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Forord

Indledning

Digitaliseringen buldrer afsted. Den udvikler og omformer vores hverdag, vores virksomheder og vores samfund.
Fødevareerhvervet er ingen undtagelse.

Der er fart på den digitale transformation i samfund
og industri, og det er ikke uden grund, at der tales om
en egentlig teknologisk revolution. Computerkraften
fordobles hver 18. måned og antallet af enheder
koblet til internettet forventes i 2020 at være 50 milliarder.

Den danske fødevareklynge har et meget stærkt udgangspunkt for at løfte sig til nye højder ved hjælp af digitalisering. Erhvervet står på et unikt fundament af data indsamlet over flere årtier, og robotter og sensorer har for
længst gjort deres indtog både i stalden og forarbejdningen. Det har været med til at udvikle den effektive, sikre
fødevareproduktion Danmark er verdenskendt for.
Med tidens teknologiske kvantespring kan erhvervet komme endnu videre. Vi kan ved hjælp af digitaliseringens
mange muligheder forbedre, effektivisere og optimere fødevareproduktionen, så den skaber vækst med mindre
aftryk og ressourcespild. Vi kan udvikle digitale løsninger og omsætte vores know-how til eksportsuccesser.
Og vi kan bruge digitalisering til at komme tættere på forbrugerne – og vice versa.
For at skabe en retning og sætte turbo på den digitale vækst i erhvervet nedsatte Landbrug & Fødevarer i 2017
Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen. Panelets opgave har været at skabe en vision for digital vækst i erhvervet
og komme med konkrete forslag til, hvordan visionen indfris.
Panelets helt centrale konklusion er, at fødevareerhvervet skal styrke samarbejdet om data inden for og på tværs
af sine værdikæder. Dertil kommer selvfølgelig et nødvendigt medspil fra politikere og omgivende samfund.
Jeg er rigtig stolt af, at panelet er blevet enige om en ambitiøs vision for, hvor digitalisering kan bringe fødevareerhvervet hen. Og jeg ser med stor tilfredshed på de 10 anbefalinger og 34 konkrete handlingspunkter, der skal
være med til at drive udviklingen. Handlingspunkter, der ikke bare er en politisk ønskeseddel, men også afspejler et
erhverv, der selv trækker i arbejdstøjet.
Dette er ikke det første skridt til digital vækst i det danske fødevareerhverv.
Det er det næste ambitiøse skridt!
Og jeg tør også godt love, at det ikke bliver det sidste...

Karen Hækkerup
Formand for Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen
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Den fysisk og digitale verden smelter sammen i stadig
større grad. Myriaden af teknologier, der producerer
mængder af data, gør os i stand til at tage bedre
beslutninger og handle mere automatisk. Det giver
muligheder, de færreste kunne have forestillet sig blot
få år tilbage.
Droner, satellitter, sensorer, kunstig intelligens, machine
learning, mængder af data og supercomputere giver
os mulighed for at producere smartere. En smartere
produktion er en gevinst på både den sorte og grønne
bundlinje.
Potentialerne for fødevareklyngen er enorme. Alene
brugen af Big Data vil ifølge OECD kunne øge produktiviteten med 5-6 procent. Regeringens Digitalt Vækstpanel vurderer, at Danmark kan opnå en gevinst på
87,4 mia. kr. inden 2025 ved i højere grad at udnytte
de nye digitale teknologier i sektorerne produktion,
energi, transport, sundhed og handel/service – fem
sektorer, som fødevareklyngen har aktie i.

For forbrugerne efterspørger også tillid og gennemsigtighed i forhold til deres fødevarer. De søger derfor
stadig mere information om de produkter, de køber.
Og det er nemt, for deres smartphone er lige ved
hånden.
Den danske fødevareklynge er verdensførende, hvad
angår bl.a. effektivitet, bæredygtighed og dyrevelfærd.
Erhvervet er ikke teknologiforskrækket og har i mange
år arbejdet datadrevet, automatiseret og har anvendt
robotter, og Danmark har som land et højt digitaliseringsniveau. Ved at satse hårdt på de digitale muligheder kan vi fastholde og udbygge vores styrker og
omsætte dem til ny forretning, nye forretningsmodeller og indtjening.
Det kan blive den danske fødevareklynges næste
eksporteventyr. For forbrugerne efterspørger i stadig
større grad en række nye kvalitetsparametre, som erhvervet kan levere, mens vi generelt optimerer produktionen. Og ikke nok med det, vi kan også levere de
systemer og den produktionsteknologi, der understøtter udviklingen. Erhvervet har derfor alle forudsætninger for at udnytte disse styrker og gøre digitaliseringen
til en ny, afgørende konkurrencefordel for den danske
fødevareklynge.

De digitale teknologier tillader en smartere produktion, som betyder endnu mere bæredygtighed,
sundhed, dyrevelfærd og ansvarlighed. Det er en forretningsmæssig mulighed, fordi fremtidens forbrugere
tillægger disse parametre stadig større vægt – uanset
om forbrugerne er danske, amerikanske eller kinesiske. Pris, tilgængelighed og fødevaresikkerhed er gårsdagens forbrugerforventning. Morgendagen vindes
med en smartere og mere transparent produktion.

Digital Vækst
i Fødevareklyngen

5

Digital Vækst
i Fødevareklyngen

Den brændende
platform

Sammen om en
fælles vision

Der er en risiko for, at den danske fødevareklynge ikke
får høstet gevinster af de digitale muligheder til fulde.

Fra 1882 dannede man andelsselskaber og samarbejdede om at producere kvalitetssmør og -bacon til
resten af verden.

Rettes blikket mod udlandet er det ikke et særsyn, at
én aktør ejer hele værdikæden. Fra kornmark til køledisk. Det giver en agil organisation, der har mulighed
for sømløst at anvende data til at optimere, automatisere og innovere.
I sådan en organisation er det nemmere at optimere gennem værdikæden og derved fx nedbringe
miljøaftryk. Det er lettere at beslutte sig for at lave
transparens og sporbarhed og stille den ønskede
information til rådighed for forbrugere, ligesom det er
lettere at tilpasse produktionen efter forbrugertendenser og lave datadreven innovation til at udvikle
produkter, processer og endda nye forretninger.
Alt i alt er det lettere at få fuldt udbytte af de forskellige digitale teknologier som kunstig intelligens,
machine learning og big data analyser mv.
Sådan er virkeligheden ikke i Danmark. Her er
værdikæden ikke integreret, hvad angår data.
Der er mange aktører og mange bundlinjer.
Gennem tiderne har det danske fødevareerhverv haft
stor succes, fordi man har evnet at arbejde sammen
i kæden, blandt andet hjulpet på vej af andelsorganiseringen. I den nye digitale virkelighed er der nu brug
for at overføre samarbejdsånden til data- og digitaliseringsfronten, hvis vi ikke skal risikere at blive sejlet
agterud.
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I anden halvdel af 1900-tallet samarbejdede erhvervet om at blive verdensførende på fødevaresikkerhed, hvilket har givet adgang til markeder, andre
kun drømmer om.
Nu vil vi arbejde sammen om at bruge den digitale
transformation som middel til vores konkurrencefordel i det 21. århundrede.

Mission

Udfordringer

Fødevareklyngens mest markante digitaliseringsgevinster skabes i forhold til:

Viljen til samarbejde er vigtig, fordi den skal være med
til at løse centrale udfordringer om tillid og deling af
data, der kan risikere at stå i vejen for digital vækst i
fødevareklyngen. Men andre forhold er også essentielle at have fokus på.

• Responsivitet overfor forbrugerkrav til produk
ter, sporbarhed og ansvarlighed – som skaber
øget forbrugertillid og betalingsvillighed.
• Ressourceeffektivitet og optimering – som både
skaber en bedre økonomisk og miljømæssig
bundlinje
• Innovation og forskning via analyser af big data
og anvendelse af nye teknologiske muligheder –
som bidrager til nye værdiskabende koncepter

På den baggrund er formuleret en fælles vision for
digital vækst i fødevareklyngen:

Det drejer sig også om ejerskab af data og adgang til
fx produktionsdata. Manglende afklaring af ejerskabsproblematikken er en stor barriere for mange af de
kvantespring, som digitaliseringen giver os mulighed
for.

Vision
”Fødevareklyngens evne og vilje til
i fællesskab at udnytte digitaliseringens mange muligheder gør vi til vores
næste afgørende konkurrencefordel. Vi
vil, at Danmark i 2025 har verdens mest
profitable, bæredygtige, innovative og
tillidsskabende fødevareklynge.”

Det drejer sig blandt andet om den alarmerende
mangel på digitale kompetencer. En mangel, der gør
sig gældende for erhvervslivet bredt og selvfølgelig
også for fødevareklyngen. Arbejdskraftsmangel er en
begrænsning for vækst. Derfor skal fødevareklyngen
arbejde for at få tiltrukket den andel digitalt kloge
hoveder og hænder, som klyngen har brug for.

Digital Vækst
i Fødevareklyngen

Denne rapport indeholder 10 anbefalinger understøttet af 34 handlinger, der skal bane vejen for digital
vækst i fødevareklyngen og løse nogle af de nævnte
barrierer og flere til. Anbefalingerne og de tilhørende
handlinger er både af politisk karakter og rettet indad
mod erhvervet selv.

Digital Vækst
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ANBEFALINGER
- OVERBLIK

Forbruger
Anbefaling 1:

Gør tillid og transparens til den danske fødevareklynges
stærkeste konkurrenceparametre

Anbefaling 3:

Indfri værdi af data ved tættere samarbejde om data

Anbefaling 5:

Styrk digitale kompetencer og tiltrækning af digitale
talenter til fødevareklyngen

Anbefaling 8:

Skab gode rammevilkår til at understøtte digital vækst
i fødevareklyngen

Anbefaling 9:

Øg prioriteringen af cybersikkerhed

Anbefaling 10:

Sørg for fortsat og fælles fremdrift for digital
vækst i fødevareklyngen

Anbefaling 4:
Sæt turbo på digital vækst i SMV’ere og Internet of Food-scale-ups

Anbefaling 3:

Indfri værdi af data ved tættere samarbejde om data

Anbefaling 4:

Sæt turbo på digital vækst i SMV’ere og Internet
of Food-scale-ups

Anbefaling 5:
Styrk digitale kompetencer og tiltrækning af digitale talenter
til fødevareklyngen

Anbefaling 5:

Styrk digitale kompetencer og tiltrækning af digitale
talenter til fødevareklyngen

Anbefaling 7:

Skab i fællesskab mellem myndigheder og erhvervsliv
”smart regulering”

Anbefaling 6:
Styrk IKT-forskning og teknologioverførsel på fødevareområdet

Anbefaling 8:

Skab gode rammevilkår til at understøtte
digital vækst i fødevareklyngen

Anbefaling 9:

Øg prioriteringen af cybersikkerhed

Anbefaling 7:
Skab i fællesskab mellem myndigheder og erhvervsliv ”smart regulering”

Anbefaling 10:

Sørg for fortsat og fælles fremdrift for
digital vækst i fødevareklyngen

Anbefaling 2:

Skab Internet of Food and Farm kraftcenter

Anbefaling 3:

Indfri værdi af data ved tættere samarbejde om data

Anbefaling 4:

Sæt turbo på digital vækst i SMV’ere
og Internet of Food-scale-ups

Anbefaling 5:

Styrk digitale kompetencer
og tiltrækning af digitale talenter til fødevareklyngen

Anbefaling 6:

Styrk IKT forskning og teknologioverførsel på
fødevareområdet

Anbefaling 10:

Sørg for fortsat og fælles fremdrift for digital
vækst i fødevareklyngen

Anbefaling 1:
Gør tillid og transparens til den danske fødevareklynges stærkeste
konkurrenceparametre
Anbefaling 2:
Skab Internet of Food and Farm kraftcenter
Anbefaling 3:
Indfri værdi af data ved tættere samarbejde om data

Bundlinje

Anbefaling 8:
Skab gode rammevilkår til at understøtte digital vækst i fødevareklyngen
Anbefaling 9:
Øg prioriteringen af cybersikkerhed
Anbefaling 10:
Sørg for fortsat og fælles fremdrift for digital vækst i fødevareklyngen
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Tendenser blandt forbrugerne

1

Forbrugerne er omdrejningspunkt for fødevaresystemer, og deres forventninger til fødevarer er under
stadig forandring. I ambitionen om digital vækst i
fødevareklyngen er det centralt at holde sig disse
ændringer for øje, fordi digitaliseringen og de nye
teknologiske muligheder kan bidrage til at indfri disse
forventninger.
Tilliden sættes på prøve
Tillid er centralt for mange af de valg, mennesker og
forbrugere foretager hver dag. Men tilliden er under
forandring. Der er ved at ske et skifte i, hvem forbrugeren stoler på, og hvorfra forbrugerne henter viden
og information – og det har betydning for fødevareerhvervet.
I en digital tidsalder har forbrugerne adgang til en
hidtil uset mængde mere eller mindre troværdige informationer om fødevarer. Og informationen deles via
internettet og sociale medier. Derved er det for virksomhederne en langt større udfordring end tidligere
at styre informationen til forbrugerne.
Tillidsundersøgelser vidner om en stigende mistillid til
fødevareindustrien – særligt blandt såkaldte ”Millennials”, som en er fællesbetegnelse for årgangene fra
cirka start-80’erne til midt-90’erne. En amerikansk
undersøgelse viser, at 43 pct. af Millenials siger, at de
ikke stoler på store fødevarevirksomheder. Denne
mistillid anses af fødevarevirksomheder for at udgøre
en udfordring for vækst.
Fremtidens forbruger og pres fra detailhandlen
Ikke blot i tillid, men også i præferencer sker der et
skifte hos forbrugerne. Tidligere har faktorer som
pris, smag og tilgængelighed været primærdrivere
for, hvad der fandt vej til indkøbskurven. Undersøgelser om forbrugerpræferencer peger på, at mere
værdibaserede drivere får stadig større betydning. Fx
er sundhed, bæredygtighed og lokalproduktion parametre, der bliver stadig mere afgørende for produktvalget. Forbrugerne går op i, hvordan produktionen af
fødevarerne er foregået, hvor stort forbruget af pesticider og antibiotika har været, og hvordan arbejdsforholdene er. Fødevaresikkerhed er i høj grad blevet
noget især de vestlige forbrugere tager for givet.
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Øget efterspørgsel efter de nyere værdiparametre
mærkes også fra detailhandlen. Eksempelvis har
Walmart siden 2005 haft stadig større fokus på bæredygtighed og arbejdsvilkår, hvilket har udviklet sig til
en ambition om at være verdens leder, hvad angår
bæredygtighed. Walmart evaluerer miljøaftrykket
for en række af deres leverandører. Eksempelvis har
de i forhold til rejefiskeri været medudviklende på
en ny bæredygtighedsstandard, som alle Walmarts
udenlandske leverandører skal følge. I Danmark ses
også eksempler på, at detailhandlen markerer sig på
forskellige dagsordner, fx udfasning af buræg, økologi,
mindre madspild mv.
Når verdens største detailkæde, Walmart, sætter
sådanne dagsordner får det effekt ned gennem
værdikæden.
Både detailhandlens beslutninger og forbrugernes
ønsker øver et stadig større pres for at udvikle de
eksisterende systemer og metoder inden for sporbarhed, så erhvervet kan dokumentere de parametre,
der efterspørges. Det kan blive en forudsætning for at
blive på hylderne.

Case Walmart hæver

ambitionsniveauet for bæredygtighed og vil dokumentere
miljø via data

Detailkæden Walmart har siden 2009 arbejdet for
øget bæredygtighed i en række produkter bl.a. gennem certificeringer. Walmart har i 2017 præsenteret
en ambition om at kombinere diverse miljødata til
at udvikle en form for livscyklus impact assessment,
der kan omsættes til information, så forbrugeren kan
afkode et produkts produktion og bæredygtighed.
Ambitionen indebærer udviklingen af en fælles, global
database, der kan blive en fælles standard til brug i
fremtiden.

Digital Vækst
i Fødevareklyngen
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Transparens og sporbarhed
Transparens og sporbarhed er midler mod mistillid,
ligesom det er dokumentation for, hvordan produktionen af fødevarerne er foregået, uanset om forbrugerens prioritet er oprindelse, klima, miljø, sundhed,
dyrvelfærd, lokalproduktion eller andet. Forbrugerne
vil have mere transparens i det globale fødevaresystem, uanset om forbrugeren er dansk, amerikansk
eller kinesisk.
De informationssøgende forbrugere har hjælp lige
ved hånden. De konsulterer deres mobiltelefon, SIRI,
blogs, sociale medier og venner. Derudover udvikles
stadig flere apparater og digitale teknologier, der kan
måle ting på fødevarerne, eksempelvis QR-koder,
håndscannere eller spiselige stregkoder, som kan
sprøjtes direkte på frugt og grønt. Som stadig flere af
disse teknologier vil komme med på indkøb vil det
lægge et yderligere pres på at levere på efterspurgte
værdiparametre og ikke mindst til at gøre viden om
produkterne tilgængelig.
Øget gennemsigtighed kan anskues som en mulighed,
der kan forfine et brands autenticitet og indbyde til
øget tillid fra forbrugerne. Det kan være en mulighed
for loyalitetsopbygning og et nøglepunkt til differentiering i forhold til konkurrenter.

Anbefaling 1: Gør tillid og
transparens til den danske
fødevareklynges stærkeste
konkurrenceparametre
1. Fødevareklyngen etablerer et strategisk samarbejde med detailhandlen vedrørende data, fx til at 		
bruge Danmark som udviklingsområde for 		
ambitioner for bæredygtighedsdokumentation.
2. Digitaliseringens bidrag til dansk bæredygtighed 		
og arbejde for transparens bliver en del af 		
Fødevarefortællingen og brandingen af den 		
danske fødevareklynge.
3. Der skal laves en udredning af blockchain-teknologiens anvendelse i relation til fødevareindu-		
strien, eksempelvis til sporbarhed og transparens.

”Consumers want and will expect
retailers to have greater transparency in the future. This is
going to accelerate. We might as
well get used to it”,
tidl. præsident og CEO i Walmart, Mike Duke.

Figur 1.1 Andel forbrugere, der ikke har tillid til store
fødevareproducenter
Pct.

blockchain-teknologi til
økologiske fødevarer

Det hollandske økonomiministerium har bestilt et
proof of concept vedrørende brug af blockchain inden
for økologikontrollen. Målet er at afprøve om den
transparens, blockchain medfører, kan anvendes til
at sikre åbenhed og sporbarhed inden for økologiske
produkter.
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Case I Holland afprøves

Figur 1.2 Data som fundament for tillid

Tilid
Kvalitet
Sikkerhed
Millenials
(21-38 årige)

Non-millenials
(38+ år)

Kilde: Deloitte 2015, s 7. Spg.: Er du enig i, at du ikke har tillid til
store fødevareproducenter

Data
Note: Med inspiration fra Jørn Smedsgaard, DTU FOOD

Det danske fødevareerhverv har i årevis været
førende med hensyn til sporbarhed og dokumentation af fødevaresikkerhed. Sporbarhed og dokumentation af nye kvalitetsparametre kan bidrage til
fremtidens indtjening og konkurrenceevne, hvis man
tilbyder forbrugerne den viden.
For forbrugerne vil tilegne sig viden og søge information om produkterne uanset. Spørgsmålet er hvilken
information, med hvilken kvalitet og fra hvilken kilde.
Virksomheder bør samle og give adgang til relevant
information og være klar til at foretage et tovejsengagement for at fremme tillid. Her er digitalisering
et centralt instrument.
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Internet of Things
– Internet of Farm and Food
2

Fagre nye verden
Digitalisering dækker over en bred vifte af teknologier og begreber. Centralt er især Internet of Things
(IoT) og kunstig intelligens. IoT er et netværk af de
fysiske og virtuelle ting, som er opkoblet til internettet.
Kunstig intelligens er software-algoritmer, der muliggør udførelse af opgaver, der tidligere krævede menneskelig intelligens at gennemføre. Det kan fx visuel
perception, stemmegenkendelse og beslutningstagning. Kunstig intelligens kan altså omsætte input
fra sensorer, droner og andre kilder til information og
handling.
Den fysiske og digitale verden vil smelte stadig mere
sammen. Droner, robotter og 3D-print vil forlænge
computerkraften ind i den fysiske verden, mens
augmented reality og virtual reality vil integrere det
fysiske og digitale. Blockchain-teknologien giver ny og
anderledes mulighed for dokumentation og transaktion. Danske virksomheder kan løfte indtjeningen med
30 milliarder kroner om året, hvis de udnytter nye
teknologiske muligheder, i følge en analyse fra Innovationsfonden og Boston Consulting Group.
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Danmark har et stærkt fødevareinnovationsmiljø. Et
naturligt næste skridt vil være at tænke Danmark som
et kraftcenter for Internet of Farm and Food. Udlandet
er imponeret over, hvad Danmark kan med foodtech,
agrotech og greentech mv., og Danmark har en høj
digitaliseringsgrad. Den energi skal udnyttes.
En ambition om et kraftcenter for IoF skal samtænkes
med øvrige europæiske og danske IoT-initiativer.
EU-Kommissionen tilkendegav i 2016, at man ønsker
at investere 500 millioner euro i et paneuropæisk netværk af Digital Innovation Hubs. Under Horizon2020
er der i 2018 mulighed for at søge midler til Digital
Innovation Hubs inden for landbrug. Det er vigtigt, at
Danmark kobles på europæiske initiativer og netværk
som disse.
I Danmark har Digitalt Vækstpanel blandt andet
foreslået, at der etableres en IoT-hub i København.
En IoT-hub vil være med til at accelerere anvendelsen
af IoT, kunstig intelligens og Big Data til at lave nye
produkter, services og forretningsmodeller.

Robotter, sensorer og droner er for længst taget i brug
i fødevareklyngen, og det danske fødevareerhverv
udmærker sig ved i årtier at have indsamlet og arbejdet med data. Teknologi både udnyttes og udvikles
i Danmark. Som følge af en videntung landbrugs- og
fødevaresektor og en stærk forskning på området har
Danmark i dag en betydelig eksport af teknologi og
digitale løsninger til landbrugs- og fødevareindustrien
i hele verden.

Ideen er god, for der er behov for fokus og acceleration. Der skal blot sikres tæt kobling mellem det
stærke fødevareinnovationsmiljø og en fremtidig
IoT-Hub omkring Købehavn. Derudover skal der også
tænkes koblinger til de stærke IoT-miljøer rundt om
i verden og til eksisterende tiltag i Danmark som
Scale-Up og MADE. Konkret foreslås det at udpege en
IoF-agent til at agere bindeled til både nationale og
internationale test- og udviklingsmiljøer.

Kraftcenter i den nye fødevareverden?
IoT er tydeligvis relevant for fødevareklyngen. Man
kan faktisk tale om Internet of Farm and Food (IoF).
Specielt når det gælder værdikædeoptimering, og det
at skabe merværdi for produkterne ved at bibringe
information til forbrugerne, er IoF en nødvendighed.

Vi er i Danmark rigtig gode til små armbevægelser. Vi
skal også turde have de store ambitioner. En ambition
om at skabe et kraftcenter for IoF kan gøre Danmark
til et omdrejningspunkt for digital fødevareinnovation
i Europa og medvirke til at udvikle erhvervet, brande
erhvervet og tiltrække ressourcer – både menneskelige og finansielle.

Anbefaling 2: Skab Internet
of Food and Farm kraftcenter

Case Data forbedrer bundlinje

1. Danmark skal indgå aktivt og centralt i EU’s Digital
Innovation Hub for agriculture samarbejde.
2. Regeringen etablerer en IoF-agentfunktion, som 		
skal sikre, at fødevareklyngen bindes sammen til 		
IoT- udviklings- og innovationsmiljøer, herunder 		
eventuel dansk IoT-Hub
3. Der skal etableres strategisk brobygning til stærke
agro- og foodtechmiljøer ude i verden i form 		
af partnerskaber med fx innovationscentrene i 		
München, Tel Aviv, Californien, Shanghai.

Data fra marken, stalden og lageret har vist sig at gøre
stor nytte og forbedre bundlinjen hos en økologisk
mælkebedrift. Ved systematisk brug af data til at
evaluere sine marker reducerede mælkeproducenten
på to år prisen på foder med 23 øre pr. foderenhed
for græs og 10 øre pr. foderenhed for majs. Det har
forbedret bundlinjen hos kvægproducenten med
ca. 3.500-5.250 kr. pr. årsko.

Case Europæisk netværk af

digitale innovations hubs –
20 mio. euro afsat i 2018 til
landbrug

En Digital Innovation Hub for Agriculture er en organiseret fysisk eller delvist virtuel, regional infrastruktur
for nye informations- og kommunikationsteknologi
(IKT) til landbruget, som skal give landbrug og
teknologileverandører adgang til den nyeste viden og
mulighed for afprøvning og udvikling af nye digitale
løsninger. Hub’en skal desuden skabe forbindelse til
investorer og andre investeringskilder.

med +3.500 kr. pr. årsko

Det blev gjort i forbindelse med et forsøg kaldt grovfoderskolen med digital styring, der blev lavet sammen med SEGES. I forsøget blev bl.a. tørstofindholdet i
grovfoderet og kvaliteten af den enkelte mark målt.
Kvaliteten af foderet blev sammenholdt med
mælkeudbytte og mælkekvalitet for dermed at finde
den optimale foderration i forhold til input og output.
Ved hjælp af datagrundlaget kunne producenten
planlægge et mere optimalt sædskifte og justere
gødningsmængde efter behov.

Tanken er, at hver hub bygger på de regionale specialiseringer, og de respektive hubs knyttes sammen i
et europæisk netværk. De er delvist finansieret under
Horizon 2020, hvor der er 20 mio. euro øremærket til
landbrug.
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Digitalisering er data
– samarbejde er nødvendigt
3

Mulighederne i data
Datamængden vokser eksplosivt i disse år. I en stadig
mere opkoblet verden bliver det i stigende grad vigtigt
at have et godt samarbejde om data for at udnytte
potentialet. Data er et grundelement i digitalisering,
men har dog ingen værdi i sig selv. Data får først virkelig værdi, når de bliver sat i anvendelse.
OECD vurderer, at potentialet i big data alene i landbrug er en øget produktivitet på 5 pct. Virksomheder,
der bygger på datadrevne beslutninger er 5 pct. mere
produktive og 6 pct. mere indtjenende end deres
konkurrenter. Der er store muligheder i at kombinere data på tværs af leddene i fødevarebranchens
værdikæde.
Gennem organiserede fødevare- og landbrugsdata
og infrastruktur, der egner sig til analytisk behandling,
kan man sikre bedre kvalitet, fødevaresikkerhed og
bedre miljøaftryk samt sundhed for dyr og mennesker.
Samarbejde om data er også centralt, hvis de spirende
teknologier skal kunne udnyttes fuldt ud, ligesom
det bliver omdrejningspunkt for at kunne opnå mere
transparens og forbrugertillid.
Interesse for at skabe værdi på baggrund af data og
erkendelsen af behov for samarbejde er stigende. Alligevel er der nogle barrierer, som hæmmer ambitionen
om at få endnu mere værdi ud af data.
Forbehold for samarbejde om data
Et forbehold, der ofte rejses, er om dataejerskab. Ejerskab til data kan være forskellig afhængig af hvilken
virksomhed, der har produceret det system, som
opsamler data. Nogle virksomheder har den politik,
at data samlet på deres enheder, er deres data. Andre
virksomheder har den politik, at produktionsdata ejer
producenten selv, mens data vedrørende enhedens
drift er leverandørens. Vil man i klyngen mere datasamarbejde, skal spørgsmål om ejerskab til eksisterende og evt. nye data samt adgang til dem afklares.
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Konkurrencesituation virker også som barrier for øget
samarbejde om data, fordi det giver usikkerhed om
konkurrencehensyn og uønsket deling af viden. Vil
fødevareklyngen mere samarbejde om data, så skal
aktørerne i klyngen i fællesskab arbejde for at skabe
aftaleforhold om produktion, adgang til, lagring og
brug af data, så de tillidsbårne samarbejdsrelationer
skabes og opretholdes.
Det er en pointe, at forbeholdene for datasamarbejde
kan løses teknisk. Fx kan man i en platformsløsning
specificere, hvem der må have adgang til givne data,
hvordan sikkerhedsniveauet skal være eller forhold
omkring lagring, brug mv. – dvs. indbygge klare aftaleforhold i den tekniske løsning.
Der er brug for at tage små skridt på vej mod et større
mål, hvis datasamarbejdet skal blive tættere. Små
skridt kan være med til at synliggøre værdien af at
arbejde sammen om data og er med til at definere
rammerne for samarbejde.

Case Franske virksomheder og

organisationer udvikler 		
landbrugsdataplatform

12 franske landbrugstekniske institutter og virksomheder er aktionærer i den nystartede virksomhed APIAgro. Målet er at bygge en fælles stærk ny platform
for udveksling af data. Virksomhederne fastholder
deres egne tekniske løsninger, men anvender platformen til at hente data hos hinanden og/eller om landmanden. Platformen blev påbegyndt i 2014, og der er
netop rejst ny kapital til yderlige markedsmodning.

Anbefaling 3: Indfri værdi af
data ved tættere samarbejde
om data
1. Virksomhederne i Panelet igangsætter mindst tre
konkrete datasamarbejder på langs i værdikæden, som skal bruges som use cases til at illu- 		
strere værdi af datasamarbejde og til at bringe 		
datasamarbejdet fremad, eksempelvis men
ikke begrænset til:
a. Bedre ægkvalitet: 				
b. Løbende (daglig) optimering af dyrenes vækst-		
periode med henblik på optimal slagtevægt og
minimal spredning. 				
c. Datadreven nedbringelse af antibiotikaforbrug
d. Værdien af at give forbrugerne mere information på baggrund af data.
2. Aktører i fødevareklyngen indgår i et ”provisorisk 		
datarum” til tidsbegrænset, tillidsfuldt samar-		
bejde om værdiskabelse vha. data. Øvrige
relevante aktører har mulighed for at deltage.
3. Fødevareklyngen skal i samarbejde skabe en 		
platform for datasamarbejde
4. SEGES skal udarbejde en vejledning om dataejer		
skab til landmænd.

Case Samkøring af data fra

fire led i værdikæden skal
give bedre foderudnyttelse,
tilvækst og værditilvækst

Ved et datasamarbejde med fire forskellige produktionsled, vil Danish Crown undersøge, om de kan
automatisere processer, reducere fejlindtastninger
og arbejdsbyrden, samt skabe større motivation for
produktionskontrol.

Produktionskontrollen er et essentielt værktøj for
at kunne prioritere de vigtigste indsatsområder i
en besætning, hvad end fokus er foderudnyttelse,
sundhed eller kødprocent. Eksempelvis er værdien af
forbedret foderudnyttelse på 0,1 FE/kg tilvækst ca.
12,40 kr. pr slagtesvin. I en besætning som producerer
10.000 slagtesvin pr. år svarer det til 124.000 kr. om
året. Derudover vil datasamkøring give et langt mere
validt rådgivningsgrundlag.
Datadelingen spænder over fire produktionsled og
flere virksomheder. De fire slags data, der skal sammenkøres, er:
1. Produktionsdata fra svinebesætningen, fx antal 		
dyr, tilvækst, foderoptagelse, foderudnyttelse, 		
dødelighed,
2. SPF-data, fx flytninger og indkøb af dyr
3. Foderdata fra foderleverandør, fx mængde foder
og foderblandingens sammensætning og indhold
4. Slagtedata fra slagteri, fx slagtevægt, vægtklassi-		
ficering, sygdomsbemærkninger og kødprocent.

Case Kyllingedata forbedrer

bundlinje og dyrevelfærd

Satsningen Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen
(KIK) er et kvalitets-, effektivitets- og dokumentationssystem for alle led i produktionskæden for slagtekyllinger. Det blev indført i 2010. KIK repræsenterer et af
verdens første brancheinitiativer, som forener aktører
via datadeling, og som sikrer sporbarhed og kvalitet
for hele branchen.
Med systemet har landmænd kunnet følge udviklingen i deres egen bedrift og dermed effektivisere
produktionen. Systemet har gjort det muligt at finde
fejl i foderproduktion, detektere sygdomsudbrud og
problemer med trædepudesvidninger er opdaget og
ikke mindst afhjulpet for tidligere. KIK har bidraget til
at åbne eksportmarkeder, der ellers ikke havde været
tilgængelige uden den totale registrering af produktionen og forarbejdningen.

Digital Vækst
i Fødevareklyngen

19

Vækst og innovationskraft
i SMV’ere og scale-ups
4

Vigtigheden af SMV’ere og iværksættere
Vækstlaget af SMV’ere og iværksættere er vigtige
for skabelsen af arbejdspladser og væksten i dansk
økonomi. Således også på landbrugs- og fødevareområdet. Gode start-up-miljøer er vigtige, men på det
digitale område halter Danmark lidt efter de bedste i
verden.
Vækstlaget af skalérbare SMV’er og iværksættere spiller en nøglerolle i realiseringen af de nye forretningsmuligheder. Iværksættere finder på nye løsninger og
fremmer konkurrence i eksisterende erhvervsliv, de er
risikovillige, fleksible, har en høj udviklingshastighed og
er åbne for nye forretningsmodeller og teknologier.
Europæiske analyser peger på, at op imod 85 pct. af
alle nye jobs skabes i SMV’er, heraf 2/3 i iværksættervirksomheder. De store virksomheder kan spille
en vigtig rolle, da de har mulighed for at investere og
dermed drive den digitale udvikling, ligesom de har en
eksisterende markedsadgang og –forståelse, som er
vigtig for at skabe de rette løsninger.
Gensidig gavn mellem store og små virksomheder
Samspil mellem disse typer af virksomheder har stort
potentiale. De store virksomheder kan nyde gavn
af risikovillighed, fleksibilitet og innovationskraft fra
de mindre virksomheder, mens startups og mindre
virksomheder vil kunne hjælpes til marked med de
store virksomheders erfaring og markedsadgang. De
to typer virksomheder har så at sige mulighed for at
spille hinanden endnu bedre.
Udviklingen og benyttelsen af nye teknologier og
digitalt baserede forretningsmodeller indebærer
betydelige risici. Landbrugs- og fødevarevirksomhederne er – som mange andre industrivirksomheder
kendetegnet ved en overvejende småforbedrende
produktinnovation. Digitale teknologier åbner døren
for innovation i hele forretningen – herunder produkter, services, processer, leverandørrelationer, kunderelationer, logistik etc. Ligeledes åbner digitale
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teknologier muligheden for radikale eller endda disruptive innovationer i hele værdikæden. Dette skaber
spændende potentialer, men også en høj risikoprofil,
som særligt er vanskelig for mindre virksomheder. Det
er derfor vigtigt, at der er midler målrettet til at hjælpe
en digital udvikling og omstilling på vej hos SMV’erne.
Kapital er key
Regeringen har lavet Erhvervspartnerskabet for
avanceret produktion, som skal øge automatiseringen
og digitaliseringen i små og mellemstore produktionsvirksomheder. Ordningen har været benyttet massivt
og kan med fordel tilføres nye midler, samt udvides
til, at modtagerkredsen også kan være primærproducenter.
Kapital er i reglen en udfordring i iværksættermiljøet,
men ønsker man at hjælpe iværksætteriet på vej er
det også nødvendigt at arbejde for, at der er risikovillig
kapital til rådighed.

Anbefaling 4: Sæt turbo på
digital vækst i SMV’ere og
Internet of Food-scale-ups
1. De etablerede virksomheder i fødevareklyngen 		
skal i stadig større grad omfavne og understøtte 		
de digitale iværksættere/scale-ups.
2. Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion
og automatisering skal forsætte og tilføres nye 		
midler. Målgruppen skal udvides til også at 		
omfatte primærproducenter.
3. Venture kapital til IoF-scale-ups styrkes gennem
et strategisk samarbejde mellem relevante in		
novationsmiljøer, Vækstfonden, Innovations		
fonden og relevante private fonde.

Case Tropica Aquarium

Plants fik digitalt løft med
Erhvervspartnerskab

Tropica Aquarium Plants har gennem Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion fået tildelt
100.000 kr. til et digitalt potentialeafklaringsforløb
og 150.000kr. til et implementeringsforløb. Virksomheden selv har bidraget med yderligere 150.000kr.
Tropica Aquarium Plants har implementeret en ny
digital platform, som harmonerer dataopsamlingen på
tværs af virksomheden. Den nye teknologi forventes
tilbagebetalt ved effektivitetsforøgelse inden for 1-2
år.
Figur 4.1: Digitale start-up miljøer i Europa, 2016
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Note: EDCI indekset er en sammenvægtning af 10 underindeks på
baggrund af i alt 40 variable. I alt deltager 60 europæiske byer. Kilde:
Regeringens Vækstpanel pba. EDCI (2016)
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Uden talent – ingen vækst
5

Alarmerende mangel på digitale kompetencer
Der forventes at mangle 19.000 IT-specialister i 2030.
Den begyndende mangel på arbejdskraft, der allerede
opleves er særligt udtalt, hvad angår digitale kompetencer. Der vil bl.a. blive stigende efterspørgsel efter
it- og softwarefolk, der kan programmere og arbejde
med styringsautomatik.
Med en tilspidset konkurrence om de bedste unge
bør fødevareklyngen gøre en ekstra indsats for at
tiltrække de bedste digitale talenter. Det gøres bedst
ved så tidligt som muligt at vække de unges interesse
for at arbejde med fødevarer. Det kan bl.a. ske ved
at stille relevante virksomhedscases til rådighed ved
hackatons og ved at styrke studentersamarbejdet
gennem projekter, specialer m.v. Samarbejder med
studerende har ofte lave adgangsbarrierer, såsom
lave omkostninger og lav risiko, og de tjener det
dobbelte formål at kickstarte innovationsprocesser i
virksomhederne og synliggøre virksomhederne med
henblik på rekruttering af nøglekompetencer inden
for digitalisering.
Nye karriereveje og samarbejde
med uddannelsesinstitutioner
Der bør også skabes nye karriereveje. Faglærte bør i
højere grad have mulighed og incitament for at videreuddanne sig således, at branchen i højere grad kan
få glæde af en praktisk-teoretisk kompetenceprofil. I
produktionsvirksomhederne bliver der fx et stigende
behov for kompetencer på bachelorniveau indenfor
fx supply-chain og procesteknologi. Det kalder på et
samarbejde med uddannelsesinstitution(er) på hhv.
erhvervsakademi-, professions- eller diplomingeniørog universitetsniveau om uddannelser med et særligt
fokus på industriens behov vedrørende digitalisering.
I den løbende uddannelsesdialog gennem aftagerpaneler mv. skal erhvervets repræsentanter sikre et
styrket relevant uddannelsesindhold vedrørende
digitalisering.
Landbruget og fødevarevirksomhederne har relativt
mange uddannelser med praktik. Det bør sikres, at
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Figur 5.1: 66 % af virksomhederne oplever rekrutteringsproblemer – særligt ift. job med digitalt indhold

mulighederne for praktikophold i fødevareklyngen
med stort indhold af digitalisering styrkes. I øvrigt har
regeringens Digitalt Vækstpanel udarbejdet en stribe
gode anbefalinger, der skal bidrage til generelt at sikre
digitale kompetencer til alle.

Anbefaling 5: Styrk digitale
kompetencer og tiltrækning af
digitale talenter til fødevareklyngen
1. Fødevareklyngen vil mindst en gang om året en		
ten være repræsenteret til et hackaton eller 		
arrangere et selv.
2. Landbrug & Fødevarer etablerer strategiske 		
samarbejder vedr. digitalisering i uddannelserne 		
med udvalgte uddannelsesinstitutioner på 		
de forskellige uddannelsesniveauer – og matchet
mellem digitalisering og fødevarer bruges aktivt i
branding ift. talenttiltrækning.
3. Fødevareklyngens repræsentanter i aftagerpaneler 		
mv. sætter fokus på nødvendige digitale 		
kompetencer i uddannelserne.
4. Virksomhederne i fødevareklyngen vil arbejde 		
på at etablere flere uddannelsessamarbejder 		
og stille flere praktikpladser til rådighed med stort
digitaliseringsfokus.

Ufaglærte
• Produktionsmedarbejdere
• Ufaglærte slagtere

Faglærte
• Slagtere, forædlere, 		
tarmrensere
• Operatører, smed, elektriker, automatiktekniker

Korte videregående
• Fødevare-, procesog laboratorieteknolog
• Automationsteknolog,
installatør

Mellemlange videregående
• Fødevarediplomin-		
geniører med kødspeciale
• Maskinmester, robot
teknologi, IT/software
programmering

Lange videregående
• Fødevarekandidater
med kødspeciale
• Civilingeniør,
produktionsingeniør

Kilde: L&F 2017: En nylig interviewundersøgelse blandt 33 virksomheder i og omkring kødindustrien

Case Hackaton hos hollandsk

kartoffelproducent

På tværs af Europa har været afholdt en række
landbrugsrelaterede hackathons. Her er fokus på at
skabe løsninger inden for landbrug. I Holland har der
eksempelvis været gennemført et hackathon hos en
kartoffelproducent, som stillede 40 GB bedriftsdata
til rådighed.
Holdet, der med den bedste idé vandt kartoffelhackathon’et, monterede et kamera på traktoren, som
tog billeder af interessante emner identificeret blandt
landmandens data. Andenpladsen gik til et team, som
opsamlede og visualiserede nøgledata i en app. Flere
ideer er siden blevet til start-ups.

Case Praktikanter bidrager med

udvikling og kreativitet i en
hverdag præget af drift

På SEGES har praktikanter med stor succes bidraget
til at løfte digitaliseringsdagsordenen både internt og
i erhvervet. Digitale konceptudviklere fra Erhvervsakademi Aarhus og Informationsvidenskabuddannelserne på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har bibragt ny viden og en naturlighed omkring
anvendelse af digitale løsninger. Praktikanterne har
givet et rum til udvikling og afdækning af nye muligheder, som en hverdag fuld af drift ofte ikke tillader.
Konkret har praktikanter hos SEGES afprøvet en
intranetplatform hos landmænd, og de har nyudviklet
en podcastafspiller og e-læringsplatform.

Én af de konkrete fordele for virksomheder eller
brancher, som holder hackathons er, at det skaber en
platform for rekruttering, da unge digitale talenter kan
parres med traditionelle erhverv.
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Fundamentalt med fokus
på fødevarer og IKT-forskning
6

Dansk IKT-forskning i topklasse
Danmark har en unik mulighed for at styrke fødevareklyngen og samtidig skabe nye forretningsmuligheder
for IT industrien gennem en forskningsbaseret udvikling af digitale løsninger.
Kvaliteten af den danske IKT-forskning er i top, men
miljøerne er spredte, og dansk forskning dækker langt
fra alle fødevareklyngens behov. Dataforskning giver
mening, når den rettes mod potentialer og udfordringer på domæneområder som fx fødevareområdet.
GTS-systemet står stærkt, hvad angår teknologiudvikling og videnoverførsel til fødevareklyngen og
bør være en central spiller i forskningssatsninger på
området.
Digitalisering er godt integreret i beskrivelserne af
bioressourcetemaet under FORSK2025 og i Miljø- og
Fødevareministeriets strategiske målbilleder. Der bør
lægges særlig vægt på digitalisering i de kommende
års strategiske forskningsindsatser på fødevareområdet. Digitalisering bør desuden indarbejdes stærkere i
det forskningsbaserede myndighedsberedskab.
Vigtigt med europæiske forskningssamarbejder
Dansk forskning dækker langt fra fødevareklyngens
behov. EU satser massivt på at styrke det europæiske
forskningssamarbejde på digitaliseringsområdet,
og Danmark bør være langt mere aktiv både, hvad
angår påvirkning og i konkret deltagelse i disse EU
forskningsaktiviteter. Danmark har – til stor gevinst
for landbrugserhvervet – været driver på europæiske
forskningssamarbejde ICT Agri. Det europæiske forskningssamarbejde bør fortsættes og udbygges bl.a.
gennem det nye forskningssamarbejde ”ICT enabled
food systems”.
Det er afgørende for forskningssamarbejdet, at man
får afdækket forhold omkring privacy ved personlige
og virksomhedsfølsomme data.
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Anbefaling 6: Styrk IKT
forskning og teknologioverførsel på fødevareområdet

Case Europæisk forsknings-

Case

1. I forbindelse med udmøntning af forskningsreser		
ven prioriteres forskning inden for temaerne
”Digitale løsninger og big data” og ”Fremtidens 		
produktion og smarte virksomheder” 			
med et krav om praksisopkobling over til
prioriterede domæneområder som fx bioressour		
ceområdet.
2. Danmark prioriterer deltagelse i det kommende 		
ERA net ICT Agri med mindst 2 mio. euro.
3. Digitalisering bliver et gennemgående tema i 		
forbindelse med identifikation af udbud af Miljø- 		
og Fødevareministeriets forskningsbaserede -		
myndighedsberedskab.
4. Nye digitale teknologier skal hurtigt afprøves også
på det eksisterende produktionsapparat i 		
fødevareklyngen.

ICT-AGRI er et forskningssamarbejde, som siden 2009
har styrket forskningen omkring præcisionsjordbrug
ved at finansiere mere end 35 konkrete forsknings- og
innovationsprojekter, hvoraf mange har været med
dansk erhvervsdeltagelse. Fx har det fremmet dansksvensk samarbejde indenfor præcisionsjordbrug.

DTU’s sektorudviklingsrapport ”Big data fra jord

arbejde fremmer dansk
præcisionslandbrug

Konkret har deltagelsen ICT-AGRI projektet ”Putting
sensors to work – Targeted application of nutrients
and pesticides” bidraget til at gøre vejen for implementering af teknologien i Danmark kortere. Det er
bl.a. sket ved udpegelsen af danske demonstrationsværter, der på baggrund af frie satellitdata har
gradueret tildelingen af kvælstof og vækstregulering og derigennem vist vejen for andre. Projektet har
også bidraget til en kompetenceopbygning hos lokale
rådgivere.

Oplagte forskningsprojekter i krydsfelt mellem fødevarer og digitalisering

til bord” er blevet til efter omfattende analyser af
potentialer og forskningsmæssige udfordringer i
fødevaresektoren. Rapporten beskriver en række forskningsprojekter, der kan udnytte big data til udvikling
af sektoren, fx:
• Udvikling af værktøjer til at indsamle og anvende
realtids-data, som landmænd kan bruge til at 		
forbedre sundhed og produktivitet i svinebesæt-		
ninger.
• Brug af sensorer til at optimere fodringsstrategier
og øge sundheden og dyrevelfærden i kvæg		
besætninger.
• Kombinering af oplysninger om kost hos men-		
nesker med sundhed via forskellige teknologiske 		
platforme som apps.

Digital Vækst
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Gensidige gevinster ved
“smart regulering”
7

Potentiale for win-win-win ved “smart regulering”
Digitalisering giver ikke alene mulighed for at producere ”smartere” – til fordel for producenternes sorte
bundlinje og miljøets grønne bundlinje. På længere
sigt rummer digitale teknologier også potentialet til en
tredje bundlinje med gevinster både for producenter
og for myndighederne - i form af smartere regulering
og kontrol.
Når f.eks. en landmands udstyr løbende registrerer
tildelingen af gødning, sprøjtemidler og udbytterne
fra markerne, kan de indsamlede data danne basis for
en mere effektiv regulering baseret på reelle tal frem
for generelle modelberegninger. Det peger også på
muligheder for at reducere de administrative byrder
for producenter og effektivisere myndighedsrollen
både på primærsiden og i forarbejdningssektoren,
hvor en væsentlig del af kontroludgifterne pålægges
erhvervet - naturligvis under hensyntagen til retssikkerheden for producenterne. Det er en mulighed,
der i fællesskab mellem erhverv og myndighed bør
udbores.
Potentialerne om en tredobbelt bundlinje er også
berørt i regeringsgrundlaget: I fremtidens præcisionslandbrug skal der ske en videreudvikling af produktionsformerne byggende på digitalisering, anvendelse
af big data og andre teknologiske virkemidler, der
blandt andet kan mindske forbruget af gødning og
sprøjtemidler, hæve produktiviteten og forenkle samt
effektivisere samspillet med myndighederne.
Danmark har gennem mange år haft store ambitioner
i forhold til at effektivisere det offentlige ved hjælp
af IT. Det bevidnes bl.a. af flere offentlige digitaliseringsstrategier. Det danske ambitionsniveau har en
del af æren for det høje danske digitaliseringsniveau,
omend der har været en vis kritik af, at der har været
for entydigt fokus på at bruge IT som en offentlig effektiviseringsøvelse.
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Flere myndigheder kigger allerede i retning af de nye
digitale teknologier. Eksempelvis Landbrugsstyrelsen,
der vil bruge droner til at kontrollere naturarealer og
udbredelse af ålegræs og satellitdata til at kontrollere,
hvorvidt landmanden har etableret efterafgrøder. I
Miljø- og Fødevareministeriet er der igangsat udarbejdelse af en kontrolstrategi, hvor digitale teknologiers
muligheder for at bidrage til en moderne kontrol er et
selvstændigt fokus.
Behov for højt ambitionsniveau
Der er ikke bare potentiale for at lette administration,
men endda for helt at gentænke reguleringen ud fra
tanken om, at de nye teknologier kan være nye midler
til at nå givne mål: Hvordan kan det forbedre det
omkringliggende reguleringsregime? Disse overvejelser kan være relevante, ikke bare i dansk sammenhæng, men også i europæisk. I EU er der en stærk
forenklingsdagsorden, og på vej ind i en kommende
periode for landbrugspolitikken kan det være relevant
at undersøge, hvorvidt de digitale teknologier kan
bidrage til at lave en smartere landbrugspolitik, der er
lettere at implementere.
Essentielt er det, at der er et højt ambitionsniveau for
en smartere regulering. Tænkes der alene en offentlig
spareøvelse er der risiko for, at det kan blive direkte
hæmmende for en digital omstilling i erhvervet.
Derfor skal erhverv og myndigheder have en fælles
ambition om, at smart regulering skal være win-winwin. Dvs. digitale muligheder bruges til en smartere
regulering, som forbedrer bundlinjen, har neutral eller
positiv effekt for miljøet og kan lette administration
for myndighederne og producenter.
Vigtige opmærksomhedspunkter vedrørende
“smart regulering”
Der er en række opmærksomhedspunkter i forhold til
smartere regulering. Eksempelvis stiller brug af digitale
data krav til øget fokus på retssikkerheden, da landmanden/virksomheden skal sikres samme retssik

kerhed ved fx kontrol via digitale data som ved den
gældende kontrolform. Der er også brug for at tage en
debat om proportionalitet og bagatelgrænser, fordi
man med de nye teknologier bliver i stand til at måle
alt med stadig større præcision, men det betyder ikke,
at man nødvendigvis skal.
Erhvervet har fra tidligere nogle dårlige erfaringer
med, at data og information stillet til rådighed til myndighederne pludselig er anvendt til andre formål end
de oprindelige. Derfor er der brug for klare rammer for
videregivelse af data til eksterne, og at private produktionsdata ikke pludselig bliver til offentlige data, fx hvis
der begæres aktindsigt.
Brugerne skal inddrages i udformningen af en smartere regulering, både til at forme rammen og kvalificere anvendelsen, så det giver mening i producenternes virkelighed. Derudover skal producenterne
også give aktivt tilsagn til at ville reguleres smart.

Anbefaling 7: Skab i fællesskab mellem myndigheder og
erhvervsliv ”smart regulering”
1. Mulighederne for smartere regulering på land		
brugs- og fødevareområdet udbores i fællesskab 		
mellem erhvervet og myndighederne.
2. Landbrug & Fødevarer laver analyse af, hvordan 		
digitale teknologier kan bidrage til forenkling 		
af Den europæiske Landbrugspolitik frem mod 		
næste reform i 2021.
3. Intelligent brug af data i kontrolindsats og -til-		
rettelæggelse bør indgå som et selvstændigt 		
element i et kommende fødevareforlig IV.

Case Myndighederne har

digitale ambitioner

Som led i et pilotprojekt vil Landbrugsstyrelsen i 2017
anvende satellitbilleder i forbindelse med kontrol af
efterafgrøder. Landbrugsstyrelsen vil vha. satellitbilleder reducere antallet af fysiske kontrolbesøg på bedrifter med målrettede efterafgrøder. Dette er det første
af Landbrugsstyrelsens pilotprojekter, der skal bidrage
med erfaringer til udvikling af kontrollen. Styrelsen
forventer i fremtiden i langt højere grad at basere
kontrollen af tilskudsordninger og anden regulering på
satellitbilleder. Det er forventningen fra styrelsen, at
det kan forenkle kontrollen for landmanden.

Case Kan man skabe en

win-win-win-situation?

Landbrugsmaskiner er højteknologiske. De samler
data og informationer om markdriften i forskellige IT-systemer. En meget stor andel af landmænd
udarbejder mark- og gødningsplaner i IT-systemer.
Med de digitale præcisionsteknologier kan marken fx
gødes mere optimalt til fordel for både driftsøkonomi
og miljø.
Data omfatter fx markstørrelse, afgrøde og evt. efterafgrøde. Og et stigende antal landmænd bruger de
samme IT-systemer til at dokumentere deres produktion. Eksempelvis ved registrering af sådato, høstdato,
datoer for sprøjtning og registrering af anvendte
planteværnsmidler, gødning og mængder af samme.
Potentielt kan en dynamisk dataudveksling give
mulighed for, at regler og ikke mindst frister kan
håndteres mere individuelt i forhold til den enkelte
landmand, hvis denne ønsker det. Hvilket kan være en
lettelse for både producent og myndighed.
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Rammevilkår som medspiller
for digital vækst
8

Infrastruktur er et betydningsfuldt
rammevilkår – også digital infrastruktur
Danmark er det mest digitale land i EU ifølge EU-Kommissionen. Det skyldes blandt andet en veludbygget
digital infrastruktur, som er et grundvilkår for at kunne
høste frugterne af de digitale muligheder.
I europæisk sammenhæng har Danmark en god
bredbånds- og mobildækning – gennemsnitligt set.
Der er dog store variationer på tværs af landet. Med
udsigten til op mod 50 mia. opkoblede enheder på
verdensplan i 2020 bliver kravene til hastighed og
dækning stadig større.
I sin tid blev der sat et ambitiøst mål om, at alle danske
i 2020 skal have adgang til 100/30 megabit/s bredbånd. Det er der et stykke vej til endnu, men der er
også nogle år til 2020. Dog er det afgørende at målet
bliver indfriet. Sensorer, gps’ere mv. er integrerede
komponenter på moderne landbrugsmaskiner, men
den smarte teknologi mister værdi, hvis dækningen
ikke kan følge med. Teknikken er vigtige for at indfri mulighederne i præcisionslandbrug. Derudover
forventes stadig større mobilressourcetræk fra biler og
lastbiler, der får stadig mere teknologi inkorporeret. Et
velfungerende mobilt netværk uden huller er derfor
essentielt.
Et fundament af offentlige data
Et andet rammevilkår, der kan bidrage til digital vækst
i fødevareklyngen, er frie offentlige data. Det har siden
2012 været ambitionen, at offentlige data skal gives
fri. Med åbne data kan alle interesserede få mulighed
for lave services eller projekter, som opfylder et behov
hos fx borgeren – og som virksomheder og iværksættere kan tjene penge på. Gratis og let adgang til
data kan give virksomheder mulighed for at udvide/
forbedre deres forretning og dermed bidrage til
erhvervsudvikling og vækst.
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I en rapport om åbne data fra EU-kommissionen fra
2015 estimeres værdien af åbne data at øges med
36,9 pct. fra 2016-2020, til en værdi af 75,7 mia. euro
i 2020.
I dansk regi viser en ny analyse af de frie offentlige
geodata bl.a., at dataene har en samfundsøkonomisk
værdi på 3,5 mia. kr. De frie geodata har fundet nye
anvendelsesområder, der bidrager med effektivisering
og vækst i samfundet. Ifølge analysen angiver mere
end 60 pct. af de offentlige myndigheder, at de opnår
større effektivitet og bedre beslutningsgrundlag ved
brugen af de frie geodata. Dataene har fået stor betydning for den private sektor, som udvikler innovative
produkter og ydelser på baggrund af heraf.
Ambitiøse beslutninger om frigivelse af data har banet
vej for nye virksomheder eller viden. Men man er
endnu ikke helt i mål med frigivelse af offentlige data.
Eksempelvis kan flere vejr- og klimadata have betydning for indsigter og udviklingen af services i relation til
dansk fødevareproduktion.
Gode rammer for investering
Danmark halter efter de bedste lande, hvad angår
virksomhedernes investeringer i IT og teknologi.
Investeringsniveauet i Danmark er kun omkring
gennemsnittet blandt OECD-lande og efter lande som
Sverige og Holland. Der er derfor brug for rammevilkår,
der støtter op om større IT-investeringslyst.
Levetiden på meget af det nye IT-udstyr er kortere
end på traditionelt maskineri, primært fordi teknologiudviklingen går så hurtigt. Det har den konsekvens,
at danske virksomheder sjældent er færdige med at
afskrive på IT-investeringerne, når udstyret er klar til at
blive pensioneret. Det er en hæmsko for at investere
i ny teknologi, at IT-udstyr forældes, længe inden det
er afskrevet. Misforholdet mellem den reelle og den
afskrivningsmæssige levetid kræver helt enkelt nye
afskrivningsregler som højteknologisk løftestang for
landbrug og andre erhverv.

Anbefaling 8: Skab gode
rammevilkår til at understøtte
digital vækst i fødevareklyngen
1. Der skal være fuld mobildækning i hele landet.
Nye udbud af frekvenser skal tilrettelægges, så der
ikke opstår nye huller i dækningen. Indtægter fra kommende frekvensauktioner bør geninvesteres i digital
infrastruktur, især i områder hvor markedskræfterne
ikke egenhændigt udbygger den digitale infrastruktur.
2. Danmark skal i mål med at give offentlige data
fri (eksempelvis flere DMI-data), samt sikre, at der er
midler til driften af de offentlige data.
3. De skattemæssige afskrivningsregler for IT-hardware skal ændres, så IT-investeringer kan afskrives
hurtigere.
4. Strategisk samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og erhvervet om bedre udnyttelse af offentlige
data til udvikling i fødevareklyngen.

Case Scalgo har udviklet et

dataanalyseværktøj, der
bygger på de frie geodata

Frie geodata har fået stor betydning for udviklingen
af nye produkter og ydelser.

Ceptu er en iværksættervirksomhed fra Aarhus, som
har udviklet appen FieldSense, der giver landmænd
opdateringer om sundhedstilstanden af deres afgrøder ved hjælp af jordbilleder fra jordobservationssatellitter. Satellitdataene stilles til rådighed af EU’s
Copernicus program.
Informationen om afgrødernes sundhedstilstand er
vigtig i forhold videre behandling af markerne: Er der
behov for at gødske? Står afgrøderne fint uden yderligere gødskning eller vil gødskning være spild, fordi
sundhedstilstand er for sløj. Informationen er med
til at forbedre både bedriftsøkonomien og miljøet.
Appen kan altså give landmanden et hyppigt overblik
over samtlige af dennes marker, således at tidsforbrug
såvel som ressourceforbrug i forbindelse med afgrødemonitorering reduceres.
På baggrund af bl.a. fri data fra en EU-satellit har Ceptu
skabt en virksomhed, der pt. tæller 10 ansatte og en
række priser, bl.a. fra Det Europæiske Rumagentur.
Figur 8.1 Gennemsnitlige investering i IT for udvalgte
OECD-lande 2004-2014
Figur 8.1. – Gennemsnitlige investering i IT for udvalgte OECD-lande 2004-2014
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Virksomheden Scalgo har på baggrund af bl.a. fri
geodata udviklet dataanalyseværktøjet ”Scalgo Live
Flood Risk”, der bl.a. kan anvendes i arbejdet med
oversvømmelsesrisiko indenfor klimatilpasning og
byplanlægning. Det bruges også til beredskab og
vandløbsadministration. Analyseværktøjet sælges til
landets kommuner, forsyningsselskaber og private
virksomheder.

Case Ceptu’s FieldSense-
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Kilde: Regeringens Vækstpanel

Adgang til satellitdata er et eksempel på frie data,
der har bidraget til nye forretninger og forbedrede
bundlinjer.
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Cybersikkerhed i centrum
9

Nye muligheder åbner nye sårbarheder
Den digitale og teknologiske udvikling kører for fuld
udblæsning, og flere virksomheder vurderer i øjeblikket, hvordan deres forretning kan udnytte dette.
Digitaliseringen skaber nye og innovative muligheder,
men gør også brugere og samfund sårbare overfor
cyberangreb. Det gør cybersikkerhed mere relevant
end nogensinde før.
Danske virksomheder bliver i stadig større grad udsat
for IT-kriminalitet og cyberangreb. Det gælder både
læk af data og hackerangreb, der tager data som
gidsel eller lammer hele IT-infrastrukturen. Digitalisering kan danne baggrund for en række muligheder for
samfund, borgere og erhvervsliv. Men en stadig mere
opkoblet verden skaber også nye udfordringer.
Den digitale infrastruktur er allerede essentiel for
driften af virksomheder – endda driften af samfundet.
Digital infrastruktur er dermed kritisk infrastruktur
ligesom mere traditionelle ting som veje, elforsyning
mv. Beskyttelse af digital infrastruktur og beskyttelse
mod digitale trusler om it-kriminalitet kræver derfor
også tilsvarende stor bevågenhed. Informationteknologiens dynamiske natur gør, at truslerne er i konstant
forandring, hvilket stiller krav til myndigheder og
virksomheder om hele tiden at udvikle deres cybersikkerhed og beredskab.
Cybersikkerheden er truet af cyberspionage, som den
digitale verdens pendant til industrispionage. Cyberkriminalitet er en anden type trussel. Her bruges IT til
berigelseskriminalitet, fx tyveri af penge eller finansielle oplysninger, bedrageri og afpresning. For begge
typer trusler vurderer Rigspolitiets Nationale Cyber
Crime Center, at truslen mod danske myndigheder og
private virksomheder er meget høj.
De stigende cybertrusler kalder på opprioritering
af cybersikkerhed, både for at beskytte værdier og
driften af virksomhederne. Manglende prioritering
og viden hos ledelsen, bestyrelsen og medarbejderne
udgør dog en barriere for et tilstrækkeligt niveau af
IT-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering.

Cybersikkerhed som konkurrenceparameter?
Cybersikkerhed kan dog også tænkes som en konkurrenceparameter for danske virksomheder. I en verden
der bliver digitalt stadig mere integreret, sammenhængende og opkoblet, kan det øge tiltrækningsværdien at være anset som en sikker og troværdig
samarbejdspartner og leverandør.
Samlet set er der brug for, at både de enkelte virksomheder opprioriterer IT-sikkerhed, og at man fra dansk
side arbejder for at løfte hele samfundets og erhvervslivets niveau for cybersikkerhed. Cybersikkerhed er en
almen, tværgående udfordring, og der er derfor brug
for et samarbejde på tværs.

Anbefaling 9: Øg prioriteringen
af cybersikkerhed
1. Danmark skal lave en strategisk opprioritering 		
vedrørende cybersikkerhed, fx skal regeringen 		
sikre, at Danmark indgår i internationale 		
samarbejder om koordinering af IT-sikkerhed og 		
den nye, danske Tech-ambassadør skal bl.a. 		
bidrage til at øge dansk virksomheders anseelse 		
i udlandet som sikre og troværdige samarbejds- 		
partnere.
2. Virksomheder og primærproducenter i fødeva-		
reerhvervet skal øge deres fokus på cybersik		
kerhed og oparbejde en god cybersikkerhedskul-		
tur, hvilket bl.a. indebærer systematiske opdater		
inger og kriseberedskab.
3. Erhvervets primære rådgivere skal også kunne 		
rådgive i IT-sikkerhed og ansvarlig datahånd-		
tering og derved bistå virksomheder og 			
primærproducenter med at sikre den rette
sikkerhed og anvendelse af digitale løsninger
og teknologier.

Case Computervirus ramte

Case ”CEO-fraud” koster danske

65 lande og tusindvis af
computere

virksomheder millioner

I slutningen af juni 2017 spredtes den omfattende
Petya-virus. Det var et omfattende hackerangreb, som
ramte 65 lande og tusindvis af computere rundt om i
verden.
I Danmark tiltrak angrebet sig stor opmærksomhed,
fordi det næste lammede A.P. Møller Mærsk i tre dage.
Virussen lagde mange af koncernens it-systemer ned,
især i Maersk Line og havnedivisionen APM Terminals.
En overgang var det stort set umuligt for Mærsk at
modtage nye containerordre eller håndtere af- og
pålæsning ordentligt. Angrebet havde ikke alene
konsekvenser for Mærsk, men også for kunder og
leverandører. Omkostningen for angrebet er opgjort
til ca. 2 mia. kr.

Der opleves en kraftig stigning i typen af svindelsager
kaldet ”CEO-fraud” eller ”direktør-svindel”.
Metoden hedder ”Business Email Compromise”,
hvor svindlerne udnytter, at en stor del af kommunikationen i virksomhederne foregår per mail. Med
teknikken snyder de medarbejdere i en virksomhed til
at overføre penge eller give dem adgang til systemer
ved at udgive sig for at være direktøren.
Alene i anden halvdel af 2016 kostede det mindst
180 millioner kroner for danske virksomheder.
Og det udgør alene beløbet for de anmeldte sager.

Figur 9.1 Stigning i andel virksomheder der udsættes
for cyberkriminalitet og ransomeware
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Sammen om fælles fremdrift
10

Den digitale transformation af fødevareklyngen er i
gang. Men kun lige begyndt. Anbefalinger skal bidrage
til at danne retning for udviklingen og skubbe på videreudviklingen. Men det er ikke gjort med det. Der er
brug for at sikre, at der holdes damp under kedlerne.
Den digitale omstilling er en kontinuerlig proces og
der er brug for aktørerne i klyngen lærer af hinanden,
favner stadig flere der får del i væksten, lærer af andre
brancher, følger op på tiltag og indstiller kursen på
baggrund af erfaringer og nye muligheder. Derfor er
sidste anbefaling, at sikre fortsat og fælles fremdrift.

Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen

Anbefaling 10: Sørg for fortsat
og fælles fremdrift for digital
vækst i fødevareklyngen
1. Arbejdsgruppen under Panelet skal ophøjes til en
stående digitaliseringsgruppe, som mødes
kvartalsvis. Panelet samles én gang årligt for
at gøre status, justere kursen og sikre fremdrift.
2. Agro Business Park afholder i samarbejde med
Landbrug & Fødevarer et arrangement om
Digital Vækst i Fødevareklyngen rettet mod
primært SMV’ere, iværksættere og scale-ups i
relation til fødevareklyngen.
3. Fødevareklyngen spiller ind i nationale tiltag, fx
hvis der arrangeres topmøder, informationsuger
mv., som anbefalet af regeringens Digitale
Vækstpanel.

Panelet består af:
(fra højre). Karen Hækkerup (Landbrug & Fødevarer), Anders Leichti (FOSS), Niels Jørgen Villesen (Tican), Søren Møgelvan (Danish Agro),
Christoffer Hage (DLG), Anders Kofoed (Alexandra Instituttet), Kristian Lundsgaard-Karlshøj (Ausumgaard), Vagner Bøge (Danish Crown),
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Jørgen Yde (SKOV A/S), Ivar Ravn (SEGES), Michael Hansen (Innovationsfonden).
Ikke på billedet, men en del af panelet. Luise Rasmussen (Arla), Hans Christian Lei (Danæg), Kim Koch (DLBR).
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