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LEDER

En forandret
verden
Coronavirus, eller COVID-19, dukkede for første
gang op i alles bevidsthed i slutningen af 2019, da
det nye og ukendte virus begyndte at sprede sig fra
Wuhanprovinsen i Kina. I løbet af få måneder var
det meste af Europa også ramt, og i Danmark
valgte man at inddæmme smittespredningen ved
først at lukke ned for skoler, daginstitutioner og
andre offentlige institutioner og dernæst indføre
regler, der betød, at restauranter, hoteller, frisører
og mange andre erhverv lukkede.
De fleste arbejdspladser valgte at sende deres
medarbejdere hjem og arbejde hjemmefra. Det
gjorde vi også i Landbrug & Fødevarer, hvor vi med
vores tætte samarbejde – på afstand – kunne
mærke og observere, at landmænd og fødevarevirksomheder rundt om i Danmark knoklede for at

Landmænd og fødevarevirksomheder knoklede for
at opretholde produktionen
af fødevarer til danskerne.
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opretholde produktionen af fødevarer til danskerne, så vi ikke også pludselig stod midt i en
fødevarekrise.
Lige nu kan vi kun gøre os forestillinger og gisne
om, hvilke økonomiske konsekvenser der vil følge
med Corona-krisen. Det gælder for vores medlemmer, for Landbrug & Fødevarer, for erhvervet, for
Danmark og for hele verden. Det eneste vi ved
med sikkerhed er, at krisen får konsekvenser i 2020
og årene frem.
Da vi indledte arbejdet med denne rapport, var
det innovation, klima, bæredygtighed og sundhed, der var øverst på dagsordenen. Ved afslutningen af arbejdet befinder hele verden sig i en krise
med en pandemi, som ingen havde haft fantasi til
at forestille sig, var på vej. Det ændrer på vores vilkår, på hele vores måde at tænke og arbejde på,
også i Landbrug & Fødevarer. Men det ændrer ikke
på, at vi skal samarbejde og stadig holde fokus på
samfundsansvaret, på klimaet, på det bæredygtige, på fællesskabet og også på væksten.

Martin Merrild, formand
Anne Lawaetz Arhnung, adm. direktør
Landbrug & Fødevarer
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Vi er en del
af samfundet
”Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050”. Den ambition fortalte vi Danmark og
danskerne om i 2019. Vi står over for en global klimaudfordring, og det er helt naturligt og nødvendigt, at det danske fødevareerhverv også tager
ansvar for det og bidrager med både idéer og konkrete løsninger.
Men det er jo ikke kun vores medlemmer, der skal
tage ansvar og gribe til konkret handling. Vi har
som organisation og arbejdsplads også et stort
ansvar. Vi er en del af samfundet. Ikke kun når det
handler om klima, men også i forhold til sundhed,
trivsel, forbrugeradfærd, miljø, bæredygtighed,
innovation og meget mere.
Uanset om vi er involveret i projekter, der skal
være med til at reducere næringsstofudledningen
eller spare på vandet, om vi giver børn og unge
viden om råvarer og sundhed på vores mange
Madskoler, bidrager til at reducere madspild eller
skaber gode forhold for vores medarbejdere, så
giver det mening og er med små skridt med til at
skubbe samfundet i en bedre retning.
I denne rapport har vi samlet et udvalg af de aktiviteter, projekter og indsatser, vi på den ene eller
den anden måde er involveret i. Nogle i stor skala,
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”Vi har som organisation
og arbejdsplads også et
stort ansvar”
andre i mindre. I rapporten sætter vi fokus på tre
områder: ”Innovation & Videnspredning”, ”Klima
& Bæredygtighed” og ”Mad & Sundhed”.
Det er oplagt også at referere til FN’s verdensmål.
Det er med til at sikre, at vi følges ud ad den samme
vej – i hele verden. Det er i særdeleshed seks verdensmål, vi i Landbrug & Fødevarer leverer på:
Ansvarligt forbrug og produktion, Klimaindsats,
Stop sult, Sundhed og trivsel, Livet på land og Partnerskaber for handling.
Vi håber, du vil finde rapporten inspirerende, og at
den vil være med til at give dig et bedre indblik i,
hvordan vi i Landbrug & Fødevarer tager vores
samfundsansvar alvorligt.
God læselyst.
Fællesformandskab og direktion
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Tre områder i fokus
For Landbrug & Fødevarer er ”Innovation &
Videnspredning”, ”Klima & Bæredygtighed” og
”Mad & Sundhed” de bærende overskrifter for
vores engagement i omverdenen.

Innovation &
Videnspredning

Klima &
Bæredygtighed

Mad &
Sundhed
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Den danske fødevareklynge bidrager til
det danske samfund. Gennem produktion og
eksport skabes der aktivitet og indkomst
i hele den danske økonomi.
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Hvem er
Landbrug &
Fødevarer?
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. er en erhvervsorganisation for landmænd, fødevarevirksomheder
og agroindustrien. Vi repræsenterer et af Danmarks vigtigste erhverv, som med viden, arbejdspladser, kvalitet og dygtighed sikrer forsyningen af
fødevarer til det lokale marked, det danske marked og eksportmarkedet.
Vores primære formål er at bedrive forskning og
udvikling og formidle resultaterne heraf. Desuden
er vi en erhvervsorganisation, som på et fagligt
grundlag varetager jordbrugs- og fødevareerhvervets interesser.
Vores vision er en fødevareklynge, der med innovation, digitalisering, bedre ressourceudnyttelse
og godt landmandskab kan øge produktionen
med respekt for natur, omgivelser og vores naboer.

Primærproduktionen
Producerer alle råvarerne til
de øvrige dele af værdikæden
i fødevareklyngen.

Forarbejdningsindustrien
I denne del af føde
vareklyngens værdikæde
behandles alle råvarerne.

Vi har tradition for samarbejde, fælles forskning
og dialog med medlemmer, samarbejdspartnere,
myndigheder og samfundet i øvrigt omkring os.
Det, tror vi på, fortsat er vigtigt for at udvikle dansk
landbrug nationalt og internationalt.
Landbrug & Fødevarer-koncernen drives fra
flere adresser
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. og den 100 procent ejede dattervirksomhed LandbrugsMedierne
P/S ligger i København, mens den 51 procent ejede
dattervirksomhed DanBred P/S har hovedkontorer i Herlev. Afdelingen SEGES har kontor i Aarhus,
i Kjellerup, i Vejen og i København. Enheden SEGES
Innovation har adresse i Aarhus.
Derudover har Landbrug & Fødevarer øvrige aktiviteter i Danmark og i udlandet.

Axelborg
Landbrug & Fødevarer binder
hele det danske fødevareerhverv
sammen fra jord-til-bord.

Agroindustrien
Laver maskiner og
teknologi til mark, stald
og fødevareforarbejdning.

Viden og forskning
I Danmark er der et unikt sam
arbejde mellem landmænd,
industri og videninstitutioner.
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Innovation &
Videnspredning
Inden for landbruget og i fødevareerhvervet foregår der hele tiden
innovation og udvikling, og det er med til at understøtte, at danske
landmænd og hele fødevareklyngen generelt klarer sig godt i den
globale konkurrence. Nye teknologier kommer til, og vi bliver mere
og mere effektive til at producere mere med mindre.

Landbrug & Fødevarer
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Viden og innovation
skal ud og leve.
Både i landbruget
og i samfundet
Inden for landbruget og i fødevareerhvervet foregår der hele tiden innovation og udvikling, og det
er med til at understøtte, at danske landmænd og
hele fødevareklyngen generelt klarer sig godt i den
globale konkurrence. Nye teknologier kommer til,
og vi bliver mere og mere effektive til at producere
mere med mindre.
Vi arbejder med alle grene inden for landbruget.
Vi har viden om alt fra kvæg, grise og planter til
økonomi og ledelse, og vi er dem, der på hele landbrugserhvervets vegne udvikler ekspertviden, som
andre kan trække på.
Vores mål er at gøre landmanden endnu bedre, og
det skal være med til at styrke landbrugsproduktionen og landbrugets vilkår. Det gælder både den
viden, vi har og de værktøjer og løsninger, vi står
bag. Samtidig bidrager vores viden til, at landmanden kan tage mere hensyn til miljøet, idet der vil
være en lavere klima- og miljøpåvirkning fra produktionen, og den mælk, det kød og de planter, han
eller hun producerer, vil have en højere kvalitet.
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Vi skaber resultater for landmanden og landbruget. Den nye viden fra SEGES og SEGES Innovation
kan omsættes til handling i hverdagen i landbrugets virksomheder, hos landbrugsrådgivere og hos
landmanden og medarbejderne på bedriften. Ved
at få vores viden ud og leve i landbruget er vi med
til at øge den generelle bæredygtighed i landbruget, men også i samfundet, på områder som for
eksempel miljø og klimaeffektivitet.
Retningslinjer for samarbejde med universiteter
Uden de sidste mange års forskningsindsats ville den danske
fødevareklynge ikke være blandt verdens førende, og uden en
fortsat stærk og troværdig forskningsindsats når vi ikke vores
ambitiøse mål om at styrke både vækst og bæredygtighed.
Troværdig forskning forudsætter imidlertid armslængde til
politiske og økonomiske interesser, og Landbrug & Fødevarer
har et medansvar for at sikre denne armslængde. Derfor har vi
fastlagt et sæt retningslinjer for samarbejde med universiteter,
som gælder for alle medarbejdere, der arbejder med politisk
interessevaretagelse. Alle de berørte medarbejdere har været
på kursus i retningslinjerne, og alle kommende medarbejdere
vil også blive introduceret til dem som led i deres on-boarding
i organisationen.

Rapport om samfundsansvar 2019
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Vi har en enhed, SEGES Innovation,
hvor forsknings- og udviklingsprojekter
i regi af Landbrug & Fødevarer er
forankret.
SEGES Innovation arbejder efter Retningslinjer for god videnskabelig
praksis i SEGES Innovation, der har implementeret reglerne i Den danske
kodeks for integritet i forskningen. Vi har et Quality Management
System (QMS), der fastlægger praksis for udførelse af forsknings- og
udviklingsaktiviteter i SEGES Innovation.
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Vi høster også
værdifulde data på
markerne
Tiderne, hvor bondemanden mejede marken
og høstede høet, er for længst forbi.

Landbruget har været igennem en rivende udvikling, og mange nye teknologier gør arbejdet langt
mere effektivt og bæredygtigt. Når landmanden
høster afgrøder på marken, skal det gøres med det
størst mulige udbytte, men med det mindst mulige
aftryk på klima og miljø. SEGES Innovation bidrager gennem partnerskabet ”Future Cropping” til,
at nye miljø- og klimavenlige teknologier til markbruget bliver udviklet i samarbejde med en række
universiteter og virksomheder.
En af måderne til at få højere høstudbytte uden at
øge brugen af for eksempel gødning og plantebeskyttelse er ved at udvikle digitale værktøjer til præcisionsjordbrug. Det kan være ved hjælp af Big Data.

13 partnere deltager i projektet
heriblandt universiteter, maskin
fabrikanter samt nationale og
internationale virksomheder.

Det kræver blandt andet, at landmændene er
gode til at registrere arbejdet i marken, når de er
ude med maskinerne.
Fremover skal droner, satellitter og sensorer på
landbrugsmaskiner hjælpe landmanden til at høste
endnu flere data. Der ligger nemlig en guldgrube af
viden ude på hver enkelt mark. Denne viden skal
opsamles systematisk og bruges intelligent.
Data er guld, hvis vi er i stand til at kombinere dem
til kloge beslutninger, som gør det nemmere for
landmanden at høste det maksimale udbytte.
Kort fortalt går det ud på at kombinere mange datakilder til et beslutningsværktøj, så landmanden kan
behandle de enkelte dele af marken helt optimalt.
Dermed kan man høste det højest mulige udbytte
og samtidig reducere tabet af næringsstoffer.
Og det er ikke kun landbruget, der får gavn af resultaterne i ”Future Cropping”. Vi forventer også, at
udvikling af nye teknologier og løsninger kan give
øget vækst og eksportfremgang for dansk agro- og
miljøteknologi.
Partnerskabet ”Future Cropping” er ledet af SEGES
Innovation og er delvist finansieret af Innovationsfonden.
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100 mio.
finansiering

50/50

Innovationsfonden finansierer 50 procent af udgifterne
i partnerskabet, mens de øvrige 50 procent kommer fra
partnerskabets deltagere selv. Partnerskabet løber over
fem år og har et samlet budget på næsten 100 mio. kroner.
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Vi arbejder for at
bevare en rig natur
Biodiversitet er den mangfoldighed af alt
levende, som findes i vores natur, fra svampe
og planter til fugle og insekter.

Biodiversitet har gennem de seneste
år spillet en stadig større rolle i Landbrug & Fødevarers politiske arbejde.
I takt med, at der løbende er kommet større og
større politisk og samfundsmæssig fokus på udfordringerne for natur og biodiversitet, har vi gennemført en stadig mere målrettet indsats for at
skabe bedre rammer for landmænd, der ønsker at
gøre en indsats for biodiversiteten og samtidig
opretholde en konkurrencedygtig landbrugsproduktion i stadig udvikling.
Landbrug & Fødevarers initiativer inden for biodiversitet omfatter både politiske udspil og konkrete
faglige anbefalinger til landmænd om, hvordan de
bedst bidrager til at gøre en indsats for natur og
biodiversitet. Indsatsen for natur og biodiversitet
sker i tæt samarbejde med SEGES.

På seges.dk/natur kan
landmænd, rådgivere m. fl. nemt
og overskueligt få overblik over
vores informationsmateriale.
16
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Centrale initiativer
Fælles udspil om natur og biodiversitet
i det åbne land
Landbrug & Fødevarer har sammen med seks
andre organisationer, blandt andet Danmarks
Naturfredningsforening, lavet et fælles udspil om
natur og biodiversitet i det åbne land.

Innovation & Videnspredning

bedst kan gøre en indsats for de vilde bier og
viberne på deres bedrifter. Begge arter er i tilbagegang, og det skyldes til dels en ændret brug af
landbrugsjorden. Derfor har Landbrug & Fødevarer SEGES formuleret en række let tilgængelige
anbefalinger til, hvordan man som landmand kan
gøre en indsats for viberne og de vilde bier.
Læs mere på www.lf.dk/bi og www.lf.dk/viben

Initiativerne i udspillet retter sig både mod at
styrke biodiversiteten, forbedre naturen i det
åbne land og sikre befolkningens muligheder for
at opleve naturen i samspil med et konkurrencedygtigt landbrugserhverv.
Målrettede kampagner for vilde bier og viber
Landbrug & Fødevarer har i samarbejde med
Dansk Ornitologisk Forening lanceret to målrettede kampagner, der anviser, hvordan landmænd

Natur-team giver viden til landmænd
SEGES arbejder med formidling omkring de indsatser og tiltag, som landmænd aktivt kan gøre for
at bidrage til at sikre bedre forhold for biodiversiteten på bedriften. SEGES hjælper også med fortolkning og afklaring af de regler, restriktioner og
tilskudsordninger, der er inden for natur- og arealforvaltning, så det bliver attraktivt for landmænd
at indgå i naturprojekter.

Naturtjek
er et nyt rådgivningsværktøj udviklet af SEGES som en
1:1-rådgivning til landmænd, hvor de får viden om deres
natur på bedriften, herunder råd og vejledning om
prioritering og indsatser.
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Flere løsgående
søer og stærke
pattegrise
Danmark ligger højt på listen,
når det gælder god dyrevelfærd.
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Vi arbejder målrettet på at sikre og
forbedre dyrevelfærden i landbruget.
Via forskning og rådgivning skabes og
formidles ny viden, som bidrager til
udvikling af for eksempel bedre staldsystemer og
pasningsrutiner.
I Danmark har vi for eksempel stor fokus på forskning og forsøg med farestier til løse søer, der tager
hensyn til både søernes velfærd og pattegrisenes
overlevelse.
Allerede nu er Danmark et af de lande i verden,
som er længst med frivilligt at etablere farestier,
hvor søerne går løse med deres pattegrise. Vi fortsætter udviklingsarbejdet sammen med vores
partnere fra universiteter og følgeindustri i både
ind- og udland – til gavn for grisene.
Danske landmænd og deres medarbejdere er
meget dygtige til at passe de diegivende søer og
pattegrisene. Fokus er på grisenes første fire leve
døgn, hvor pattegrisene er mest sårbare. Det er
afgørende med optimal fordring af søerne op til
faring for at sikre en let fødsel, og for at alle
nyfødte grise sikres tilstrækkeligt med mælk kort
efter fødsel.
Udover konstant at have fokus på at udvikle ny
viden, har vi stort fokus på hurtigt at bringe viden
ud til landmændene og alle medarbejdere på
staldgangen.

Innovation & Videnspredning

Svinebedrifter i Danmark
2019

2018

2.890
3.125
Vægten på søer og grise
En so vejer cirka 280 kg, når den får grise. De nyfødte grise
vejer cirka 1,2 kg, når de bliver født.

280 kg.

1,2 kg.
Er vægten på de
nyfødte grise.

Er vægten på en so,
når den får grise.

Antal kuld
Søer får et kuld grise 2,3 gange om året og fravænner
i gennemsnit 14,7 grise pr. kuld.

2,3 gange årligt
14,7 grise pr. kuld
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Opskriften på klimavenlige bøffer ligger
i kalvens gener
Når kalve og køer bøvser, udleder de
metangasser, og det er ikke godt for klimaet.

Udledning af metan betyder, at okse- og kalvekød
har et meget højere klimaaftryk end for eksempel
kyllingekød. Men alligevel er den mere klimavenlige bøf ikke en utopi eller et urealistisk fremtidsscenarie. For netop mængden af bøvser kan gøre
forskellen. Og meget tyder på, at det med at bøvse
meget eller lidt påvirkes af kalvens gener.

12.000 kalve
5 besætninger
4 -årig periode
Klimavenligt projekt
I alt skal 12.000 kalve fordelt på fem forskellige besætninger
involveres i projektet i løbet af de næste fire år. Først efter de
fire år ved forskerne, hvor meget mere klimavenligt, projektet
kan gøre slagtekvæg
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Men hvordan udvikler man gennem avl og genteknologi en bæredygtig slagtekalv, som udleder
mindre metan, forbruger foderet mere effektivt og
omsætter det til klimavenlige bøffer med god
fedt-marmorering?
Det spørgsmål er SEGES Innovation i samarbejde med
en række andre aktører i gang med at finde svar på
i et fireårigt projekt, der hedder ”FutureBeefCross”.
Vi vil undersøge, om der findes gener, som er med
til at give en lavere metanudledning fra slagtekalve, der samtidig æder mindre foder og omsætter det til mørt og velsmagende kød. Den slags dyr
kan måske være endnu en mulighed i det store
arbejde, kvægbruget allerede udfører for at sænke
klimapåvirkningen.
Fire slagtekalveproducenter medvirker og lægger
stalde og kalve til projektet. Målet er at producere
mere klimavenligt kalvekød ved at identificere de
gener, der giver lavest metanudledning.

Foder er også en væsentlig faktor i klimaregnskabet. Ved at placere foderkasserne i forsøgs-staldene
på en vægt, kan det registreres, hvor meget hver
enkelt kalv æder, og dermed hvor meget foder, den
bruger til at producere et kilo kød.
Med tiden kan forskere analysere sig frem til hvilke
gener, der er vigtige. Med den viden kan vi meget
målrettet lede efter lige præcis de kødkvægstyre,
der giver kalve, som vokser bedst i forhold til mængden af foder, og samtidig udleder mindst metan. Det
er de tyre, der skal drive fremtidens avlsarbejde
Det giver et helt enestående datagrundlag for at
kunne producere klimavenligt kalvekød igennem avl.

20 mio. kroner er budgetteret til
projektet og er medfinansieret af Grønt
Udviklings- og Demonstrationsprogram

Perspektiverne er store, og resultaterne fra projektet kan være med til at sætte en tyk streg under, at
hvis man vælger dansk kød, er det meget mere klimavenligt, end hvis man vælger kød fra for eksempel Sydamerika eller andre lande.
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INNOVATION & VIDENSPREDNING

Protein? Det kommer da fra danske
græsmarker!
I takt med at vi bliver flere og flere
mennesker på jorden, stiger den globale
efterspørgsel på bæredygtigt protein.
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Det er vigtigt, at det protein, vi har
brug for i Danmark – i højere grad
også produceres i Danmark, så vi kan
reducere importen af for eksempel
sojaprotein fra Sydamerika.

10%

Protein er ikke bare protein. Det findes i mange forskellige former og
optræder i langt de fleste fødevarer.
Og så er det livsnødvendigt, både for
dyr og mennesker. Man kan sige, at
proteiner er kroppens byggesten. De bruges til at
opbygge blandt andet celler, hormoner, væv, antistoffer og enzymer.
Danske grise, køer og høns skal i højere grad fodres
med danskproduceret, bæredygtigt proteinfoder,
og når vi køber for eksempel proteinrige drikke
eller plantebaserede fødevarer, skal proteinet
også være dansk.
I Danmark er vi meget interesserede i at få en langt
større lokal produktion af bæredygtigt protein til
både fødevarer og dyrefoder. Men bevægelsen fra
udenlandsk protein til lokalt dansk protein sker ikke
bare af sig selv. Det kræver forskning og viden. Og det
forudsætter også koordinering og samarbejde i partnerskaber for at komme tættere på den ambition.

af Danmarks samlede
import af protein til foder

Danmarks
proteinimport

Græsprotein har både positive effekter for miljø, klima
og biodiversitet. Vi forventer, at det vil kræve ca. 500 mio.
kroner til forskning og innovation de kommende fem år,
hvis vi skal realisere potentialet om en produktion af
græsprotein på 100.000 hektar.

Forskning og innovation

500 mio. kr.

Produktion af protein fra græs har flere fordele, og
derfor er græsprotein også partnerskabets første
fokusområde. Græsprotein har både positive
effekter for miljø, klima og biodiversitet. Vi forventer, at det vil kræve cirka 500 millioner kroner til
forskning og innovation de kommende fem år, hvis
vi skal realisere potentialet om en produktion af
græsprotein på 100.000 hektar. Det vil give en
produktion, der svarer til en tiendedel af Danmarks import af protein til foder.

Produktion af græsprotein
Landbrug & Fødevarer er medstifter af partnerskabet
“Dansk Protein Innovation.” Partnerskabet består af virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner og branche
organisationer. Partnerskabets formål er at fremme og koordinere forskning og innovation for at øge en markedsbaseret og
bæredygtig dansk produktion af protein til fødevarer og foder.

100.000

hektar i 2024
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Klima &
Bæredygtighed
Landbrug & Fødevarer præsenterede i marts 2019 en ambitiøs vision
om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Vi vil – i tæt partnerskab med resten af Danmark og med FN’s verdensmål for øje – vise
verden, hvordan den grønne omstilling kan finde sted.

Landbrug & Fødevarer
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Rejsen mod
klimaneutralitet er
allerede begyndt

Landbrug & Fødevarer præsenterede i marts 2019
en ambitiøs vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Vi vil – i tæt partnerskab med
resten af Danmark og med FN’s verdensmål for øje
– vise verden, hvordan den grønne omstilling kan
finde sted.
Rejsen mod klimaneutralitet er allerede begyndt. I
erhvervet tages initiativer i stald og mark, der bygges biogasanlæg, der sættes solceller op og rejses
vindmøller. Alle arbejder videre med de byggesten, vi kender. Alt sammen på en bæredygtig
måde for både landmanden og klimaet.
Vi har alle et ansvar for at genbruge og forbruge
mere ansvarligt. For eksempel kan vi undgå madspild, genbruge plastikposer, sortere affald, købe
grøn energi og tænke cirkulært i hele den måde, vi
producerer på.
Men hvad kan Danmark gøre, og hvad kan fødevareklyngen gøre? Den danske fødevareklynge har allerede en enestående styrkeposition, som er oplagt at
bygge videre på. Det ligger nærmest i vores DNA
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både at gøre en god forretning og samtidig finde de
bedste og mest ressourceeffektive løsninger.
Skal visionen realiseres, kræver det, at alle arbejder sammen. Universiteterne med deres viden.
Staten med dens ressourcer. Landmændene med
innovation, omstillingsevne og praktisk knowhow. Virksomhederne med ambitioner og udvikling. Og alle andre, som har lysten, viljen og viden
til at sikre, at der kan produceres klimavenlige
fødevarer. Det bliver ikke nemt. Det kræver løsninger, som vi end ikke kan forestille os i dag. Og
det kræver forbrugere, som også bidrager til løsningerne, for eksempel ved at betale lidt mere for
de nye klimavenlige varer, vi skal udvikle.
Til gengæld kan vi sammen skabe et afgørende
bidrag til en af vor tids største udfordringer og
samtidig sikre, at det er danske produkter og løsninger, der efterspørges. Danmark er et lille land,
men vi er en fødevarenation med stolte traditioner og store visioner. Sammen med hele Danmark
vil vi vise verden, at der er en vej til den grønne
omstilling.
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Klimakoen

Landbrugets bidrag til klimagasudledningen

Fødevareerhvervet og landbrugets videnscenter SEGES forsker
målrettet i nye løsninger – fx hvordan man kan få koen til at udlede
mindre metan.

Kilde: SEGES

100% mere
effektiv

15,6 mio. t.

CO2-ækvivalenter

35 % Metan
2 %	
Kuldioxid ved
kalkning m.m.
30% Lattergas
8 % Energiforbrug
25 % LULUCF*

*Land use, land-use change, and forestry

Reduktionspotentiale med eksisterende virkemidler
Kilde: SEGES

Kvæg

Svin

Planteproduktion

Uafklaret

2018
15,6 mio. t.

2050

8,6 mio. t.
Klima-neutralt fødevareerhverv i 2050
Det betyder, at vi ikke skal udlede flere klimagasser, end vi optager,
og vi vil bidrage med grøn, bæredygtig energi.

62%

Danske landmænd ejer og dyrker
ca. 62 procent af jorden i Danmark

28.500 landmænd

Under Landbrug & Fødevarer repræsenterer
de lokale landbo-, familie-, og fællesforeninger
ca. 28.500 landmænd over hele Danmark

189.000

Fødevareklyngen beskæftiger
ca. 189.000 mennesker i Danmark

400 virksomheder

Landbrug & Fødevarer repræsenterer
ca. 300 fødevarevirksomheder og ca.
100 virksomheder i agroindustrien.
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KLIMA & BÆREDYGTIGHED

Soja skal produceres
ansvarligt
Soja har en sammensætning af proteiner,
som er god for vores husdyr. Derfor er der
soja i de fleste foderblandinger.

Soja har en høj produktion per areal, det vil sige, at
man kan høste meget soja på et givet areal landbrugsjord. Hvis man ville erstatte soja med andre
protein-afgrøder, skulle man bruge et større areal
til dyrkningen.
Soja dyrkes især i Syd- og Nordamerika. Nogle steder i Sydamerika har dyrkning af soja ført til ulovlig
afskovning, og der er steder, hvor sojaproduktionen foregår på en måde, så det har negative miljømæssige og sociale konsekvenser.
Landbrug & Fødevarer vil være med til at sikre, at
den soja, som bliver importeret til Danmark, er
produceret under ansvarlige forhold. Vores medlemmer har siden 2014 stillet krav om ansvarlighed
til leverandørerne af soja. Det handler blandt
andet om at undgå børnearbejde og undertrykkelse og diskrimination af arbejdstagere, og det
handler om, at der skal være organisationsfrihed.

“Dansk alliance for ansvarlig
soja” er faciliteret af Dansk
Initiativ for Etisk Handel (DIEH)
28
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Det skal også være sådan, at de internationale
regler for brug af pesticider bliver overholdt, og at
der ikke sker produktion i sårbare områder.
I 2019 gik Landbrug & Fødevarer sammen med
dansk dagligvarehandel og en række organisationer og myndigheder i ”Dansk Alliance for Ansvarlig
Soja” for at sætte fart i udviklingen mod, at al soja
importeret til Danmark er produceret ansvarligt
og uden afskovning.
De deltagende virksomheder i alliancen forpligter
sig til at offentliggøre en handlingsplan, der beskriver, hvilke initiativer de vil gennemføre for at sikre
fremdrift mod den fælles vision om en 100 procent
ansvarlig og afskovningsfri sojaimport. Virksomhederne i alliancen forpligtede sig til med udgangen

Klima & Bæredygtighed

1,7 mio.
tons
er Danmarks årlige import af soja, det udgør
cirka 0,7 procent af verdenshandelen med soja.

af april 2020 at offentliggøre en handlingsplan, der
beskriver, hvilke initiativer de vil gennemføre for at
sikre fremdrift mod den fælles vision om en 100
procent ansvarlig og afskovningsfri sojaimport.

29

Landbrug & Fødevarer

Rapport om samfundsansvar 2019

KLIMA & BÆREDYGTIGHED

Vi passer
på vandet
Vi skal passe godt på vores vand, for
vi kan ikke undvære det. Vi drikker det, vi
bader i det, og vi bruger det til at fremstille
fødevarer med.

Vand er simpelthen afgørende for liv. Men der er
ikke uendelige vandressourcer på jorden, og over
en milliard mennesker mangler i dag rent drikkevand. Derfor skal vi bruge det med omtanke.
Landbrug & Fødevarer står i spidsen for partnerskabet DRIP, der bringer to af Danmarks styrker –
nemlig fødevareproduktion og vandteknologi –
tæt sammen. I DRIP har en række fødevare- og
teknologivirksomheder, universiteter og andre
samarbejdspartnere sat sig for at udvikle nye
bæredygtige løsninger og koncepter, der kan spare
på vandet i fødevareindustrien.

Vandbesparelse
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Vand skal bruges igen og igen. Ambitionen er, at
der skal bruges væsentligt mindre grundvand i
fødevareproduktionen, og at der i stedet i stigende
omfang skal bruges renset genbrugsvand, vel at
mærke uden, at fødevaresikkerheden eller kvaliteten forringes.
Som en af de største fødevareklynger har vi i Danmark en enestående mulighed for at blive en betydelig del af løsningen på de globale udfordringer,
der sætter verdens vandressourcer under pres.
Ikke mindst fordi vi i Danmark er ualmindeligt
gode til at producere vores fødevarer effektivt.

25%

Når de udviklede løsninger er installeret i fuld skala er
estimatet en samlet vandbesparelse på op til 25 procent.
Hertil kommer yderligere op til fem procent besparelser ved
implementering af simple tiltag, som er identificeret
i partnerskabet
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De udviklede teknologier bliver i partnerskabet
testet direkte i fødevareproduktionen i pilot- eller
fuldskala. Vores mål er, at fødevareindustrien skal
reducere vandforbruget med 15-30 procent. Vi
skylder vores børn og børnebørn at give vandet
videre, så de igen kan give det videre – intet andet
giver mening.

Klima & Bæredygtighed

50 millioner kroner er projektet
støttet med af Innovationsfonden
fra 2015-2020
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Vi skal genbruge
mere plastik
Når vi spørger befolkningen, hvad de
bekymrer sig mest om, når det handler om
klima og miljø, er den absolutte topscorer
ophobning af plastik i naturen.

Plastik er blevet et varmt emne i klimadebatten. Plastik har mange gode
egenskaber, men vi skal bruge det
med omtanke, og vi skal genbruge
det så ofte vi kan, også i landbruget
og i fødevareindustrien.
Det er svært at forestille sig, at vi sådan lige foreløbig kan undvære plastik og emballage helt. Det er
en uundgåelig del af fødevareerhvervet, og derfor
er det også en vigtig dagsorden for os. Vi arbejder
blandt andet for, at der bliver brugt mere bæredygtige plast- og emballageformer i hele kæden
fra jord til bord.
Men da vi har med fødevarer at gøre, er det vigtigt,
at vores emballager har de rigtige egenskaber.
Emballagen skal kunne sikre en høj fødevarehygiejne, øget holdbarhed og tilstrækkelig beskyttelse

Plastik har mange gode
egenskaber, men vi skal
bruge det med omtanke
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af produktet. Og i landbruget skal nye plastformer
fortsat kunne bruges til overdækning af ensilage.
Landbrug & Fødevarer har sat gang i et arbejde
med at sikre en mere bæredygtig og cirkulær brug
af plast i landbruget. Initiativet skal blandt andet
medvirke til, at de meget ensartede mængder af
plast, der bruges ude hos landmændene, bliver
opsamlet og genbrugt. Det gælder for eksempel
folier til halm- og ensilageballer.
Vi har også sat gang i en række initiativer, som skal
hjælpe til en mere cirkulær brug af emballager,
som bruges til både fødevarer og andre produkter.
For eksempel giver det god mening, at mælkekartoner sorteres separat, så plasten og de andre
materialer kan genbruges i stedet for at blive
brændt af.
I 2019 tog vi hul på et stort forberedende arbejde
for at kunne efterleve EU’s krav til udvidet producentansvar og krav om større genbrug af emballage. Der er et stort ønske i erhvervet om, at genbrug af fødevareemballager som for eksempel
kødbakker, bliver løftet markant. Samtidig støtter
erhvervet op om at få mere forskning i biomaterialer, blandt andet til brug i fødevareemballage.
I 2020 tager vi initiativ til at samle fødevareproducenter, landmænd og emballageleverandører for at
få kortlagt konkrete initiativer, som kan sikre mere
genbrug af fødevareemballager og landbrugsplast.

Klima & Bæredygtighed

Plastemballageaffald i Danmark
Der produceres årligt 215.000 tons plastemballageaffald
i Danmark. En meget stor andel af det er fødevareemballage,
og den er svær at genbruge.

215.000 tons
Genbrug
Vi genbruger kun 36 procent af plastemballagen (og med
ny opgørelsesmetode kun 18 procent). Vi forbrænder
63 procent af plastemballagen. Kilde: Plastik uden spild,
Miljø- og Fødevareministeriet, december 2018
1% Andet

36%

af plastemballagen
genbruges
Genbrug

63%

af plastemballagen
forbrændes

Plastaffald i landbruget
Det skønnes, at der årligt genereres ca. 20.000 tons plast
affald i landbruget. Kilde: Analyse af nationale plaststrømme
i landbrug, hotel- og restaurationsbranchen og bygge- og
anlægsbranchen, Miljøprojekt nr. 2084, Miljøstyrelsen

20.000
tons årligt

20%

indsamles med henblik
på genbrug
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Viden hjælper
landmænd til at
blive endnu grønnere
Der er ingen tvivl om, at danske landmænd
rigtig gerne vil gøre noget godt for vores
fælles miljø.
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Landmænd arbejder i naturen, de
lever i den, og de lever af den. Derfor
er de helt naturligt også interesserede i at passe på den. Men det er
vigtigt, at landmændene får den nødvendige
hjælp, så det er nemmere at få de grønne løsninger
gjort til virkelighed - helt ud på markerne.
En af de mange indsatser, landbruget gør for at
mindske miljøaftrykket fra landbruget, handler
populært sagt om at rense drænvand fra marker
for kvælstof og fosfor, før drænvandet løber videre
ud i åer, fjorde og havet.

Klima & Bæredygtighed

Det sker ved, at landmænd anlægger minivådområder på deres jord.
Et minivådområde ligner en dam eller en lille sø.
Det er dog nøje designet og består af en række
sammenhængende bassiner, som i den ene ende
modtager vandet fra de omliggende markers
dræn. I minivådområdet sker der en naturlig filtrering af vandet, så kvælstof og fosfor holdes tilbage.
Det vand, der løber ud i den anden ende af
minivådområdet, indeholder altså færre næringsstoffer, og det er godt for vandmiljøet.
Det er en del af landbrugets målrettede miljøindsats i Fødevare- og landbrugspakken, at der skal
anlægges minivådområder rundt om i landet. For
at få størst mulig effekt, er der lokale konsulenter
– også kaldet ”oplandskonsulenter”, der hjælper
landmændene med viden om, hvor det har størst
effekt at anlægge et minivådområde. Derefter
hjælper oplandskonsulenterne landmændene
med processen i forbindelse med at anlægge et
minivådområde.
SEGES har siden 2017 haft ansvaret for at lede og
koordinere oplandsaktiviteterne.
Den målrettede indsats til landmændene har
båret frugt. Landbrugsstyrelsen fik i 2019 ansøgninger om anlæg af 338 minivådområder. Det er med
til at sætte en tyk streg under, at landmændene er
klar til at gøre en frivillig indsats for miljøet.

22 oplandskonsulenter rådgiver
landmænd, der ønsker at etablere
frivillige kollektive virkemidler for at
nedbringe kvælstofudvaskningen
til vandmiljøet.
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Et fælles udstillings
vindue for de grønne
løsninger
Danmark er førende på mange områder
inden for klimaløsninger. Det er helt oplagt,
at vores viden og erfaringer bliver delt med
resten af verden.

Kun i fællesskab kan vi gøre noget ved hele verdens klimaudfordringer. I Danmark er vi rigtig
dygtige til at producere både effektivt og bæredygtigt. I Landbrug & Fødevarer vil vi gerne
bidrage til at få alle de gode løsninger ud over
rampen, så flest muligt får gavn af dem.
Derfor deltager vi i det offentlig-private partnerskab
“State of Green”, som arbejder på at markedsføre
grønne løsninger. Fire ministerier og de væsentligste erhvervsorganisationer indenfor klima, energi
og grønne løsninger deltager i arbejdet.

”State of Green” er grundlagt af den
danske regering og Dansk Industri,
Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer
og Vindmølleindustrien.
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“State of Green” har bidraget aktivt til at sætte
Danmark og grønne danske løsninger i spil politisk
og kommercielt, både herhjemme men ikke
mindst ude i den store verden. I et velfungerende
“udstillingsvindue” demonstrerer og dokumenterer vi klima- og energivenlige tiltag, produkter og
løsninger, og det giver en stærk platform for internationale partnerskaber og forskellige kommercielle aktiviteter.
Landbrug & Fødevarer deltager aktivt i “State of
Green” med et særligt fokus på perspektiverne i
grønne løsninger inden for bioenergi og cirkulær
bioøkonomi.
Cirkulær bioøkonomi handler i høj grad om at
bruge restprodukter fra produktionen til enten
andre produkter eller til energi. Det kan for eksempel være, når valle, som er et restprodukt fra osteproduktion, bliver til en værdifuld del af mælkepulver. Det kan være, når gyllen bliver brugt til
biogas, eller når man udnytter alt fra grisen eller
koen, først og fremmest til fødevarer, men også til
læder, medicin, protein og andre vigtige formål.
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Overalt i verden er der stor interesse i at begrænse
tab i hele værdikæden. Både for klimaets og økonomiens skyld. I fødevareklyngen kan man levere
”mere med mindre”. Det betyder med andre ord,
at der kan leveres en øget og bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion med en mindre klimapåvirkning og et reduceret forbrug af ressourcer, som vand og energi.

Klima & Bæredygtighed

”State of Green” samler alle førende
aktører inden for feltet energi, klima,
vand og miljø og skaber forbindelse
til internationale interessenter, der
gerne vil bruge Danmarks erfaring.

Vi er stolte af at være med til at udbrede viden om
de grønne og bæredygtige løsninger inden for det
danske fødevareerhverv - til glæde for hele verden.
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Verdensmålene
skal helt ud i
stalden og leve
Bæredygtighed må aldrig bare være et smart
buzzword. Det skal praktiseres og føre til konkret
handling, også i fødevareerhvervet.

Der er fokus på bæredygtighed i FN’s 17 verdensmål, i initiativer fra EU og andre internationale organisationer, og ikke mindst er der en voksende opmærksomhed på det i befolkningen.
I Landbrug & Fødevarer har vi taget verdensmålene til os som en naturlig del af vores strategi med
at skabe vækst i balance. Vi vil gerne inspirere og
hjælpe vores medlemmer til at bidrage til verdensmålene med sunde, sikre og bæredygtige
fødevarer og løsninger til Danmark og verden.

Verdens befolkning er i vækst. FN’s fødevare- og
landbrugsorganisation, FAO, estimerer, at det globale fødevareerhverv står over for at skulle producere 70 procent flere fødevarer i 2050 for at kunne
mætte alle munde.
Vi arbejder med at understøtte vores medlemmers
indsats og viden i hele værdikæden og blandt alle
medlemsgrupper, så fødevareklyngen fortsat kan
bidrage med at opfylde verdensmålene. Vi skal gå
fra verdensmål til hverdagsmål.
Vores arbejde udmønter sig på flere forskellige
måder:

2.300

Medlemmer i Familielandbruget
Familielandbruget har 2.300 aktive medlemmer og er en
del af Landbrug & Fødevarer og består af 12 lokale foreninger,
der hovedsageligt er talerøret for de mindre bedrifter.
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Forum for Bæredygtighed
Landbrug & Fødevarer etablerede i 2016 ”Forum for
Bæredygtighed” for vores medlemsvirksomheder.
Hovedformålet er at understøtte virksomhederne i
forhold til det stigende fokus på bæredygtighed,
som virksomhederne møder i omverdenen i kommercielle sammenhænge såvel som i reguleringsmæssige og forbrugermæssige sammenhænge.
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Klima & Bæredygtighed

2050

+70%
flere fødevarer i 2050 for at
kunne mætte alle munde

Forummet arbejder aktivt med verdensmålene og
med en lang række emner under bæredygtighed.
Som medlem af dette forum er der mulighed for at
drøfte forskellige temaer i forhold til bæredygtighed
og fødevarer, og der er mulighed for at komme på
forkant med udviklingen. Fokus er det strategiske
arbejde med udgangspunkt i medlemmernes behov.
Familielandbruget
I 2019 blev der afholdt en workshop, der stod i verdensmålenes tegn, hvor Familielandbruget formulerede en vision om, at deres medlemmer kan
bruge FN’s verdensmål til at styrke og udvikle deres
forretning og bidrage til det gode liv på landet.
Visionen blev efterfølgende præsenteret på foreningens årsmøde. Det er primært fire af målene,
der er i fokus i arbejdet med visionen: målet om at
stoppe sult, målet om kvalitetsuddannelse, målet
om klimaindsatsen og målet om livet på land.

2019

For hvert mål er der sat hverdagsmål på både den
lokale indsats i familielandbrugets lokale foreninger og på familielandbrugets politiske indsats.
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Mad &
Sundhed
Antallet af mennesker med livsstilssygdomme er stigende, i Danmark
og mange andre steder i verden. Det er en bekymrende udvikling.
Det giver et større pres på flere af samfundets aktører, blandt andet
sundhedsvæsenet.

Landbrug & Fødevarer
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Mad bidrager til
sundhed, livskvalitet
og fællsskab

Antallet af mennesker med livsstilssygdomme er
stigende, i Danmark og mange andre steder i verden. Det er en bekymrende udvikling. Det giver et
større pres på flere af samfundets aktører, blandt
andet sundhedsvæsenet. Men det stiller også krav
til fødevareproducenterne om at tage et medansvar for borgernes sundhed og være med til at
forebygge usunde madvaner.
Maden og måltidet skal ikke kun ses som en serviceydelse, men også som et aktivt og prioriteret
virkemiddel i forhold til danskernes sundhed og
velfærd. Maden og måltidet skal tænkes ind som
en del af løsningen, når vi taler sundhedsfremme,
forebyggelse og behandling af alle borgere i Danmark – uanset om man er to år og går i vuggestue,
eller man er 80 år og bor på plejehjem. Sund mad
er godt for alle.
I Landbrug & Fødevarer ser vi det som vores
opgave at være aktive i sundhedsdebatten og
skabe opmærksomhed omkring de mange gode og
sunde fødevarer, der bliver produceret i Danmark.
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Mad bidrager til sundhed, livskvalitet, selvværd og
fællesskab. I Danmark har vi en fødevareklynge,
der er verdensmestre i kvalitetsfødevarer og innovation. Og vi har alle forudsætninger for at gøre
mad og måltider til en sundhedsfremmer fremfor
en sundhedshæmmer.
Landbrug & Fødevarer har allerede et stærkt fokus
på mad, måltider og velfærd. Vi er engageret i at
udvikle sunde og bæredygtige fødevarer, til gavn
for borgere både i Danmark, i det europæiske samarbejde og på globalt plan.
Vi og vores medlemmer er optaget af, at de fødevarer, der produceres i Danmark, er både sunde og
sikre. Det er vores klare ambition at fortsætte med
at gøre det endnu nemmere for danskerne at leve
sundere gennem smagfulde måltider, fremstillet
med gode, danske råvarer.
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Overvægtige i Danmark
Kilde: Den nationale sundhedsprofil 2017

46,8%

51%

47,4%

af den voksne befolkning er moderat eller svært
overvægtige (BMI >= 25).

2010

2013

2017

Risiko for underernæring

Omkostninger

Op imod 60 procent af ældre i plejebolig og i hjemmeplejen
er i risiko for underernæring. Kilde: Ældre Sagen

Beregninger viser, at underernæring årligt koster samfundet
6 mia. kroner. Kilde: Ældre Sagen

60% ældre

6 mia. kr.

Danskere med diabetes
Kilde: Diabetesforeningen

4,6%

Danmarks
befolkning

af danskerne (svarende til 267.350 personer)
var i 2019 diagnosticeret med diabetes. Tallet
forventes at stige til 430.000 danskere i 2030.

90%

87 mio.
kr.

Typer af
diabetes

af alle diagnosticerede diabetikere har type 2-diabetes,
svarende til 241.425 danskere. Antallet af type
2-diabetikere er næsten tredoblet fra 2000-2018.

Diabetes koster det danske
samfund omkring 87 mio. kroner
om dagen
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Her bliver forældrene
smidt ud af køkkenet
Madskoler for børn giver madglæde, røde
kinder og viden om, hvor maden kommer fra.

I dag er cirka hvert femte barn overvægtigt. Især de lidt ældre skolebørn
springer ofte morgenmad og frokost
over, de spiser ikke tilstrækkeligt frugt
og grønt, sukkerindtaget overstiger det anbefalede, og en stor del af skoledagen består af stille
siddende aktiviteter.
Det er skidt for både sundhed og trivsel for det
enkelte barn, men det er også et samfundsproblem, da overvægt i barndommen kan bidrage til
udvikling af sygdomme som diabetes, depression
og forhøjet blodtryk. Det vil vi gerne bidrage til at
forebygge ved at give børn gode madvaner. Derfor
er Landbrug & Fødevarer medarrangør af Madskoler i et ikke-kommercielt samarbejde med ungdomsorganisationen 4H og REMA 1000.
På Madskoler lærer børn fra hele Danmark at lave
god, sund mad, de dyrker motion og møder andre
børn og unge. Og så kommer de ud og besøger
mange af de steder, hvor maden kommer fra og får
lov til at smage, mærke og blive fortrolig med
mange forskellige råvarer og landbrugsprodukter
fra rødbeder og porrer, til fisk og æg.
Formålet med Madskoler er at lære børn og unge
om sund kost og motion på en sjov, lærerig og
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aktiverende måde, så de får lyst til at spise mere
varieret og leve sundere. Alle instruktører på Madskoler er frivillige eller under uddannelse til at blive
pædagogisk assistent.
Hos Madskoler bliver forældrene smidt ud af køkkenet, og børnene tager grydeskeen og rivejernet i
egen hånd. De lærer at lave god, sund mad fra bunden, dyrker motion og kommer på ekskursion, hvor
de ser fødevarer i kæden fra jord til bord hos en
landmand eller en fødevarevirksomhed.

Ud over de traditionelle
Madskoler er der også
Etniske Madskoler og
Ungdomsmadskoler

Selvom forældrene er forment adgang, er de alligevel meget tilfredse. Hvert år får forældrene til de
børn, der har deltaget, et spørgeskema. Og ud fra
svarene kan vi se, at forældrene er meget begejstrede for Madskoler og deres børns deltagelse.

1.921

Deltagende fordelt
på 121 Madskoler

2.132
Startede som
et pilotprojekt
på seks skoler
1.300

100
2004

2010

2016

2019

Målet med Madskoler er, at børnene
har det sjovt, at de får gode oplevelser
med sund mad og motion, og at de
møder produkter fra dansk landbrug
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Mad hører ikke til
i skraldespanden
I Landbrug & Fødevarer elsker vi selvsagt
mad. Derfor gør det ondt at vide, at en
tredjedel af alle fødevarer i verden bliver
smidt ud.

Det belaster klodens ressourcer og vores klima, når
vi overproducerer mad. Mad skal i maven, ikke i
skraldespanden.
Derfor har Landbrug & Fødevarer i mange år været
aktive i kampen om at bekæmpe madspild. I 2014 var
Landbrug & Fødevarer medstifter af Refood-mærket,
som i 2019 udgav bogen “Retake your food waste”.
Initiativet var starten på at koble bæredygtighed
sammen med økonomi i storkøkkener, cateringbranchen og restauranter. Det handler om, hvordan man mere metodisk kan arbejde med at
udnytte råvarer, minimere madspild i køkkenet og
ikke mindst få øje på de penge, man kan spare.
På den måde bliver det en win-win-situation.

En del af initiativet består af Refood-mærket, som
er en certificeringsordning for virksomheder og
organisationer i fødevare- og servicesektoren, der
arbejder for at minimere deres madspild.
Refood-mærket er et incitament til at arbejde med
en mere bæredygtig brug af råvarerne for køkkener og restauranter, samtidig kan det være med til
at inspirere andre til at følge trop.
Vi har allesammen et ansvar for at reducere madspild, hele vejen fra jord til bord. Ofte handler det
om at blive opmærksom på det fulde potentiale i
alle dele af råvaren og blive bedre til at bruge
resterne til for eksempel nye retter.

40%

af danske husstande smider fødevarer ud
ugentligt, som de ikke kan spise op

5%

smider aldrig mad ud

46

Madspild

Rapport om samfundsansvar 2019

Mad & Sundhed

Foreningen REFOOD-mærket
udgav i 2019 en værktøjsbog som skulle
være med til at reducere madspildet
i restauranterne.
Hvis man benytter sig af principperne i bogen, kan der spares
mellem 20-25 procent på råvarerne. Bogen er baseret på et fuldt
gennemprøvet koncept og blev udgivet i et samarbejde med
indehaver Rune Friberg og køkkenchef Marco Hultmann Sloth
fra BOB Bistro i København.
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Mindre fedt, salt
og sukker
De fleste synes, det er dejligt at nyde en
vaffelis på en varm sommerdag, sætte
tænderne i sprøde flæskesvær eller smøre et
godt lag smør på brødet.

Sukker, salt og fedt smager godt, men det er bare
ikke sundt i for store mængder. Det har vi vidst i
mange år. Og vi ved også, at usunde madvaner fører
til en række livsstilsygdomme. Det nedsætter den
enkeltes livskvalitet og belaster sundhedssystemet.
Fødevareerhvervet er et skatkammer af sund og
nærende mad, både kød, grønsager og andre råvarer. Og derfor er det naturligt, at vi i Landbrug &
Fødevarer løbende deltager aktivt i en række partnerskaber om at sikre sunde og velsmagende fødevarer og måltider til danskerne og give viden
videre om sundhed og gode madvaner.

Ca. 80% af de mindre børn
overholder anbefalingen for
kostfiber, mens det kun er 16%
for de voksnes vedkommende.
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Vi er projektleder på flere partnerskaber, netværk
og kampagner, som skal give danskerne lyst til at
spise efter de officielle anbefalinger. For eksempel
driver Landbrug & Fødevarer kampagnen ”6 om
dagen”, der har fokus på at få danskerne til at spise
600 gram frugt og grønt hver dag. Vi står også i
spidsen for ”2 gange om ugen”, der skal få danskerne til at spise mere fisk.
Det største og mest vidtgående partnerskab, som
Landbrug & Fødevarer til dato har deltaget i, er
”Innovationspartnerskab for sundere mad”. Innovationspartnerskabet består af over 135 partnere,
blandt andet hele detailhandlen, foodservice, mere
end 95 store og små fødevarevirksomheder, brancheforeninger, sundhedsorganisationer og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Landbrug &
Fødevarer er repræsenteret i bestyrelsen og i samtlige arbejdsgrupper, der arbejder på for eksempel
reduktion af salt, fedt eller sukker i fødevarerne.
Vi er også med i partnerskabet ”Rådet for sund
mad”, som består af 31 organisationer fra erhverv,
forbruger- og sundhedsorganisationer, faglige
organisationer, forskningsinstitutioner og myndigheder. Her går medlemmerne sammen om, at alle
spiser sundere i fremtidens Danmark. Målet med
rådets arbejde er at samle alle relevante aktører og
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indsatser for sund mad og sundere måltider på
tværs af sektorer, så vi ved en fælles koordineret
indsats kan realisere visionen om, at alle spiser sundere. Landbrug & Fødevarer deltager i en række af
de konkrete initiativer, for eksempel ”Maddag i
daginstitutioner”, ”Ret portion” og ”Sunde fødevarer til mennesker med diabetes”.

Mad & Sundhed

430g
600g
I gennemsnit spiser danskerne 430 gram frugt og
grønt om dagen. Den officielle anbefaling lyder på
600 gram frugt og grønt om dagen
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Vores viden
skaber også værdi
ude i verden
Vi er langt fremme i Danmark inden for
landbrugs- og fødevareområdet.

Vi er dygtige til at producere effektivt og bæredygtigt, og vi har en meget høj fødevaresikkerhed. Men
sådan er det ikke i alle lande. I en række udviklingsog mellemindkomstlande kæmper befolkningen og
myndighederne med blandt andet under- og fejlernæring og en lav fødevareforsyningssikkerhed.
I Landbrug & Fødevarer vil vi gerne være med til at
fremme en lokal, bæredygtig vækst og udvikling
ude i verden. Derfor giver det god mening, at vi er
involveret i såkaldte sektorrådgiverprojekter i en
række udviklings- og mellemindkomstlande.

Bedre vilkår for landbrug i
udviklings- og mellemindkomstlande er et væsentligt bidrag til at
reducere fattigdom.
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Sektorrådgivere fungerer som bindeled mellem myndigheder og hjælper lokalt med at opbygge viden og
også helt konkret med at starte projekter op inden
for eksempelvis landbrug og fødevareproduktion.
Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen i Danmark, bidrager via projekterne til at formidle viden
og kompetencer til udviklingslandenes myndigheder inden for landbrugs- og fødevareproduktion.
Men projekterne bidrager også til eksport af danske løsninger inden for de kompetencer, der er
opbygget i dansk erhvervsliv. Det kan dreje sig om
eksport af alt lige fra genetik til foder og foderløsninger, udstyr til stald og mark, ingredienser og
teknologi til fødevareforarbejdning.

Mad & Sundhed

Landbrug & Fødevarer SEGES er involveret i projekterne som samarbejdspartner, og vi bidrager til
at sikre viden om projekterne blandt danske virksomheder, ligesom vi sørger for, at de rette kompetencer på virksomhedssiden i Danmark kobles på
projekterne.

Der er pt. 35 sektorrådgivere
udsendt til 18 lande inden for
områder og sektorer, som udgør
danske spidskompetencer, herunder
landbrugs- og fødevareområdet.

Bedre mælk og mejeriprodukter i Indonesien
Vi er blandt andet involveret i et projekt i Indonesien med fokus på ernæring og fødevaresikkerhed
i mejerisektoren. Formålet med projektet er at
bidrage til en mere velfungerende mejerisektor i
Indonesien, hvor der vil være fokus på værdikæden fra ko til bord. Det handler både om at få
malkekøerne til at give mere mælk, om at undgå
forurening af mælken på vejen fra landmand til
forbruger, og om at forædle mælken til andre
mejeriprodukter. Det handler også om at hjælpe
lokalt med at udbrede de ernæringsmæssige fordele ved forskellige mejeriprodukter i den varierede kost. De danske virksomheder kan bidrage
med alt lige fra genetikken, foderet, udstyret til
stalden og mejeriet og ingredienser til forædlingen af de endelige mejeriprodukter.
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Flere unge skal
dække fremtidens
bord
Hvis de unge ikke vælger at uddanne sig til
landmænd eller andre af fødevareklyngens
fag, ja så vil det påvirke os alle sammen.
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Vi har brug for dygtige fagfolk, der
kan producere vores mad, forarbejde
den eller forske i fødevaresikkerhed.
Desværre har vi oplevet en negativ udvikling i
unges interesse for jordbrugs- og fødevareuddannelserne. Den udvikling har vi i Landbrug & Fødevarer også et ansvar for at vende. Derfor lancerede
vi i 2019, i et bredt partnerskab, kampagnen
”Future Food”, som skal bidrage til at sikre den
bedste arbejdskraft til fødevareerhvervet gennem
aktiviteter, der styrker kendskabet til og interessen
for jordbrug- og fødevareklyngens uddannelser.
”Future Food” er den danske fødevarebranches
fælles indsats for at sikre, at vi i fremtiden har de
skarpeste hjerner og dygtigste hænder til at sikre,
at alle får mad på bordet.
Og netop fremtiden stiller udfordrende krav til
fødevarebranchen, der i en tid med stigende
befolkningstilvækst, fødevareefterspørgsel og mere
konstante klimaudfordringer har brug for flere
unge til at sikre visionen om et klimaneutralt dansk
fødevareerhverv i 2050.
I ”Future Food” er vi med til at skabe samfundsværdi både nationalt og globalt ved at sætte gang i
initiativer, der sikrer, at den kommende generation
af unge bliver oplyst om og engageret i at udvikle
et klimaneutralt og bæredygtigt fødevareerhverv.

En af ”Future Foods” primære aktiviteter er vedligeholdelse og udvikling af kampagnens hjemmeside. Hjemmesiden bidrager til at øge kendskabet
til fødevareerhvervets uddannelser – for eksempel
med små film og interviews med unge rollemodeller inden for de enkelte uddannelser.

13- til 25-årige er den primære
målgruppe for kampagnen
”Future Food”
Derudover arbejder ”Future Food” på at fremstille
undervisningsmateriale til gymnasieelever med
fokus på hele fødevareklyngen. Materialet skal
stille skarpt på, hvordan Danmarks fødevare
erhverv kan realisere en klimaneutral dagsorden i
2050, og hvilke løsninger der skal til.
Vi har også besøg på grundskoler og gymnasier for
at fortælle om ”Future Food” og brandingfilm, der
skal illustrere behovet for arbejdskraft i fødevare
erhvervet og øge opmærksomheden om branchen.

-12% Landbrugets uddannelser
-30% Jordbrugsøkonom
-16% Fødevare og ernæring
Fald i antal optaget elever 2016-2019
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, KOT-Hovedtal 2016-2019
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Sociale forhold og
medarbejderforhold

Glade medarbejdere er gode medarbejdere
Dygtige og engagerede medarbejdere er vores
vigtigste ressource, og derfor prioriterer vi god
ledelse og gode medarbejderforhold højt. Det er
også vigtigt for os at sikre et attraktivt, sundt og
sikkert arbejdsmiljø.
I Landbrug & Fødevarers personalehåndbog kan
alle medarbejdere orientere sig om organisationens personalepolitik, blandt andet hvad angår
vilkår, for eksempel barsel og løn, goder, som sundhedsordninger og indkøbsaftaler og pligter som
for eksempel tavshedspligt.
Sundhed og fællesskab er højt på vores liste
Vi sætter vores medarbejderes sundhed højt – og
vi bidrager med konkrete tilbud og tiltag:
• Deltagelse i ”Vi cykler til arbejde”
• ”Tæl skridt”
• DHL-løbet
• Tilbud om influenzavaccination
• Sund og varieret mad i vores kantiner
og adgang til frugt- og grøntkurv
• Sundhedstjek
• Fuldtidsulykkes- og sundhedsforsikring samt
gruppelivsordning
• Kurser i førstehjælp og psykisk arbejdsmiljø

Det sociale liv på arbejdspladsen er også vigtigt for
at styrke fællesskabet og trivslen. Det understøtter
vi blandt andet gennem en række fællesarrangementer: Morgenmadsmøder, julefrokost og forskellige aktiviteter i personaleforeningerne.
Vi sikrer, at nye medarbejdere integreres i virksomheden gennem godt tilrettelagte introforløb. Vi har
for eksempel særligt fokus på de yngre medarbejdere, som også tilbydes at deltage i et internt netværk for unge.
Som supplement til de løbende 1:1-samtaler og de
udviklingssamtaler, som alle ledere holder med
deres medarbejdere, måles medarbejdernes engagement kvartalsvis og danner hermed grundlag
for dialogen mellem leder og medarbejdere. Engagementsmålingen og den efterfølgende dialog
finder sted mindst fire gange årligt og i mange tilfælde også oftere.
Vores engagementsmåling – Barometeret – havde
ved første måling i 2019 en deltagelse på 87 procent,
og vi modtog 3.620 kommentarer. Dette vidner om
aktivt deltagende medarbejdere, hvilket er meget
positivt i relation til engagement. Et fald i deltagelsesprocenten kan afspejle dalende medarbejder
engagement, og derfor er det vigtigt løbende at
have fokus på medarbejdernes lyst til at deltage.
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Aldersmæssig sammensætning
Den danske arbejdsstyrke
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Den overordnende engagementscore var 7,6, hvilket er på benchmark for branchen. Et fald i engagementsscoren kan være problematisk, da det kan
betyde, at det bliver sværere at tiltrække og fastholde de rette kompetencer i organisationen.
Vi har på baggrund af resultaterne iværksat initiativer både lokalt i afdelingerne og på organisationsplan. Vi har en målsætning om at højne den
overordnede engagementsscore, og i 2020 vil vi se
målbar effekt af de initiativer, vi har sat i gang.
Køn og alder
I Landbrug & Fødevarer tilstræber vi en ligelig kønsfordeling. Fordelingen er aktuelt 52 procent kvinder og 48 procent mænd.
Bestyrelsen satte for nogle år siden et mål om, at
der skal være mindst 40 procent kvinder blandt
virksomhedens ledere. Fordelingen er i øjeblikket
39 procent kvinder og 61 procent mænd. Så vi er
ret tæt på mål. Koncernens ledelse opfordres til at
have særligt fokus på dette ved udnævnelser og
rekrutteringer af ledere i 2020.
Som det fremgår af tabellen, har vi relativt færre
ansatte under 30, men til gengæld flere 40-60årige. Det er dels et udtryk for, at vi i høj grad
ansætter erfarne medarbejdere med lange uddannelser. Og dels også, at vi er relativt gode til at
holde på vores medarbejdere i mange år. Vores
medarbejderstab afspejler tendensen til, at flere
bliver længere på arbejdsmarkedet.
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Landbrug & Fødevarers bestyrelse har sat sig det
mål, at den kvindelige repræsentation i bestyrelsen hæves til 25 procent inden 2025, hvis det er
muligt at finde kvalificerede valgbare kandidater.
Dette vurderes at være ambitiøst og realistisk, da
det afspejler, at der en klar overvægt af mænd
inden for landbruget og fødevareerhvervet.
Landbrug & Fødevarers bestyrelse består af seks
medlemmer, heraf fem mænd (83 procent) og én
kvinde (17 procent). At målsætningen om 25 procent i bestyrelsen ikke er nået, skyldes, at der ikke
har været nogle kvindelige kandidater til posterne.
Disse aktiviteter forventer vi at videreføre i 2020,
da vi fortsat ønsker at styrke diversiteten blandt
selskabets medarbejdere og ledelse – herunder
også på bestyrelsesniveau. Lykkes vi ikke med at
opnå måltallet, er der en risiko for, at vi ikke opnår
den ønskede diversitet på bestyrelsesniveau.
Vores resultater
Vi er gode til at fastholde medarbejdere, ofte gennem mange år, og det er godt for både vores organisation, vores medlemmer og for samfundet generelt. Dygtige og erfarne medarbejdere skaber værdi,
fordi de ligger inde med dyrebar viden om forskellige områder, som de i samarbejde med erhvervet
kan bringe i spil i samfundet. Vi er stolte af at være
med til at vise, at flere ældre, der bliver længere på
arbejdsmarkedet, kan gavne alle parter.
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God videnskabelig
praksis
Vi har en enhed, SEGES Innovation, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteter i regi af Landbrug &
Fødevarer er forankret. Retningslinjer for god
videnskabelig praksis i SEGES Innovation sætter
rammerne for disse forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vi har implementeret de retningslinjer, der
fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets “Den danske kodeks for integritet i forskning”,
som også bruges af de danske universiteter. De
grundlæggende principper i kodekset er ærlighed,
gennemsigtighed og ansvarlighed.
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Direktøren for SEGES Innovation har ansvaret for, at
retningslinjerne følges. Projektledere, der arbejder
på forsknings- og udviklingsprojekter, skal være
uddannet i retningslinjerne, herunder hvad de betyder, og hvordan de omsættes i det daglige arbejde.
Vi bruger et Quality Management System (QMS)
med konkrete fastlagte praksisser for gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter. Her har
vi adgang til blandt andet skabeloner, værktøjer,
retningslinjer for at indhente, opbevare og gemme
data, praksis for gennemførelse af konkrete typer
af forsøg og meget mere.
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Menneskerettigheder

De internationale menneskerettigheder er et naturligt grundlag for Landbrug & Fødevarers virke.
Konkret betyder det, at vi internt i koncernen lever op
til menneskerettigheder, fordi de er grundlæggende
for et sikkert, retfærdigt og fair samfund, hvor ligestilling, inklusion, arbejdstagerrettigheder, sikkerhed
og sundhed er rodfæstede værdier i vores politik.
Som erhvervsorganisation er Landbrug & Fødevarers mest direkte påvirkning af menneskerettighederne, organisationens medarbejdere. Vi arbejder
derfor med området i personalehåndbogen, som
sætter rammer og mål for Landbrug & Fødevarer
som arbejdsplads.
I Personalehåndbogen er der retningslinjer for:
• Krænkende adfærd
• Persondata
Krænkende adfærd
I Landbrug & Fødevarer tager vi skarp afstand fra
krænkende adfærd, herunder blandt andet mobning, og vi opfatter dette som aldeles uacceptabelt.
Vi ønsker en arbejdsplads, hvor alle ansatte udviser
hinanden respekt trods forskellighed, og vi anser
krænkende adfærd som et fælles problem og et
fælles ansvar. Vi ønsker at forebygge, at krænkende
adfærd finder sted. Både medarbejdere og ledere
har derfor et ansvar for at gribe ind, hvis krænkende adfærd skulle finde sted på arbejdspladsen.
Vores samarbejdsudvalg, HSU, drøfter medarbejderrelaterede sager, herunder episoder, hvor der er
oplevet krænkende adfærd. Oplevelsen i HSU er, at

der er ganske få eksempler på samarbejdsvanskeligheder af krænkende karakter. Desuden har der
ikke været eksempler på sager af grov karakter.
Behandlingsprincipper ved behandling af
personoplysninger
Denne politik gælder for samtlige medarbejdere i
Landbrug & Fødevarer og bliver brugt ved al behandling eller adgang til personoplysninger, som led i
arbejde udført for Landbrug & Fødevarer. Konsulenter skal ved indgåelse af konsulentaftale pålægges at
efterleve alle relevante dele af denne politik. Alle
vores medarbejdere har pligt til at læse og overholde
denne politik og de til enhver tid gældende øvrige
interne regelsæt på persondataområdet.
I afdelinger, der håndterer mange personfølsomme
data, er der indført særlige praksisser for oprydning,
sletning af data og fortrolighed. Dette betyder, at
vi ingen sager har om forkert eller mangelfuld
håndtering af persondata.
Landbrug & Fødevarer mener ikke at have væsentlige
risici i forbindelse med overtrædelse af menneskerettighederne, da Landbrug & Fødevarer F.m.b.A’s
aktivitetsområder primært er lokaliseret i Danmark,
som er kendetegnet ved ganske få menneske
rettighedssager og er et land, som bygger på
demokratiske værdier og lighed.
Landbrug & Fødevarer F.m.B.A vil de kommende år
fortsat være opmærksom på ikke at krænke menneskerettighederne ved at fortsætte vores politikker og praksisser.
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Antikorruption
og bestikkelse
Vi kan ikke bestikkes
Det er afgørende for os, at der aldrig kan rejses
tvivl om vores troværdighed og integritet. Det er
derfor vigtigt, at alle vores medarbejdere træffer
beslutninger ud fra saglige kriterier. Vi ønsker at
undgå situationer, hvor nogen kan beskylde Landbrug & Fødevarer for at få fordele hos samarbejdspartnere i form af gaver eller anden gavmildhed,
og at medarbejdere tilsvarende beskyttes mod
uberettiget mistanke.
Derfor har vi i Landbrug & Fødevarer en politik for
gaver og frynsegoder fra eksterne. Udvalgte ledere
og medarbejdere bliver løbende orienteret om de
eksisterende regler på disse områder. Vores gældende politik indgår også i personalehåndbogen
og i systemet for koncernens forretningsgange
Gaver og frynsegoder fra eksterne
Alle medarbejdere skal være uafhængige i forhold
til medlemmer, kunder, forretningsforbindelser og
samarbejdspartnere, og medarbejderen skal være
opmærksom på ikke at sammenblande privatøkonomiske interesser og virksomhedens interesser.
Som hovedregel må medarbejdere derfor ikke
modtage eller takke ja til usædvanlige gaver, varer
eller ydelser på særligt gunstige vilkår, rejser, invitationer og lignende. Tilbydes en medarbejder
dette, skal vedkommende - for at undgå at komme
i en interessekonflikt - drøfte forholdet med sin
direktør eller afdelingschef.

60

Whistleblowerordning
Landbrug & Fødevarers whistleblowerordning
giver alle medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere og medlemmer af direktionen og bestyrelsen
mulighed for at anmelde eller indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvaskloven. Dette foregår anonymt.
Landbrug & Fødevarers primære risici inden for
antikorruption og bestikkelse kan henføres til,
hvorvidt koncernens ledere og medarbejdere følger koncernens politikker.
Risikoen afdækkes med løbende kommunikation
og intern kontrol.
Vores resultater
Koncernen har i 2019 ikke haft sager om lederes og
medarbejderes involvering i sager om gaver og
frynsegoder. Der har heller ikke været indberettet
nogen overtrædelser til whistleblowerordningen
for hvidvaskloven.
Koncernen vil de kommende år fortsætte med at
have fokus på området og løbende vedligeholde
og udvikle interne politikker.
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Bæredygtighedstiltag i
Landbrug & Fødevarer
Klimaforandringer og bæredygtighed kan udgøre
en risiko på flere områder såsom lovkrav, mulige
afgifter på CO2-udledning og ikke mindst organisationens omdømme. Derfor har Landbrug & Fødevarer igangsat flere initiativer for at imødekomme
risici, som er centrale for organisationen.
Landbrug & Fødevarer tog ultimo 2019 hul på
arbejdet med at screene vores ejendomsportefølje
for at kortlægge, hvordan bæredygtighed kan indarbejdes i den måde, vi bygger og drifter bygningerne på. Ejendomme står for cirka 40 procent af
det samlede energiforbrug i Danmark, og vi opholder os op mod 90 procent af vores tid indendørs,
så bygningerne påvirker også vores trivsel.
Derfor arbejder Landbrug & Fødevarer på tiltag,
der kan bidrage til en fælles bæredygtig fremtid
for samfundet og for brugerne af ejendommene,
og som dermed også er med til at skabe et langsigtet afkast på ejendommene.
Vores ambitioner om bæredygtighed skal også afspejle sig i vores bygninger. Blandt andet bruger vi
certificeringsordningen, DGNB, som ramme for
arbejdet for både nybyggeri og ejendomme i drift.
Grundtanken i DGNB er, at et byggeri eller byområde kun er levedygtigt på langt sigt, hvis bygningen er miljømæssigt –, socialt – og økonomisk
bæredygtig.
I de seneste år har vores Facility-afdeling øget
fokus på madspild, affaldssortering, genbrug af
materialer og bæredygtige indkøb.

Fra madspild til biogas
Især madspild er et emne, der er meget fokus på i
forhold til klima og bæredygtighed. Den mad, der
bliver tilovers i vores medarbejderkantine, sender vi
til DAKA refood. Her bliver madaffaldet omdannet til
biogas. Hvis der er overskydende mad efter møder, er
der bokse til rådighed, som deltagerne kan fylde med
mad, kage eller andet og tage med hjem. Desuden
stilles overskydende mad fra møder i et køleskab, så
personalet kan tage det med hjem efter fyraften.
Vi undgår så vidt muligt engangsservice og plastikflasker. Når vi bruger engangsmateriale, er det fremstillet af bionedbrydeligt materiale i stedet for plastik.
Nyt klimavenligt data-lager
I Landbrug & Fødevarer er vi meget bevidste om at
værne om miljøet og reducere vores CO2-forbrug.
Det har vi også haft fokus på i valget af nyt SAN,
som er vores data-lager.
Vores nye SAN giver en beregnet strømmæssig
besparelse over en periode på fem år på 182.865
kWh. Det svarer til cirka 38 gange årsforbruget af
en gennemsnitlig dansk husstand med to voksne
og to børn (tal fra Energistyrelsen).
Farvel til engangskrus
I 2020 får vi nye energivenlige kaffeautomater på
hele Axelborg, og vi udfaser alle engangskrus,
110.000 stk. årligt. Vi vil i stedet bruge bæredygtigt
produceret glas og en opvaskemaskine, som bruger minimal energi og vand. Vi opstiller også nye
skraldespande, hvor det er muligt at sortere i bioog restaffald.
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