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Til
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen
Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen
Folketingets Miljø- og fødevareudvalg
Folketingets Uddannelses- og forskningsudvalg
Opfordring til at sikre miljøteknologisk udviklingsprogram - MUDP
Folketinget vedtog som bekendt i februar 2015 med støtte fra samtlige partier en lov om MUDP
(Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program), som ligestillede MUDP med de andre
teknologiske udviklingsprogrammer (GUDP og EUDP), og som gav MUDP en professionel bestyrelse, der
blandt andet skal udarbejde en 4-årig strategi for programmet.
Formålet med loven var og er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på
prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.
Den nye bestyrelse har netop uddelt de første bevillinger, og der viste sig at være langt flere støtteværdige
ansøgninger, end der var penge til at støtte. Samtidig er der indkommet ansøgninger til de såkaldte
”fyrtårnsprojekter”, som medfinansierer store samlede projekter, som især kan have stor betydning for dansk
eksport af miljøløsninger. Også her er der langt flere gode ansøgninger, end der kan imødekommes.
MUDPs midler har stor virkning for beskæftigelse og eksport, fordi virksomhederne selv finansierer et beløb
på mindst samme størrelse i projekterne.
Midlerne til MUDP ser desværre ud til at falde drastisk, som forslaget til finanslov ser ud netop nu.
I 2015 har der i alt været 169 mio. kr. til rådighed til at støtte de mange projekter inden for rent vandmiljø,
luftrensning, klimatilpasning, cirkulær økonomi mv. Dette beløb står til at falde til i bedste fald 59 mio. kr. i
2016 og ca. 39 mio. kr. i 2017 og 2018.
Det siger sig selv, at det er vanskeligt for den nye bestyrelse at udarbejde en sammenhængende strategi på
dette grundlag, og det mindsker virksomhedernes engagement væsentligt, at der skabes så stor usikkerhed
om indsatsen fremover.
Vi vil derfor opfordre folketingets partier og regeringen til under de igangværende forhandlinger om
finansloven for 2016 at sikre stabile økonomiske rammer for MUDP i 2016 og årene fremover.
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