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Fødevarevirksomhederne er klar til den grønne
strøm
DI’s virksomhedspanel viser, at fødevarebranchen er
klar til den grønne omstilling, og dermed klar til at
hjælpe Danmark med at nå 70 pct. CO2-reduktion i
2030.
Fødevarevirksomhederne vil investere i grøn
omstilling

Fødevarevirksomhederne er meget optaget af at investere i, og omstille produktionen og produktionsprocesserne til, i højere grad at
køre på grøn strøm. Det viser resultater fra DI’s virksomhedspanel,

Fødevarevirksomhederne vil energieffektivisere og over på grøn strøm
Spm: Inden for hvilke områder af den grønne omstilling vil din virksomhed investere i over de næste tre år (2020, 2021 og
2022), pct. (sæt gerne flere krydser)? (pct.)
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hvor 93 pct. af de adspurgte fødevarevirksomheder vil investere det
samme, eller mere, i den grønne omstilling de kommende tre år,
sammenlignet med de foregående tre år.
Investeringer i varmepumper vigtigt for virksomhederne

Faktisk ser fødevarevirksomhederne investeringer i energisparetiltag, herunder varmepumper, der kan køre på grøn strøm, som det
vigtigste område at investere i de kommende tre år.
22 pct. af de adspurgte fødevarevirksomheder i DI’s virksomhedspenel forventer at foretage investeringer i energisparetiltag, herunder varmpumper, i perioden 2020-2022. 19 pct. af det samlede virksomhedspanel på tværs af brancher forventer at gøre det samme.

Energieffektivisering og
elektrificerig helt afgørende i den grønne omstilling

Energieffektivisering og elektrificering er helt afgørende for den
grønne omstilling og vejen mod klimaneutrale fødevarevirksomheder. Varmepumper giver energibesparelser og drives af grøn strøm,
som produceres af vedvarende energikilder som vindmøller. Ved at
investere i at omlægge varmekrævende produktionsprocesser, vil
produktion af føde- og drikkevarer ikke længere belaste klimaet.
Det er især produktionsprocesser, der kræver lavere og mellemtemperaturer op til 300 grader, hvor det på nuværende tidspunkt kan
være rentabelt at omlægge. Dem findes der en del af på fødevarevirksomhederne i form af processer som inddampning, tørring, kogning, stegning, brygning, bagning og pasteurisering. Alle disse processer er i spil til at kunne elektrificeres, og de findes i stort omfang
i fødevarevirksomhederne.

God klimaaftale understøtter elektrificering

Det er derfor et stærkt signal, at der i juni 2020 er indgået en bred
politisk klimaaftale for industrien, der blandt andet afsætter en tilskudspulje til elektrificering m.v., som kan accelerere omstillingen
af fossile produktionsprocesser i føde- og drikkevarevirksomhederne.
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Andelen af det fossile energiforbrug i fødevarevirksomhederne
stagnerer (pct.)
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Fødevarebranchen er
energitung

Og det er der brug for. Fødevarebranchen er en energitung branche,
der tegner sig for ca. 29 pct. af industriens samlede energiforbrug.
Over halvdelen af dette stammer fortsat fra fossile kilder, og det er i
dette segment, at der er et potentiale for omstilling.
Gevinsterne ved at elektrificere dette forbrug går på flere ben: For
det første omlægges fra fossile brændsler til el samtidig med, at der
opnås betydelige energibesparelser. Som en central effekt heraf forbedres fødevarevirksomhedernes konkurrenceevne også.
Brug for stabile rammevilkår
Hvad afholder potentielt fødevarevirksomhederne fra at foretage de
nødvendige investeringer i den grønne omstiling, herunder elektrificering af produktionsprocesserne?

Stabile rammevilkår afgørende for grøn omstilling

Virksomhederne svarer selv, at det primært er usikkerhed om de
fremtidige rammevilkår, herunder afsætningsmulighederne, der er
barrierer for at foretage investeringerne.
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Flere grønne investeringer i fødevarevirksomhederne kræver have stabile rammer
Spm. Barrierer i forhold til grønne investeringer (sæt gerne flere krydser)? (pct.)
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Næsten en fjerdedel af fødevarevirksomhederne peger på, at dette
er en barriere, hvilket er væsentlig flere end virksomhedspanelet generelt.
Stabile rammevilkår er
også vigtigt for fødevareeksporten

Fødevarevirksomhederne er generelt meget eksportorienteret, og
det er hovedsageligt på eksportmarkederne, at der er udfordringer i
lyset af den aktuelle økonomiske krise. Det er derfor vigtigt, at der
skabes sikkerhed om de fremtidige rammevilkår, herunder på
skatte- og afgiftsområdet, så fødvarevirksomhederne gives de bedst
mulige forudsætninger for at kunne investere i den grønne omstilling.

