket international markedsadgang (herunder et
konkurrenceeffektivt Brexit)
++ Mindre regulering med statsfinansielle virkemidler
++ Reduktion i virksomhedernes ikke-værdiskabende
administrative omkostninger
++ Flere virksomheder og stigende værdiskabelse af ressourcerne
i fødevareklyngen.
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I front på forskning
og udvikling
DI Fødevarer vil arbejde for at sikre gode rammer for at fastholde et højt
niveau af forskning og udvikling i fødevareindustrien i emner som sundhed,
bæredygtighed og produktivitet som en forudsætning for den fortsatte
succes.
Vi vil sikre:
++ Større andel af forsknings- og udviklingsmidler til fødevareområdet
++ Styrket tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
++ Styrket indtjening indenfor sundhedsfremmende fødevarer
++ En liberal fødevarelovgivning i EU, herunder bedre muligheder for
kommunikation af fødevarernes egenskaber
++ Fødevarebranchen opleves som en innovativ branche.
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Stærkere omdømme
DI Fødevarer vil arbejde for at udbrede kendskabet til den markante samfundsmæssige betydning og den store værdiskabelse som fødevareindustrien giver Danmark og danske forbrugere. DI Fødevarer vil sikre, at fødevareindustriens produktion og forædling opleves som et afgørende led
i den verdensførende danske fødevareklynge. Den stærke fortælling om
fødevareindustrien skal gøre det mere attraktivt at arbejde og investere i
branchen.
Vi vil sikre:
++ Kontinuerlig fremgang i fødevareindustriens danske omdømme.
++ En sektor med attraktive arbejdspladser.
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Mindre bøvl
– mere service
DI Fødevarer vil arbejde for at sikre, at tilgangen til kontrol og regulering
af fødevareindustrien fra relevante myndigheder bliver mere serviceorienteret og samtidig minimerer mængden af danske særregler og overimplementeringer af EU-regulering.
Vi vil sikre:
++ DI Fødevarer udbygger sin rolle som tæt og betroet
samarbejdspartner for myndighederne.
++ Der skal etableres et konkret samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og ministerier om fremtidige
kompetencebehov i fødevareindustrien.
++ Minimering af fødevareindustriens besværlige særregler i Danmark
og Europa.
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gode grunde til at blive
medlem af DI Fødevarer

”Vores medlemskab af
DI F
 ødevarer er en slags forsikring. Vi ved, at vi kan trække på
deres eksperter, når vi har
behov for det”
— Freddy Nielsen, Kvalitetsdirektør,
Good Food Group

”Dialogen og sparringen med DI Fødevarer
er meget vigtig for
vores virksomhed”
— Carl Bjarne Mikkelsen,
Teknisk direktør, EASIS A/S

”DI Fødevarer er med
til at løfte den forskningsdagsorden, der er så vigtig
for f ødevareindustrien og for
Chr. Hansen”
— Esben Laulund, Senior Vice President,
Innovation, Chr. Hansen A/S
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