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Vækst i balance - Landbrug & Fødevarers nye vision for 

erhvervet baseres på en ambition om at bidrage til at 

sikre balance. Balance mellem – på den ene side at 

producere fl ere sunde fødevarer til fl ere mennesker, 

øge produktionen af vedvarende energi og beskytte 

klima, miljø og natur – og på den anden side i produk-

tionen at tage udgangspunkt i dansk viden og danske 

råvarer. Med denne balance skabes grundlaget for 

vækst i det danske samfund med udgangspunkt i 

kompetencerne i landbrugs- og fødevareklyngen.



Vækst i balance 
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Vores vision Vækst i balance tager afsæt i et erhverv 

i balance med samfundets behov – fx klima, miljø og 

vedvarende energi – og i en vækst, der leverer trecifret 

milliardindtjening på eksportmarkederne. Vi har den 

viden, der skal til for at skabe de rigtige løsninger og for 

at skabe den nødvendige vækst i samfundet.

Men det kræver, at vi udnytter fødevareerhvervets 

kompetencer til at sikre hele samfundets vækst i 

balance. Det er derfor ikke kun landmænd og virksom- 

heder i erhvervsklyngen, der bør kigge på, hvordan de 

skal leve og overleve i fremtiden. Det er en opgave for 

hele samfundet, der ellers risikerer at miste vækst.

Med visionen kigger vi ind i et nyt kapitel med land-

brugs- og fødevareerhvervet som en toneangivende 

spiller i forhold til at skabe vækst og nye arbejdspladser 

i og udenfor Danmark. Men vi kan ikke klare det alene. 

For at visionen skal blive til virkelighed, er det vigtigt for 

os at drøfte den med omverdenen.

Carl Aage Dahl 
Adm. Direktør Landbrug & Fødevarer



Der er store udfordringer de kommende årtier. Både 

globalt, nationalt og lokalt. 

På det globale niveau ventes verdens befolkning at 

vokse med 50 procent fra seks til ni milliarder menne-

sker i løbet af de kommende 40 år. For øjeblikket 

vokser klodens befolkning med 78 millioner mennesker 

om året. Derfor skal produktionen af fødevarer øges.

Kloden bliver gradvis varmere. De menneskeskabte 

klimaforandringer er en realitet. Hvis den udvikling skal 

vendes, skal verdens CO2-udslip nedbringes.

Globalt er de tilgængelige forekomster af olie og gas 

ved at være opbrugt herunder den olie og gas, vi har 

kendskab til i Nordsøen. Hvis Danmark ikke skal blive 

dybt afhængig af import af energi fra udlandet, så skal 

produktionen af vedvarende og alternativ energi øges.

Sundhedsudgifterne ventes at stige fra 7 i dag til 10 

procent af BNP i 2050. Blandt andet pga. livsstilssyg-

domme. Allerede i dag kan otte procent af alle dødsfald 

i Danmark relateres til forkert kost (4.400 personer).

Nationalt udfordres Danmark på andre områder.

Store udfordringer 
venter
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Årtiers økonomiske vækst er for øjeblikket under pres. 

Delvis på grund af finanskrisen og den globale økono-

miske afmatning, men også fordi dansk erhvervsliv ud-

fordres af den øgede globale konkurrence. Det gælder 

også landbruget og fødevareindustrien.

Men Danmark udfordres også på andre områder. 

Danmarks offentlige udgifter er og kommer yderligere 

under pres de kommende årtier. Blandt andet fordi be-

folkningen bliver ældre, og flere skal forsørges af færre, 

som er på arbejdsmarkedet.

Lokalt ser vi i Danmark – ligesom i resten af verden - en 

udvikling, hvor befolkningen flytter fra land til by, og 

hvor landområder bliver affolket. Blandt andet fordi 

antallet af jobs i udkantsdanmark bliver færre.

Efter en længere periode med velstand og vækst, står 

verden nu overfor betydelige udfordringer, som også 

Danmark er nødt til at engagere sig i.

Uanset om udfordringen er global, national eller lokal, 

og uanset om det handler om klima, energi, sundhed 

eller arbejdspladser, så har de alle en fællesnævner:

Dansk landbrug og den danske fødevareindustri kan 

udgøre en betydelig del af løsningen på en række af 

fremtidens store udfordringer. Men det er ikke en 

rolle, erhvervet er selvskrevet til at spille. Det kræver 

visioner og idéer og naturligvis de rette betingelser, 

når potentialet skal udfyldes.



Dansk landbrug hører til blandt de mest eff ektive i 

verden. Rent praktisk bygger denne eff ektivitet på 

dedikeret avlsarbejde og pasning kombineret med 

teknologiske løsninger på bedrifterne. Dette muliggøres 

af kort vej fra forskning til implementering via landbrug-

ets rådgivningssystem. Samtidig nyder landmændene 

godt af stabilitet i afsætnings- og forsyningsleddet. De 

danske landbrugs- og fødevarekundskaber og dansk 

teknologi bliver helt centrale, når 50 procent fl ere 

munde skal mættes globalt. 

Danmark er for eksempel blandt verdens ledende, 

når det gælder eff ektiv husdyrproduktion.

Landbruget og fødevareindustrien spiller også en 

afgørende rolle i håndteringen af andre globale udfor-

dringer: klimaforandringerne. Landbruget tegner sig for 

en betydelig del af den globale CO2-udledning, men 

erkender ansvaret og tager del i løsningen.

Danske landmænd har mindsket deres CO2-udledning 

mere end nogle andre i Europa. Danmark udvikler sig 

stadig på dette område, og erfaringerne kan bidrage til 

at løse de globale klimaproblemer og samtidig udvikle 

sig til et nyt dansk forretningsområde. 

Landbruget kan også hjælpe med at dække verdens 

voksende behov for energi. Biomasse udgør to tred-

jedele af den vedvarende energi, der produceres i 

Danmark – en langt større andel end vindkraften. 

Fødevareministeriet vurderer, at Danmarks produktion 

af biomasse kan tre til femdobles, og derudover kan 

områder som biogas og biobrændstof udvikles betyde-

ligt.

Sundhedspolitikken er et andet område, hvor landbrug-

et og fødevareindustrien kan levere fremtidsløsninger. 

Vigtigst er naturligvis sunde fødevarer til fornuftige 

priser. Men specialprodukter kan være nøglen til at 

løse andre sundhedsudfordringer som fedme, under-

ernæring, diabetes osv.

Løsninger – 
lokalt og globalt
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Lokalt er landbruget og fødevareindustrien den største 

og vigtigste arbejdsgiver fl ere steder i Danmark. 

I Nord- og Vestjylland udgør erhvervet 15 procent af 

alle arbejdspladser.

Tallene taler for sig selv. Produktionen af landbrugsva-

rer 2009 - 54,6 milliarder kr. Omsætningen i fødevare- 

og agroindustrien 134,7 milliarder.

Landbrugs- og fødevareklyngen skaber værdi på en 

række forskellige platforme, nemlig: landbrug og gart-

neri, fi sk/akvakultur, forarbejdning, agroindustri, biotek, 

biomasse, IT m.v.

Danmark sidder i dag på 3,4 procent af det globale 

fødevaremarked. Den markedsandel vil erhvervet 

gerne bevare. Men ambitionen er samtidig at udvikle 

nye forretningsområder.

Landbrug og Fødevarer har defi neret fi re mulige ud-

viklingsveje med et betydeligt potentiale. Spørgsmålet 

er, hvad der skal til for at accelerere udviklingen.

Målet er at skabe et solidt fundament, som kan sikre, 

at landbruget og fødevareindustrien kan udvikle sig 

yderligere og gøre løsninger af fremtidens store udfor-

dringer til en ny forretning.

Det er en stor opgave – ikke kun for landbruget og 

fødevareindustrien. Det er i hele det danske samfunds 

interesse at fi nde svar på disse udfordringer de kom-

mende år.



Kun fantasien sætter grænserne

Konstant innovation og optimering har været kraftigt 

medvirkende til, at Danmark i dag har verdens tredje 

største fødevareklynge. Og frem for alt til at Danmark 

er det land i verden, hvor fødevareklyngen er bedst 

udbygget på alle niveauer fra den enkelte landmand og 

frem til forskningsmiljøerne på universiteterne og i de 

private virksomheder.

For eksempel er danske stalde i dag indrettet med 

højteknologi, som hjælper landmanden til at få højere 

produktivitet, som overvåger balancen mellem input af 

foder og output af kød eller mælk, og som hjælper med 

at overvåge dyrenes sundhedstilstand.

Flere regionale vækstfora satser på fødevareklyngen, 

og Danmark er hjemland for nogle af de mest videns- 

og forskningstunge virksomheder inden for landbruget 

og fødevareindustrien.

Mulighederne

Udviklingsmulighederne er nærmest uendelige. Der 

forskes i Danmark i at opnå synergier og at opnå 

besparelser på energiområdet, samtidig med at der 

tages hensyn til klimaet. Pig City er et eksempel, hvor 

produktion af grise kan dække nogle af behovene ved 

produktion af tomater – og omvendt. 

Der forskes i Danmark i at bruge alger og tang til 

opvarmning af drivhuse, hvor der avles tomater. Et 

projekt, som indenfor mindre end ti år kan føre til en 

situation, hvor tomater i drivhuse ikke længere vil være 

en energisluger, men derimod være en produktion, som 

optager og lagrer CO2. Altså kan tomatproduktion gå 

fra at være en del af klimaproblemet til at være en del 

af løsningen på de globale CO2-udslip.

Danmark forsker i udviklingen af enzymer til bioetha-

nol. Et område, hvor landbruget kan bidrage til at 

dække det globale behov for energi.

Der er allerede samarbejde mellem landbrug og forsk-

ning i sygdomsbekæmpelse og fremtiden kan måske  

byde på en udvikling, hvor organer fra dyr transplan-

teres på mennesker. 

Kun fantasien sætter grænserne for fremtidens samspil 

mellem landbrug, fødevareindustri, højteknologi og 

viden.

Danmark som 
videnslaboratorium
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Eksempler

- Gener. Udspringer af samarbejdet i det 

dansk-kinesiske svinegenomprojekt. PixieGene udvikler 

modeller til at undersøge menneskelige sygdomme 

som f.eks. Alzheimers sygdom. Det sker ved at benytte 

såkaldte transgene grise – altså grise, der har fået ind-

sat gener, der er disponeret for bestemte sygdomme. 

PixiGene er et samarbejde mellem Dansk Svineproduk-

tion, Aarhus Universitet, Ellegaard Göttingen Minipig, 

Danbred International, Beijing Genomic Institute og 

October Four Seven Limited. 

- Enzymer til bioethanol. Udvikling af anden 

generations bioethanol. Dominerende virksomheder 

på området er Novozymes og Danisco/Genencor. Man 

kan også bemærke Cluster Biofuels Denmark, som et 

et partnerskab mellem Inbicon, Dong Energy, Roskilde 

Universitetscenter og Kalundborg Kommune.

- Teknologi. Sammen med Aarhus Universitet 

og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) undersøger 

Arla, hvordan proteiner fra mælk kan benyttes til 

at bekæmpe sygdomme. Forskerne ved, at mange 

mælkeproteiner har medicinske og sundhedsfrem-

mende virkninger. Det er målet, at de mælkeproteiner, 

som Arla har i overskud, f.eks. i form af valle fra ostepro-

duktion måske i fremtiden bruges til sundhedsfrem-

mende ingredienser, som  kan tilbydes til fødevarein-

dustrien. 

Danmark som 
videnslaboratorium



Mere mad fra samme jord 

Verdens befolkning vokser. Men det gør kloden ikke. 

Når befolkningen vokser skal der produceres fl ere føde-

varer. Det skal gerne ske uden, at klimaet og miljøet 

forværres yderligere.

I dag anvendes i gennemsnit 0,28 hektar jord til at 

dække en verdensborgers behov for fødevarer. Om 20 

år vil tallet med den vedtagne fremskrivning være 0,20 

hektar.

Der er mange måder at gøre produktionen af fødeva-

rer mere eff ektiv. I verdens fattigste lande kan hjælpen 

være støtte til f.eks. såsæd og gødning og hjælp med 

at udbygge infrastrukturen, så landbrugsvarerne kan 

komme fra marken til markedet. 

Men skal produktionen af fødevarer øges med 50 pro-

cent, så er der andet og mere, som skal til for at undgå 

sult og nød. Nøglen er eff ektivitet. 

Mulighederne

Eff ektivitet er et dansk adelsmærke i fødevareproduk-

tionen. Hele vejen fra mark til bord er den danske 

produktion blevet eff ektiviseret. 

Det betyder, at Danmark bidrager til den globale 

produktion af fødevarer på fl ere forskellige måder.

Dels har Danmark en omfattende eksport af fødevarer. 

Faktisk sidder Danmark på 3,5 procent af det globale 

marked. Spanien på seks procent – Frankrig på 10 pro-

cent. Når markedet vokser med  50 procent, så er der 

et stort potentielt marked også for danske højværdi-

produkter i fremtiden.

Men der er også muligheder udover eksporten af føde-

varer produceret i Danmark.

Danmark har en betydelig viden om eff ektiv landbrugs- 

og fødevareproduktion. Netop denne danske know-

how betyder, at Danmark ikke alene er et land, som kan 

eksportere landbrugsvarer. Danmark eksporterer også 

en “hel landbrugspakke”, hvor alle elementer er tænkt 

ind lige fra dyrene, indretningen af stalden, foder, til 

transport og forarbejdning. 

Derudover opererer  landbrugsvirksomheder selv 

udenfor landets grænser. Det kan være den danske 

landmand, som driver landbrug i et andet land med 

brugen af dansk know-how, danske metoder og dansk 

teknologi.

Men det kan også være rådgivning af udenlandske 

landmænd og virksomheder, eksport og vedligehold-

else af dansk teknologi i landbruget og fødevareindus-

trien eller hjemlig produktion og eksport af varer og 

viden, der er specielt beregnet på markedet udenfor 

Danmark. Det kan for eksempel være udviklingen af 

græssorter og kornsorter, som er tørkeresistente og 

robuste eller som f.eks. kan trives i et miljø med meget 

salt. Mulighederne udenfor Danmarks grænser stræk-

ker sig fra rådgivning over en kombination af rådgivning 

og opstartsvirksomhed til fuldstændigt at drive både 

landbrug og fødevareproduktion udenfor Danmarks 

grænser.

Vi gør 
Danmark større 
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Eksempler

- Ekspansion. Større danske fødevarevirk-

somheder ekspanderer i udlandet, hvor de opkøber 

eller starter virksomheder, som drives lokalt. Et eksem-

pel er Arlas virksomhed i England og Kina. Et andet 

eksempel er Danish Crown, som driver virksomheder i 

Nordeuropa, Polen og USA. Et tredje eksempel er DLG, 

som har opkøbt, og som driver grovvarevirksomheder i 

fl ere lande.

- Svineproduktion i Østeuropa. Der er gen-

nem de sidste 10 år etableret svineproduktion og 

slagteridrift i fl ere østeuropæiske lande. Det foregår 

med dansk know-how, dansk teknologi og ofte også 

med dansk genetik og med danske rådgivere tilknyt-

tet virksomheden. En del af pengene fra den aktivitet 

vender tilbage til Danmark , blandt andet gennem 

genafgifter på avlsdyr. Producenter af dansk staldinven-

tar har samtidig fået et nyt eksportmarked.

- Karto� er i Sydeuropa. Nye kartofl er er særlig 

eftertragtede. Danske læggekartofl er plantes i dag i 

lande som Spanien, Cypern og Egypten – med dansk 

know-how og direkte med henblik på det danske 

marked. Et eksempel på en virksomhed, som har 

udvidet produktionen udenfor Danmarks grænser, er 

Danespo.

- Teknologi. Danske virksomheder har udviklet 

teknologisk udstyr og inventar – både til primær-

produktionen og til forarbejdningsindustrien. F.eks. 

opdrættes amerikanske, brasilianske og spanske grise i 

stalde, hvor der anvendes dansk teknologi. 



Konkurrencen vokser

Danmark har i årtier produceret landbrugs- og fødeva-

rer i et betydeligt større omfang end blot til brug på det 

hjemlige marked. Eksporten af landbrugsprodukter og 

fødevarer var sidste år på 117 milliarder kroner, hvilket 

svarer til 20 procent af Danmarks samlede eksport.

Men konkurrencen på det globale marked er hård 

og realpriserne på landbrugsvarer faldt i perioden fra 

1966-2007 med 90 procent. Siden 1974 er prisen på 

svinekød faldet med fem procent om året.

Der er fl ere årsager til den voksende globale 

konkurrence. Markederne er åbnet op, transport-

prisen fra den ene side af kloden til den anden er lav, 

og endelig er konkurrenterne rundt omkring i verden 

efterhånden ved at være lige så gode som de danske 

producenter til ressourceoptimering fra marken og 

stalden til transport og forarbejdning. Den danske 

konkurrencefordel er med andre ord ved at forsvinde. 

Køerne i Brasilien kan i dag producere lige så meget 

mælk som køerne i Danmark.

Nye muligheder

I den voksende globale konkurrence er det aldrig let 

for Danmark at konkurrere. Høje lønninger, høj skat og 

andre former for reguleringer. Det er dele af den dan-

ske model, men samtidig elementer som stiller danske 

virksomheder vanskeligere i den internationale 

konkurrence. Uanset om det er industrien, serviceer-

hvervene eller landbruget og fødevareindustrien.

På basisfødevarer er priserne hårdt presset, og det 

samme er indtjeningen. Men for dem, der producerer 

højværdivarer, er situationen anderledes.

Der er en hel skov af andre afsætningsmuligheder, når 

man videreudvikler dagens produkter inden for land-

bruget og fødevareindustrien.

Sundhedssektoren er et eksempel.  I dag går den klas-

siske tankegang fra jord til bord. Men man kunne også 

tænke sig en fremtid, hvor den tankekæde vendes 

om og går fra bord til jord. Hvor f.eks. aktører inden for 

sundhedssektoren defi nerer, hvilke produkter de har 

brug for, hvorefter landbruget og fødevareindustrien 

indretter en del af produktionen til at kunne opfylde 

disse behov.

Underernæring på plejehjem er et almindeligt forekom-

mende fænomen, og her kan mælk med en fedtpro-

cent på 11 blive en erstatning for medicin og forebygge 

sygdom.

Nye former for fødevarer kan hjælpe til med at ned-

bringe antallet af livsstilssygdomme som f.eks. over-

vægt.

Økologi er et andet område med nye muligheder. Det 

økologiske salg i Danmark er fordoblet siden 2005, og 

der blev i 2009 omsat for 4,9 milliarder kroner økolo-

giske fødevarer. Danmark eksporterer økologiske varer i 

dag, og det er et marked, der vil vokse. 

Made in 
Denmark 
2.0 
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Eksempler

- Kopenhagen Fur. Det danske auktionshus 

sætter standarden for den internationale pelsbranche. 

Kvaliteten er opdelt i kategorier, hvor den fi neste er 

”purple” .  Prisen for skind af ”purple” kvalitet er betyde-

lig højere end den pris, leverandørerne tidligere kunne 

opnå for deres skind. Det betyder, at Kopenhagen Furs 

skindauktioner nu tiltrækker mange udenlandske skind 

og skindopkøbere. Branchen har på den måde både 

opnået højere priser, og samtidig har Kopenhagen Fur 

manifesteret sig som et globalt handelshus for skind fra 

hele verden.

- Måltidsløsninger/convenience. Forædling 

af erhvervets traditionelle produkter kan skabe en 

merværdi for tidspressede forbrugere, som har svært 

ved at fi nde tid til madlavningen, men som samtidig 

gerne vil vælge de sunde løsninger. Her er vejen frem 

færdigmarineret kød, skrællede kartofl er, færdigsnittet 

salat osv. Agrova Food er en virksomhed, som sælger  

skrællede og snittede kartoff el- og grøntsagsprodukter. 

Tulip Company producerer hele færdigretter og supper. 

- Højværdiprodukter. Disse produkter kan pro-

duceres som primærproduktion, for eksempel produk-

ter som bioenergi eller plantemedicin. Men højværdi-

produkter kan også komme fra såkaldte sidestrømme 

eller fra aff aldsprodukter. Et eksempel er valle, som 

tidligere var et aff aldsprodukt ved osteproduktionen, 

men hvor Arla i dag udvinder højværdiproteiner og 

sælger disse som kosttilskud til blandt andet sportsfolk.

- Økologi. Danskerne er det folkefærd i ver-

den, der køber mest økologi, og samtidig er eksporten 

af økologiske produkter voksende. Et eksempel er 

produktionen af økologiske svin. Friland, som er en del 

af Danish Crown står for slagtning og forarbejdning af 

langt det meste af den økologiske svineproduktion. 



Et alsidigt Danmark

Danmark er et landbrugsland. 62 procent af Danmarks 

samlede landareal er dækket af landbrug. Landbruget 

er en helt central del af det danske kulturlandskab og af 

Danmarks nationale identitet.

De åbne landskaber har en rekreativ eff ekt for dansk-

erne, som afl ægger op imod 70 millioner besøg i kultur-

landskabet hvert eneste år. Samtidig udgør besøg i det 

åbne land 10 procent af Danmarks samlede turisme.

Gennem de seneste årtier har landbruget og areal-

udnyttelsen ændret sig på fl ere områder. Antallet af 

bedrifter er faldet, og i dag er der 14.000 heltidsbed-

rifter og 28.000 mindre bedrifter. Der er blevet færre 

landmænd, som ejer og administrerer jorden. Faktisk 

ejer 8.000 landmænd i dag 50 procent af Danmarks 

samlede landareal. I 2015 ventes den gennemsnitlige 

heltidslandmænd i Danmark at have en bedrift på 220 

hektar.

Nye muligheder

Samtidig med at de enkelte landbrug er blevet større, 

har omverdenen forandret sig, og der er opstået en 

lang række nye udviklingsmuligheder – både for det 

primære landbrug og for fødevareindustrien.

Produktion af energi er et eksempel. Det globale behov 

for energi vokser, og det er nødvendigt, at det behov 

dækkes uden, at det belaster klimaet. Danmark står 

med en særlig udfordring på området, da olien og gas-

sen i Nordsøen snart er opbrugt.

Landbruget kan i fremtiden vise sig at blive en helt 

central aktør som energiproducent. Det kan være inden 

for energiafgrøder og biomasse. Danmark har biomasse 

nok til at erstatte 240 millioner liter benzin i 2020. Det 

svarer til 10 procent af Danmarks forbrug.

Udviklingen af anden generations-bioethanol forventes 

at kunne skabe en årlig omsætning på en milliard 

kroner i 2020 og føre til skabelsen af 4.000 nye arbejds-

pladser. Ved anvendelse af den producerede bioetha-

nol vil Danmarks udledning af CO2, kunne reduceres 

med 0,9 millioner tons i 2020.

Biogas er et andet område med store muligheder. 

Sammen med biomassen og energiafgrøder ligger der 

i Danmark et uudnyttet potentiale på mere end 120 

såkaldte petajoule.  Danmarks samlede energiforbrug 

er 830 petajoule. Der er med andre ord potentiale til 

at dække 15 procent af Danmarks samlede energifor-

brug uden, at det behøver at gå synderligt ud over den 

traditionelle produktion af dyrefoder.

Udviklingen af energiløsninger som involverer land-

bruget, har også stort eksportpotentiale. Det globale 

marked for biogas- og gyllehåndteringsløsninger anses 

at have en værdi af 750 milliarder kroner.

Oplevelsesøkonomien er et område, som har et enormt 

potentiale. Det gælder fra bondegårdsbesøg og gård-

butikker til landmanden som naturplejer.

Gastronomi på højeste plan er et potentielt udviklings-

område. Med udnævnelsen af Noma til verdens bedste 

restaurant er Danmark for alvor kommet i den interna-

tionale madkunsts søgelys. Danske/nordiske råvarer har 

fået meget stor opmærksomhed.

Mangfoldig 
udvikling i Danmark
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Eksempler:

- Biodiesel. Slagteriaff ald blev tidligere brugt til 

at lave dyrefoder. Det stoppede på grund af kogalska-

ben. Nu er slagteriaff aldet i stedet blevet grundlaget 

for et energiselskab. Firmaet Daka Bioindustries A/S 

omdanner nu fedt fra slagteriaff ald til andengenera-

tions biobrændstof. 

- Biogas. Gylle fra husdyrproduktioner på Mors 

bliver omdannet til biogas på Morsø Bioenergi. Det 

afgassede biomasse går tilbage til landmændene og 

bruges som gødning på markerne. Denne type anlæg, 

som udelukkende producerer gas af gylle, forventes der 

fl ere af i fremtiden. 

- Græsfrø. Græssorter udvikles ikke længere 

alene til traditionelt foder. Med betydelig forskning har 

DLF Trifolium formået at udvikle en række græssorter, 

som kan dække vidt forskellige krav og behov. Det kan 

være græs, som kan vokse under meget besværlige 

klimatiske forhold. Det kan være græs, som påvirker 

dyrenes fordøjelse, og som dermed kan bidrage til at 

mindske udledningen af metangas . Og det kan  være 

græssorter, som skal bruges til særlige formål som f.eks. 

fodboldbaner eller en golf green. 

- Naturpleje. Våde enge kan reetableres. For at 

forhindre områderne i at springe i krat og skov har man 

tidligere brugt afgræsning.  

Men sådanne arealer kan plejes på andre måder – f.eks. 

af landmænd, som herved udover at være agerbrugere 

også vil arbejde som naturplejere. Biomassen i vådom-

råderne kan indsamles og udnyttes i biogasanlæg. Et 

eksempel på dette er Linkogas i Lintrup, som aftager 

grødeskær fra Vejle Kommune.

- Oplevelser. Gastronomiture, bondegårds-

besøg, besøg hos fødevarevirksomheder, gårdbutikker. 

Oplevelser på landet og et besøg i madens univers 

bliver stadig mere efterspurgt af voksne som børn. 

Et eksempel er Elmegaard i Sommersted, som har 

etableret et lille mejeri, en gårdbutik og som driver 

en besøgsbondegård med overnatning og tilmed et 

forsamlingshus.

Mangfoldig 
udvikling i Danmark
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Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien.

Gennem nytænkning og synliggørelse af erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores 

medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.

Med 145.000 beskæftigede og en samlet eksport på over 100 mia. kr. repræsenterer vi en 

af de største erhvervsklynger.


