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Hvem vi er
Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter, 
korn og smør. I fremtiden vil vi se Danmark være med helt i front, når 
nye banebrydende teknologier skal udvikles og tages i brug for at  
skabe en verden, hvor klodens naturressourcer forvaltes bæredygtigt 
og begavet.
 
Hvis det står til os, bliver vi vidner til et dansk landbrugs- og fødevare-
erhverv, som med bred politisk og folkelig opbakning producerer 
kvalitetsprodukter og skaber eksportindtægter, arbejdspladser og 
vækst, og samtidig bidrager til at øge verdens samlede bæredygtig-
hed med dansk know how.
 
Det tror vi på, fordi vi i Danmark har en stærk og stolt tradition for 
samarbejde, videndeling og en ukuelig innovationskraft.
 
I Landbrug & Fødevarer mener vi, at vi fortsat skal have modet og 
viljen til at skabe vækst og velstand, men det skal ske i balance med 
naturen, som vi skylder at efterlade i samme eller endda bedre 
forfatning, end vi overtog den. Det vil kræve hårdt arbejde, ny viden 
og kreativitet. Mange af de nye teknologier vil kunne øge produktivi-
teten, samtidig med at de er gode for naturen. Vi er rustede og klar til 
fremtiden. Det håber og tror vi også, I er.

Med venlig hilsen
Landbrug & Fødevarer
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Flere om mindre
Størrelsen af verdens landbrugsareal er faldende. Samtidig 
vokser verdens befolkning. Det betyder, at behovet for 
fødevarer er støt stigende. Udfordringen kan løftes af et 
dygtigt dansk landbrugs- og fødevareerhverv. Danmark 
kan, udover at eksportere fødevarer, bidrage med eksport 
af teknologisk viden og know how, så andre lande på sigt  
kan opnå samme høje produktionsniveau.

Landbrugsarealer i forhold  
til verdens befolkning



Samfund

Fratrækker man  
omkostninger i produktionen, 
efterlader eksporten en 
brutto faktorindkomst på  
90 mia. kr., hvilket udgør   
4,5 pct. af bruttonational- 
produktet.

Fødevareklyngens netto- 
valutaindtjening opgøres  
til 90 mia. kr. 

Dette er et bidrag som vi i  
fællesskab kan omsætte til  
forbrug og velfærd.

Fødevareklyngen 
bidrager samlet med 
beskæftigelseseffekt 
på 190.000 personer.

Den danske fødevareklynge har en vigtig rolle i det danske 
samfund. Gennem produktion og eksport skabes aktivitet 
i hele den danske økonomi.  Fødevareklyngen beskæftiger 
mange mennesker i hele Danmark. Aktiviteten finder sted 
i fødevareklyngens egne erhverv (den direkte effekt), men 
skaber tillige aktivitet i resten af økonomien som følge af 
fødevareklyngens behov for vare- og serviceydelser fra 
den øvrige økonomi (de indirekte effekter).
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Øvrige lande 
33,7%

Japan 3,5%

USA 3,2%

Tyskland 16,9%

Kina 8,1%

Sverige 9,3%

UK 8,0%

Polen 4,5%

Norge 4,4%
Holland 4,2%

Italien 4,1%

Eksport
Danmarks samlede vareeksport udgjorde 634 mia. kr.
i 2016, heraf repræsenterede fødevareklyngen de 156
mia. kr. Fødevareklyngen står dermed for 25 pct. af
Danmarks samlede vareeksport, hvilket understreger
dens økonomiske betydning. På 23 år er eksportværdien
fordoblet.

Fordelingen af den samlede 
eksport i fødevareklyngen
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Produktionsmængde

Gennem de sidste mere end 20 år er det lykkedes  
landbruget at øge produktionen, samtidig med at 
miljøbelastningen er reduceret markant. 

Mens de producerede mængder (produktionsværdien 
målt i faste priser) er steget med 22 pct. fra 1990 til 2014, 
har landbruget reduceret kvælstofoverskuddet med 45 
pct., fosforoverskuddet med 83 pct., ammoniak- tabet 
med 44 pct. (2014) og udledningen af drivhusgasser med 
16 pct. (2014).

Mere med mindre

Udvikling i produktion og miljøbelastning
Indeks 1990 = 100
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Danmark står med en eksport til ca. 193 lande relativt 
stærkt i den internationale konkurrence på handel med 
landbrugs- og fødevarer. Danske varer er et godt brand 
på eksportmarkederne. Det skyldes, at der i alle danske 
fødevarer er indlejret den højeste fødevaresikkerhed og 
dyrevelfærd, forsyningssikkerhed og ressourceefektivitet, 
hvilket samlet set giver kunden en følelse af kvalitet.

Mange af produkterne er højt specialiserede med deraf 
høj værdi. 42 pct. af alle eksportvarer fra fødevareklyngen 
opnår en merpris på 20 pct. i forhold til EU-gennemsnit-
tet. I 2015 svarede det til, at 66,7 mia. kr. af den samlede 
eksport fra fødevareklyngen var højværdivarer. Det gør 
Danmark til et af de lande, som eksporter den største 
andel af højværdivarer.

Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af Eurostat/comext

Højværdivarer Højest rangerede lande i EU i forhold til 
eksport af højværdivarer
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Afsætningen af økologiske fødevarer har været i en riven-
de udvikling. Salget af økologiske fødevarer i de danske 
butikker steg med omkring 14 pct. i 2016 fra året før, og 
var på i alt 8 mia. kr.

Det samlede salg af økologiske varer er i alt estimeret 
til at udgøre omkring 11,2 mia. kr. i 2016 svarende til et 
forbrug på omkring 2.000 kr. pr. dansker. Danmark er det 
land i verden, hvor økologien med en markedsandel på 
9,6 pct. udgør den største andel af det samlede detailsalg.

Den økologiske eksport er voksende og udgjorde i 2015 i 
alt 2,0 mia. kr., mens importen udgjorde 2,4 mia. kr. Siden 
2003 er den økologiske eksport mere end ottedoblet.  
Lidt over halvdelen af den økologiske eksport er mejeri-
produkter. Tyskland er det vigtigste eksportmarked. Med 
en økologieksport på omkring 250 mio. kr. var Kina ligele-
des af stor betydning i 2015. Der er større forventninger 
til eksporten til Kina i fremtiden.

Økologi Danskernes indkøb  
af økologiske varer



Primærproduktionen
I primærproduktionen produceres alle 
råvarerne til de øvrige dele af værdikæden 
i fødevareklyngen.

Viden og Forskning
Fødevareklyngen er stærk og unik, fordi ny 
viden og nye metoder hele tiden optimerer 
produkterne og produktionsprocesserne.

Forarbejdningsindustrien
I denne del af fødevare-
klyngens værdikæde  
behandles alle råvarerne.

Agroindustrien
Agroindustrien er understøttende for,  
at både primærproduktionen og  
forarbejdningsindustrien fungerer.

Danmark har en stærk fødevareklynge, fordi alle dele af 
værdikæden arbejder tæt sammen. Effektiv ressource-
udnyttelse og konstant fokus på optimering i hele 
værdikæden gør den danske fødevareklynge i stand 
til at konkurrere på verdensmarkedet.

Danmark har en  
stærk fødevareklynge



SKOLE

lf.dk – Landbrug & Fødevarers hovedindgang på  
nettet, med nyheder, holdninger og viden om erhvervet. 

voresmad.dk – Viden fra madens verden, samt  
artikler og videoer med tips og tricks til at lave mad. 
Over 1.200 gennemtestede opskrifter. 

skole.lf.dk – Erhvervets skoletjeneste. Materialer 
samt gård- og virksomhedsbesøg til skoleklasser.

foodculture.dk – Nyheder, analyser og perspektiv 
om fødevarer, erhverv og samfund.

goderaavarer – Indsigt og nyheder til madprofessionelle, 
der arbejder med fødevarer til daglig.

spor.dk – Giver alle interesserede mulighed for at opleve 
sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for 
offentligheden.

madskoler.dk – Giver børn og unge viden om sund mad, 
kost og motion på en sjov og lærerig og aktiverende måde.

Følg os på
facebook.com/LandbrugFoedevarer  
twitter.com/Spisekammeret

Hvis du vil vide mere 


