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Fødevareklyngen
ønsker mere fokus
på bæredygtig
udvikling
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Bæredygtig udvikling

passe bedre på den og skabe en mere bæredygtig udvikling
i verden. Det gælder os alle – regeringer, myndigheder, for
brugere og virksomheder. Det er erkendelsen bag de 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, som alle verdens lande
vedtog for tre år siden på FN’s generalforsamling i New York.

Befolkningen bakker op
om mere fokus på klima og miljø
Når man spørger den danske befolkning er der også her stor
opbakning til endnu mere fokus på bæredygtighed. Klima og
miljø er det politikområde af betydning for den danske landbrugs- og fødevaresektor, som flest peger på, at regeringen
bør have fokus på i de næste fire år.
Den danske fødevareklynge har i mange år været blandt de
mest bæredygtige i verden sammenlignet med andre lande.
Det er en dagsorden, vi ønsker at fortsætte og gerne bringe os
endnu længere i front på.

Den danske fødevareklynge har i mange år
været blandt de mest bæredygtige i verden

64% af danskerne
prioriterer klima
og miljø

Verden står overfor store udfordringer på fødevareområdet.
Hvordan skal vi brødføde næsten ti milliarder mennesker i 2050
og samtidig holde den globale opvarmning i ro?

Vigtigste politiske prioriteringer de næste fire år
Vi har spurgt danskerne hvilke tre politikområder af
betydning for den danske landbrugs- og fødevaresektor,
der bør have størst prioritering af regeringen i de næste
fire år? Klima og miljø er en del af svaret hos næsten to
tredjedele af danskerne.
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Ingen af disse

Andet

Ved ikke

Arbejdsstyrken

Natur

Da FN’s daværende generalsekretær Ban Ki-Moon præsenterede
FN’s nye verdensmål i 2015, sagde han: ”Vi har ingen planet B”.
Vi har kun denne ene planet, og vi har et fælles ansvar for at

Velstand og vækst

Hvis resten af jordens befolkning kopierer vores livsstil i
Europa, så er der ifølge beregninger fra WWF og Global
Footprint Network brug for 2,6 jordkloder til at dække det

Vi vil blive ved med at udforske de
løsninger, som gør os mere effektive
og bæredygtige

Sundhed

Vi har ingen planet B
Om ti år vil verdens middelklasse være vokset fra 3,2 til 5 milliarder mennesker, som vil bruge mere energi, rejse mere og i
det hele taget leve og spise mere, som vi gør i vesten. Det slider
på planeten, og den udvikling kan ikke fortsætte.

Forskning og uddannelse

globale behov for naturressourcer, energi m.m. I den danske
fødevareklynge anerkender vi, at det er et stort problem og vil
gerne spille en aktiv rolle i løsningerne – også udenfor
Danmarks grænser.

Klima og miljø

Den danske fødevareklynge har nogle af svarene på de globale
udfordringer. Vi vil blive ved med at udforske de løsninger, som
gør os endnu mere effektive og bæredygtige. Vi kan ikke selv
producere al den mad, som jordens befolkning efterspørger.
Derfor vil vi også dele ud af vores viden for derigennem at gøre
den globale fødevareproduktion mere effektiv og bæredygtig.
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 BIDRAGET TIL SAMFUNDET
Fødevareklyngens bidrag til samfundet kan opgøres til 189.000
jobs samt 118 mia. kr. til landets samlede indkomst.
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 LANDBRUGET SKABER JOB
1 job i landbruget skaber 1 job i de afledte erhverv.

Hos
fødevareklyngen
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 BÆREDYGTIG UDVIKLING
I alle dele af den danske fødevareklynge arbejdes der med
bæredygtig udvikling. Det kan fx være arbejdet med løsninger
til den cirkulære bioøkonomi. Det sker gennem høj
ressourceeffektivitet, recirkulering og anvendelse af
fornybare bioråvarer til fødevarer.
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Beskæftigelse og indkomst

Klima

Fødevareklyngen
sikrer beskæftigelse

Landbruget har reduceret
drivhusgasudledningen

Den danske fødevareklynge bidrager til det danske samfund.
Gennem produktion og eksport skabes der aktivitet og indkomst
i hele den danske økonomi.

Landbruget og fødevarevirksomhederne har gennem mange år arbejdet på
at mindske miljøbelastningen og passe på naturen.

Fødevareklyngen beskæftiger mange
mennesker i hele Danmark. Aktiviteten
finder først og fremmest sted i fødevareklyngens egne erhverv, som udgør landbrug, fødevare- og agroindustrien. Føde
vareklyngens aktiviteter breder sig som
ringe i vandet og skaber tillige aktivitet
i resten af økonomien som følge af fødevareklyngens behov for vare- og serviceydelser fra den øvrige økonomi. Fødevare
klyngen sikrede beskæftigelse til 189.000
personer i 2017. Heraf er mere end 50.000
personer beskæftiget i afledte støtteerhverv - lige fra den lokale elektriker på
gården, over bankmanden til vognmanden.
Fødevareklyngen bidrager til Danmarks
samlede indkomst i form af aflønning af
ansatte og overskud i virksomhederne,
samlet benævnt bruttofaktorindkomsten.

Samlet bidrager fødevareklyngen med en
bruttofaktorindkomst på knap 118 mia.
kr. En indkomst, der skabes i fødevareklyngens egne erhverv og i de afledte
støtteerhverv. Fødevareklyngens bidrag
til Danmarks samlede indkomst svarende
til 5,5 pct. af bruttonationalproduktet.
Fødevareklyngens eksport bidrog
med 146.000 arbejdspladser i 2017

Fødevareklyngen er således en væsentlig
bidragyder til Danmarks beskæftigelse
og indkomst.
Ud af fødevareklyngens samlede beskæftigelse kan 125.000 relateres til aktiviteten
i landbruget og de tæt knyttede forarbejd
ningserhverv; mejerier, slagterier samt
stivelse- og sukkerfabrikker. De 64.000
beskæftigede personer i landbruget i 2017
gav hver beskæftigelse til yderligere én
person i resten af økonomien.

Dansk landbrug og fødevareproduktion
har en årelang tradition for omstilling.
Det betyder, at innovation og forskning i
klimaeffektiv landbrugsproduktion er et
vedblivende fokusområde for erhvervet.
Især SEGES, som er landbrugets videns
center, er vigtige i denne udvikling. SEGES
deltager bl.a. i en lang række udviklings
projekter og har tæt kontakt med forskere,
lokale rådgivere, virksomheder mv. og kan
levere viden og rådgivning til erhvervet.

Eksportens store betydning for fødevareklyngen understreges af, at ud af fødevare
klyngens samlede beskæftigelse på 189.000
personer kan 146.000 jobs henføres til
eksporten. Ligesom 93 mia. kr. af brutto
faktorindkomsten genereres af fødevareklyngens eksport. Dermed er omkring
3/4 af aktiviteten skabt af eksporten.

Jobs i fødevareklyngen

2014
190.000

2015
191.000

2016
187.000

2017
189.000
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Landbruget har reduceret
drivhusgasudledningen
Danmark har en meget klimaeffektiv
landbrugs- og fødevareproduktion. Fra
1990 til 2016 steg produktionen med 31
pct., mens drivhusgasudledningen faldt
med 16 pct. Det skyldes i høj grad danske
landmænds innovation, et godt rådgivningssystem og fokus på ressourceeffektivitet gennem hele produktionskæden
fra gård til køledisk.

189.000
personer

Dansk landbrugs- og fødevareproduktion
er god til at optimere, effektivisere og re
cirkulere næringsstoffer til fordel for natur,
miljø og ikke mindst klima. Det gælder fx i
form af planteforædling, teknologiudvikling,
foderoptimering, gødningsoptimering osv.

Fødevareklyngens bidrag til samfundet
kan opgøres til 189.000 jobs.

Erhvervet har derudover igennem mange år
leveret en betydelig andel af Danmarks
produktion af vedvarende energi,

herunder biomasse, sol- og vindenergi. Af
gylle udvindes der biogas, der produceres
pil, poppel og halm til kraftvarme osv. Det
er tiltag, der har givet en betydelig reduktion
i udledningen af drivhusgasser i Danmark.
Klimapolitik – landbrugs- og fødevareerhvervet er en del af løsningen
Landbrugs- og fødevareerhvervet har
allerede vist, at de bidrager til at reducere
drivhusgasser, og det er vigtigt, at arbejdet
med at reducere klimabelastningen fortsættes. Effektive løsninger til recirkulering
skal findes. Der skal anvendes nye teknologier, der øger udbyttet og sikrer høj udnyttelse af foder, gødning og alle andre
ressourcer i produktionen.
Alle disse tiltag reducerer tilsammen klima
belastningen og gavner landbrugets effek
tivitet – det vi kalder for den dobbelte
bundlinje. Disse klimaeffektive løsninger
vil også kunne bruges i fødevareproduktionen andre steder i verden.
Næste skridt på vejen til at gøre endnu
mere for den grønne omstilling består i
yderligere forskning og udvikling. Der er
brug for teknologier til specifik reduktion
af drivhusgasser, så udviklingen med at
reducere udledningerne fortsættes, og
klimaændringerne modvirkes.
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Drivhusgasser

Drivhusgasser er
primært fra metan
og lattergas
Drivhusgasser kommer primært fra
metan og lattergas, der har henholdsvis
23 og 296 gange kraftigere drivhus
effekt end CO2. Landbrugets drivhusgasudslip omfatter bl.a.:
1. Metan fra drøvtyggeres fordøjelse
og gylle
2. Lattergas fra husdyrgødning samt
omsætning af gødning og plante
rester i landbrugsjorden
3. Indirekte udslip af lattergas fra
ammoniaktab og udvasket kvælstof fra landbrugsjorden
4. Landbrugets direkte og indirekte
energiforbrug (CO2)
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Miljø og natur
Udfordringer opstår netop ved, at udledninger ikke kan måles direkte, og at effekter af tiltag ofte er usikre, hvilket nødvendiggør mere forskning i klimavirkemidler.
Klimaforandringer er
grænseoverskridende
I disse år ser vi konsekvenserne af klimaforandringer, og landmændene er nogle
af de første, der mærker disse i form af
ændringer i vejr og vind. Vi har i erhvervet
derfor stort fokus på klimaforandringer.
Men klimaforandringerne er også en global
udfordring, der kræver globale initiativer
og løsninger.
Imens vokser verdens velstand, og i 2050
forventes verdens befolkning at nå op på
mere end 9 mia. mennesker. Det betyder
øget efterspørgsel efter fødevarer af høj
kvalitet med dokumenteret bæredygtighed. Den danske geografi og vores klima
er helt optimal til landbrugsproduktion,
og vi skal derfor arbejde for, at produktionen bliver på danske hænder og ikke
udflages til andre lande med en mindre
miljøvenlig, ressourcebevidst og klima
effektiv landbrugsproduktion.

Dansk kødproduktion
er blandt verdens mest
klimaeffektive
Dansk landbrugs klimaeffektivitet
Internationale studier viser, at Danmark er blandt de mest
klimaeffektive lande i Europa målt per produceret enhed:
Danmark er nummer ét mht. mælkeproduktion, nummer to mht.
oksekødsproduktion og nummer syv mht. grisekødsproduktion
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Landbruget har øget
produktionen, og samtidig
reduceret miljøbelastningen
Landbruget og fødevarevirksomhederne har gennem mange år
arbejdet på at mindske miljøbelastningen og passe på naturen.

Landbruget har løbende gennem de seneste
godt 30 år reduceret miljøbelastningen.
Det er sket gennem en lang række tiltag
såsom avlsarbejde, forbedret fodereffek
tivitet, bedre plantesorter, optimeret
gødskning, ændret jordbearbejdning,
udlæg af efterafgrøder, etablering af våd
områder, bedre opbevaringskapacitet for
gylle samt bedre gødningshåndtering
både gennem staldindretning, slangeudlægning og nedfældning af gylle i stedet
for bredspredning på marken.
Fødevarevirksomhederne
har halveret vandforbruget de
seneste 15 år
Tiltagende har været medvirkende til, at
den årlige kvælstofudledning til havet er
reduceret med 37 pct., markoverskuddet
af fosfor er reduceret med 77 pct., den
årlige udledning af ammoniak er reduceret
med 43 pct. og den årlige udledning af
drivhusgasser er reduceret med 16 pct.
Samtidig er produktionen steget med

31 pct. siden 1990.Derudover har slagterierne halveret vandforbruget de seneste
15 år. På mejerierne er der ligeledes et
stort fokus på vandbesparelser, hvor ny
teknologi på ganske få år har medført
vandbesparelser på 10-15 procent.
Flere forbedringer på vej
Gennem forskning og udvikling arbejder
landbruget og fødevarevirksomhederne
på yderligere at reducere miljøpåvirkningen. Den politiske aftale om fødevare- og
landbrugspakken fra 2015 og en ny målrettet miljøregulering af landbruget er
med til at understøtte denne udvikling.
Der er et vedholdende fokus på cirkulær
økonomi og ressourceeffektivitet både i
primærerhvervet og hos virksomhederne,
så der kan produceres mere med mindre.
Det sker blandt andet gennem nye tiltag
på bedrifterne som fx øget anvendelse af
flerårige afgrøder, øget produktion af
biogas, nye fodringsmetoder, bedre gødningshåndtering og udnyttelse af de nye
muligheder for præcisionsjordbrug, der i
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endnu højere grad gør det muligt at differentiere tildelingen af gødning i marken
efter planternes behov. Og det sker gennem kollektive initiativer og virkemidler
som fx etablering af flere større vådområder og minivådområder, øget produktion af biogas, anvendelse af halm til bioenergi og planteforædling. Ligesom der i
et bredere perspektiv ses på mulighederne for muslinge- og tangproduktion,
der opsamler næringsstoffer og bidrager
til genopretning af stenrev.
Præcisionsjordbrug, minivådområder, og stenrev er blandt de
nye tiltag til yderligere reduktion
af miljøbelastningen
Fødevarevirksomhederne investerer
kraftigt i teknologier og løsninger til at
mindske miljøbelastningen. Det sker fx
via partnerskaber indenfor vandområdet,
som har til formål at reducere vandforbruget blandt andet via genbrug.
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2016

+31% Produktion

1990

-16% Drivhusgasser

-37% Kvælstofudledningen
-43% Ammoniakudledningen
Fødevareerhvervet har også været med
til at etablere vandpartnerskabet DRIP
(drippartnership.dk), som består af fødevarevirksomheder, universiteter, teknologileverandører og forskningsinstitutter.
Formålet med partnerskabet er at implementere nye løsninger, som kan sikre
yderligere vandbesparelser i erhvervet.
Der er tale om en stor satsning med
støtte fra Innovationsfonden med et
samlet budget på omkring 100 mio. kr.
På de fleste bedrifter er der lavet
tiltag til gavn for vilde dyr og
planter eller naturtyper
Landmanden er naturforvalter
Det danske landskab er et kulturlandskab
præget af landbruget gennem tiden, og
mange beskyttede naturområder har
udviklet sig på grund af en historisk landbrugsmæssig udnyttelse. Landmændene
er fortsat centrale naturforvaltere. På de
fleste bedrifter er der lavet tiltag til gavn
for vilde dyr og planter eller naturtyper.

Det kan være alt fra faunastriber i marken,
etablering og oprensning af søer og vandhuller, afgræsning af naturarealer, pleje
af læhegn til lokale samarbejdsprojekter
om særlige arter og større offentlige
naturgenopretningsprojekter.
Landbrug & Fødevarer lancerede i 2018 kam
pagnen bivenlig, som med 10 konkrete anbe
falinger opfordrer landmændene til at gøre
en indsats for de vilde bier. En indsats, som
samtidig vil være til gavn for mange andre
vilde dyr, planter og svampe i agerlandet.
Naturpleje som driftsgren
En række landmænd har gjort naturpleje
til en driftsgren. Det anslås, at der på lands
plan er ca. 100 landmænd, som er fuldtids
naturplejere. Dertil kommer et stort antal
landmænd, som laver naturpleje på deltid
eller har det som hobby. Det er muligt at
opnå tilskud til pleje af græs- og natur
arealer gennem landdistriktsprogrammet.
I starten af 2018 var der tilsagn om pleje
på ca. 98.000 ha, og der har været mere end
fuld søgning på ordningen de seneste år.
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-77% Markoverskuddet af fosfor

Landbruget har øget produktion
og reduceret miljøbelastningen
siden 1990
Afkobling af produktionen og miljøbelastning 1990-2016
De seneste 26 år er fødevareproduktionen i Danmark steget,
mens der samtidig er sket et markant fald i miljøpåvirkningen.
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Eksport

Re-eksport
Globaliseringen gør verden mindre.
Landene knyttes tættere sammen mht.
teknologi, serviceydelser, arbejdskraft og
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Eksport for
32.063 mio. kr.
gris
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Drikke

Eksport i fødevareklyngen
Eksporten af gris udgør 19 pct. af fødevareklyngens
eksport. Herefter følger Fisk og skaldyr (15 pct.),
samt mejeriprodukter (13 pct.).

Bagværk

Fødevareklyngen bidrager positivt til
Danmarks valutaindtjening
Fødevareklyngens andel af samlet dansk
vareeksport giver en god indikation af
erhvervets samfundsøkonomiske betydning. Eksportværdien siger imidlertid
ikke noget om netto-valutaindtjeningen.
Nogle erhverv har behov for en relativ stor
importkvote for at kunne realisere en eks
port. Det gælder fx søtransporten, hvor
de fleste omkostninger ligger i udlandet.
Et bedre mål for den samfundsøkonomiske påvirkning er netto-eksporten, der er
defineret som eksporten fratrukket den
import, der kræves for at producere eksporten. Denne import opgøres som den
direkte import i erhvervet, men også det

Pelsskind

Et salg kræver også et åbent vindue
Trods det høje kvalitetsniveau, der er
indlejret i danske eksportvarer, er de
danske virksomheder dybt afhængige af
de givne afsætningsmuligheder i udlandet. Dette afhængighedsforhold kan illustreres med det kommende Brexit, hvor
briterne har stemt sig selv ud af EU.

Fødevareklyngens netto-eksport
var på 92 mia. kr. i 2017

Mejerivarer

Størstedelen af eksporten går til Europa,
og det er også her hovedparten af eks
portvæksten har været i de seneste år.
Fødevareklyngen har også en betydelig
eksport til Asien, der i 2017 aftog godt en
femtedel af fødevareklyngens eksport.
Kina (inkl. Hong Kong) er i dag det klart
største eksportmarked uden for Europa
og fødevareklyngens tredjestørste
eksportmarked.

Mere end hver tredje fødevarerelateret
vare er karakteriseret som højværdivare
Danmark skiller sig ud ved at have et stort
fødevareerhverv og samtidigt være et
højtudviklet industrisamfund. Det kan
alene lade sig gøre, fordi erhvervet målrettet har arbejdet på at videreudvikle og
forædle produkterne. I 2017 var 38 pct. af
fødevareklyngens eksport karakteriseret
som højværdivarer. En højværdivare er
defineret som en eksportvare, hvor prisen
er mindst 20 pct. højere end gennemsnitsprisen i EU for tilsvarende varer.

Fisk og skaldyr

75 pct. af den samlede
produktion i fødevareklyngen
afsættes i udlandet

Når en vare er ’Made in Denmark’ står
køberen med en pallette af kvaliteter, der
på hver sin måde definerer produktet: De
private og statslige kontrolinstanser sikrer
en høj grad af fødevaresikkerhed og ensartethed i hele produktionsforløbet. Det
store fokus på digitalisering i alle led giver
løbende opsamling af viden, der kan forbedre fremtidens produkter og samtidigt
give en høj grad af sporbarhed i de nuværende produkter.

38 pct. af fødevareklyngens
eksport var i 2017 karakteriseret
som højværdivarer

Uanset hvordan Storbritannien i praksis vil
forlade EU, har beslutningen om at aktivere artikel 50 i Lissabontraktaten skabt
stor usikkerhed – ikke bare for briterne men
også for de lande, som har en stor samhandel med briterne. Eksporten fra den
danske fødevareklynge til Storbritannien
er faldet fra 13,0 mia. kr. i 2015 til 11,9 mia.
kr. i 2017. Det er endnu uvist, hvordan og i
hvilket omfang konsekvenserne samlet set
vil ramme de danske virksomheder.

Gris

Omkring 75 pct. af den samlede produk
tion i den danske fødevareklynge afsættes
i udlandet. De største eksportmarkeder
for fødevareklyngen er Tyskland, Sverige,
Kina (inkl. Hong Kong) og Storbritannien.
Der arbejdes løbende på at forbedre mar
kedsadgangen til nye og eksisterende
markeder, for at sikre så gode afsætnings
muligheder som muligt.

Fødevareklyngens varer kan inddeles i
tre hovedgrupper. Fødevareklyngen eksporterede fødevarer for 118 mia. kr., biobaserede produkter (herunder minkskind,
foder og frø) for 35 mia. kr. og agro-teknologi for godt 13 mia. kr. i 2017. De tre ubetinget største eksportvarer er gris for 32
mia. kr. (19 pct. af den samlede eksport
fra klyngen), fisk og skaldyr for 24 mia. kr.
(15 pct.) og mejerivarer for 21 mia. kr.
(13 pct.).

Sådan er det også for mange virksomheder i fødevareklyngen, som i dag har et
globalt mindset. Det globale fokus
gælder ikke alene for afsætningen af færdigvaren, men i lige så høj grad også for
inputtet bestående af rå- og hjælpestoffer samt hel- og halvfabrikata, der i stigende grad passerer den danske grænse.
Opgørelsen af fødevareklyngens eksport
er baseret på rådata fra Danmarks
Statistik, som er en bruttoopgørelse af
den samlede trafik af varer hen over den
danske grænse.

Øvrige varer

Danmark er et landbrugsland med stor
eksport
Fødevareklyngen eksporterede for 166,4
mia. kr. i 2017. Det er en ny rekord og hele
9 mia. kr. over den hidtidige rekord fra året
før. Stigningen skyldtes især en positiv
udvikling i eksporten af mejerivarer og gris.

Dette gælder også i de tilfælde, hvor en
vare eksporteres, hvori der indgår input
fra udlandet, der i en vis udstrækning
ligner det eksporterede slutprodukt. Det
er imidlertid ikke den præcis samme vare
som eksporteres tilbage. Den danske
virksomhed, der har importeret en vare,
tilfører denne vare yderligere værdi,
ellers kunne den udenlandske efterspørgsel efter lige netop denne vare lige så
godt blive solgt direkte fra producenten
af råvaren. Dette forhold gælder uanset,
hvor store eller små produktændringerne
umiddelbart har været.

Foder

Fødevareklyngens samlede eksport blev med 166,4 mia. kr.
historisk høj i 2017. Det er hele 9 mia. kr. højere end den tidligere
rekord. Den samlede eksportfremgang er bredt forankret, hvilket
er udtryk for en bred efterspørgsel efter dansk kvalitet.

Fødevareklyngen bidrager ganske betydeligt til Danmarks valutaindtjening
gennem et stort bidrag fra netto-eksporten. Fødevareklyngens netto-eksport var
92 mia. kr. i 2017. Betragtes alene landbruget og de tæt knyttede forarbejdningserhverv; mejerier, slagterier samt
stivelse- og sukkerfabrikker var bidraget
til netto-eksporten 50 mia. kr. i 2017.

varehandel. Det betyder, at fremstilling
af varer ikke i så høj grad som tidligere er
styret af landegrænserne.

Enzymer

Fødevareklyngens eksport
blev historisk høj i 2017

indirekte importindhold i de varer, der
leveres af andre erhverv.
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Forskning, innovation & uddannelse

Produktions- og
promilleafgifter bidrager
til erhvervet
Forskning og innovation er en vigtig forudsætning for at udvikle
fødevareklyngen og lade den forblive konkurrencedygtig. Den
danske fødevaresektor regnes ifølge internationale undersøgelser
for at være den mest innovative i Europa.

Fonde sikrer fælles aktiviteter
– herunder forskning
Landbruget har siden 1970’erne været
fælles om at indsamle midler til at finansiere aktiviteter, som den enkelte producent ikke har mulighed for selv at drive.
Herved sikres den nødvendige innovation
i landbrugs- og fødevareerhvervet – både
til gavn for landmændene og for samfundet
generelt. Midlerne går ind i produktionsafgiftsfondene og Promilleafgiftsfonden,
samt Fonden for økologisk landbrug.
Midlerne uddeles årligt til støtte af aktiviteter inden for afsætningsfremme, forskning og forsøg, rådgivning og formidling,
uddannelse, sygdomsforebyggelse og
-bekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og
medfinansiering af initiativer under
EU-programmer. Denne måde at finansiere forskning og andre aktiviteter på er
en unik dansk metode, som har medvirket
til at sikre et højt internationalt innovations- og vidensniveau. Alle forskningsprojekter, som er fællesfinansieret gennem

Ud over den grundlagsskabende forskning,
så har de danske universiteter i samarbejde
med erhvervet og GTS (Godkendte Tek
nologiske Serviceinstitutter) stort fokus
på erhvervsrettet forskning og udvikling,
som leverer mere direkte implementerbare
løsninger til erhvervslivet. Dette medvirker
til, at den danske fødevareindustri er god
til innovation.
I 2017 blev der udformet en langsigtet
fødevareforskningsstrategi
Fødevareinnovation i verdensklasse
frem mod 2030
Det danske fødevareerhverv har i 2017
udformet en langsigtet fødevareforskningsstrategi ”Fødevareinnovation i verdensklasse frem mod 2030 – Danske
forskningsbaserede løsninger til global,
bæredygtig fødevareproduktion”.

Strategien indeholder erhvervets bud på
fremtidens 6 vigtigste fødevareforsknings-
områder:
• Forsyning af høj-kvalitets råvarer i en
cirkulær økonomi
• Produkter til den globale forbruger
• Fødevaresikkerhed 2.0
• Fødevarer til et sundere liv
• Effektiv og agil produktion
• Hurtigere og sikrere adgang til markedet ved udnyttelse af big data.
Visionen for strategien er, at fødevarepro
ducenter og leverandører gennem et tæt
offentlig-privat F&U-samarbejde sikrer fun
damentet for vækst i den danske fødevareklynge. Erhvervet er derfor løbende i
dialog med politikere, vidensinstitutioner,
forskningsbevilligende organer m.fl. for at
levere det bedste bud på et fremtidsorienteret prioriteringsgrundlag for fremtidige pri
vate og offentlige forskningsinvesteringer.

fondssystemet, er omfattet af krav om
offentliggørelse for at sikre, at den ny viden,
der genereres, er tilgængelig for alle.
Ca. 260 mio. kr. blev udmøntet
i produktions- og promilleafgifter
i 2016
Der blev udmøntet ca. 260 mio. kr. i produktions- og promilleafgifter til udvikling
af det danske landbrugs- og fødevareerhverv i 2016.
Erhvervet bidrager selv med 2 mia. kr.
til den danske fødevareforskning
De samlede investeringer i fødevareforskning beløber sig årligt til godt 3 mia.
kr., hvoraf de 2 mia. kr. kommer fra
erhvervet selv. De danske universiteter
indgår i et omfattende samarbejde med
udenlandske vidensinstitutioner i hele
verden, og på denne måde sikres en god
tilgang til ny international viden til den
danske sektor.
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44% større
mulighed for at
skabe vækst i
virksomheden
Stort perspektiv i forskning og innovation
I en rundspørge til fødevare- og agroindustrien svarer
44 pct. af virksomhederne, at der vil være større
mulighed for at skabe vækst i virksomheden ved øget
virksomhedsengagement i forskning og innovation.
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Mangel på kvalificeret arbejdskraft er
en udfordring
Med rekordhøj beskæftigelse og lav ledig
hed er der nu benhård kamp om arbejdskraften. De seneste år har manglen på
kvalificeret arbejdskraft fyldt mere og mere
hos virksomhederne. Hver fjerde virksomhed i agro- og fødevareindustrien melder
nu om mangel på arbejdsk raft. For bare
tre år siden var det kun 5 pct. af fødevarevirksomhederne og 10 pct. i agroindustrien,
der meldte om mangel på kvalificeret
arbejdskraft. Virksomhederne melder i
dag om mangel på blandt andet mejerister,
slagtere, elektrikere og mekanikere. Samme
tendens kan ses i resten af samfundet.
Hver fjerde virksomhed i agroog fødevareindustrien meldte om
mangel på arbejdskraft i 3. kvartal
2018
Udfordringen er ikke kun et dansk fæno
men. Antallet af virksomheder i EU, som
melder om rekrutteringsudfordringer er
ligeledes steget betydeligt siden begyndelsen af 2016. I dag melder ca. en femtedel af virksomhederne i industrien i EU
om mangel på arbejdskraft. Mangel på
arbejdskraft er endda et langt større pro
blem i flere af de lande (fx Polen, Tyskland
og Litauen), hvor Danmark ofte rekrutterer
arbejdskraft fra. Begynder dette at be
grænse Danmarks muligheder for, at
kunne tiltrække nødvendige kompetencer fra udlandet, så kan det i værste fald
føre til et overophedet arbejdsmarked
med tab af konkurrenceevne til følge.
Fremadrettet bliver der kamp om arbejds
kraften og ikke mindst de unge talenter.
Det estimeres, at der i Danmark kommer
til at mangle 45.000 faglærte og 13.000
ingeniører i 2025. På den baggrund er det
vigtigere end nogensinde at satse på
uddannelse og øge evnen til at tiltrække
kvalificerede medarbejdere.
Inden for mejeri- og slagteribrancherne
har erhvervet taget udfordringen op ved

at gå sammen i branchefællesskaber og
skabe rekrutteringskampagner. Kampagn
erne oplyser via de unges egne kanaler
om karriere- og fremtidsmulighederne i
branchernes virksomheder. Gennem
kampagnerne tilbydes de unge en tæt
relation til brancherne allerede imens de
er under uddannelse, hvilket gerne skulle
føre til øget interesse for job i sektoren.
Erhvervet benytter sig af ca. 50 forskellige jordbrug- og fødevareuddannelser
Erhvervet benytter sig af ca. 50 forskellige jordbrug- og fødevareuddannelser,
fordelt på ca. 20 erhvervsuddannelser (fx
landmand, mejerist, slagter eller bager)
og ca. 30 korte, mellemlange og lange
videregående professions- og akademiske uddannelser (fx fødevareingeniør,
fødevareteknolog eller veterinærmediciner). Der er løbende ca. 20.000 unge i
gang med en af de ca. 50 uddannelser.
Teknologien der benyttes i fødevareproduktionen er i konstant udvikling. Derfor
er kvaliteten og kompetenceniveauet af
arbejdskraft afgørende for erhvervets
produktivitet og konkurrenceevne.
Fødevareerhvervene arbejder løbende
sammen med landets uddannelsesinstitutioner på at kompetenceudvikle uddan
nelserne så de matcher erhvervets behov.
Der estimeres en mangel
på 45.000 faglærte og 13.000
ingeniører i 2025
Mejeriingeniøruddannelsen er et glimrende
eksempel. Mejeribranchen og Københavns
Universitet har med stor succes skabt en
forskningsbaseret uddannelse, som har
opnået international elitestatus, og som
løbende tilpasses den teknologiske udvikling i virksomhederne.
Dette er muligt pga. et tæt samarbejde i
mellem universitet og branche, og fordi
mejerivirksomhederne stiller ressourcer
(fx professionelt mejeriudstyr) til rådighed for undervisningen.
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På slagteriområdet har man taget utraditionelle metoder i brug for at udfylde be
hovet for en ledelses- og specialistprofil
med særligt branche- og produktkendskab.
I samarbejde med Slagteriskolen ZBC har
branchen etableret lederuddannelsen
”Danish Meat Leadership Trainee”.
Danish Meat Leadership Trainee
er en 3-årige uddannelse
Det er en 3-årig uddannelse sammensat
af den grundlæggende slagteruddannelse
og en akademi-lederuddannelse. Der
udover er der indbygget specialforløb
inden for fødevaresikkerhed og produktionsteknologi i uddannelsen, som også
får et internationalt præg gennem praktikmoduler i udlandet.

Virksomhederne har svært
ved fx at rekruttere slagtere,
mejerister, elektrikere, smede
og maskinmekanikere
Mangel på kvalificerede medarbejdere
I 2025 forventes at mangle 45.000 faglærte. Allerede i dag melder
virksomhederne, at de har udfordringer med at finde kvalificerede
faglærte ved rekrutteringen.

19

Landbrug & Fødevarer

Hos fødevareklyngen

Hvad er
bæredygtighed?
Verden står i dag overfor den udfordring, at klodens ressourcer er knappe.
Det betyder, at vi fremover i langt højere grad skal have fokus på at
producere mere med mindre.

Verden står i dag overfor den udfordring, at klodens ressourcer er knappe - og vi har ingen planet B. Det betyder, at vi
fremover i langt højere grad skal have fokus på at producere
mere med mindre. Befolkningstilvæksten og den dertilhørende stigende efterspørgsel efter fødevarer og biomaterialer
betyder, at der i højere grad skal tænkes i sammenhæng mellem produktivitet, ernæring og bæredygtighed. Samtidig er
der en øget bevidsthed blandt forbrugere og politikere, som
stiller større og større krav til en bæredygtig fødevareproduktion både nationalt og internationalt.

Bæredygtighed har mange facetter
og en endegyldig løsning kan være svær
at formulere
Men hvad er bæredygtighed? Bæredygtighed er et bredt defineret begreb, der i dag fylder mere og mere i den offentlige
debat. Ordet er med tiden blevet brugt i mange forskellige
sammenhænge – og er blevet tillagt endnu flere forskellige
betydninger.
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og energiforbrug. Den store udfordring er, at det ikke altid vil
være muligt at være mest bæredygtig på alle dimensioner på
samme tid.
Bæredygtighed er en kompleks størrelse, hvor der ikke findes
en endegyldig sandhed. Det er snarere en balance, hvor man
hele tiden skal tænke på helheden, og hvor resultatet afhænger af, hvad man ser på.
Et eksempel er klima og biodiversitet, hvor det er påvist at kødkvæg græssende på naturarealer bidrager positivt til biodiversiteten, men dog har en højere klimapåvirkning. Omvendt vil
en mere ressourceeffektiv produktion have et mindre klimabidrag, men vil ikke i samme omfang bidrage til

Dimensioner i en bæredygtig udvikling
En fælles forståelse og accept af definitionen af bæredygtig
udvikling beskrives i Brundtland-rapporten (1987) som ”…en
udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres
behov i fare”.
Brundtland definerer tre grundlæggende dimensioner for
bæredygtig udvikling: en økonomisk, en miljømæssig og en
social dimension. Rammerne for arbejdet med at skabe bæredygtig udvikling bør inddrage alle dimensioner og have til
hensigt at skabe positive bundlinjer på alle tre dimensioner
af bæredygtig udvikling. Som udgangspunkt bør der skelnes
mellem, at noget er ”bæredygtigt” som et ønske og endegyldigt mål og ”bæredygtig udvikling” som en løbende forbedring på vej mod det endelige mål. Bæredygtighed har mange
facetter og en endegyldig løsning kan være svær at formulere,
da der er et behov for en helhedsorienteret tankegang.
Der er en tendens i den offentlige debat til, at bæredygtighed
i landbrugs- og fødevaresektoren associeres én-til-én med biodiversitet og økologisk produktion. Det forholder sig dog ikke
så sort på hvidt, da bæredygtighed dækker over mange delelementer som bl.a. klima, ressourceeffektivitet, arealanvendelse
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biodiversiteten. Derfor er det vigtigt, at vi har et nuanceret og
ambitiøst syn på bæredygtig udvikling således, at vi fælles kan
arbejde med målrettede indsatser for at imødekomme en bæredygtig fremtid for både fødevareproduktionen og samfundet.

Der er en tendens til at bæredygtighed
associeres én-til-én med biodiversitet og
økologisk produktion
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Med dette udgangspunkt har fødevareerhvervet i første
omgang peget på verdensmål 2; Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt
landbrug, og verdensmål 12; Sikre bæredygtigt forbrug og
produktion, som de mål, hvor det danske fødevareerhverv
kan bidrage mest direkte.

Den danske fødevareklynge kan
direkte eller indirekte bidrage til at opfylde
alle 17 verdensmål
De to udvalgte mål er dem, der rammer bredest i forhold til de
mange styrker, som sektoren rummer. Det skal ikke forstås
som et fravalg af de øvrige 15 verdensmål. Verdensmålene er
tæt forbundne, og derfor er det relevant at se på dem i et samspil. Når det kommer til at producere mere med mindre, er
den danske produktion af landbrugs- og fødevarer ressourceeffektiv. Flere og flere danske produkter produceres til det
globale marked og efterlader sig samtidig et stadig mindre
miljøaftryk.
Det kan lade sig gøre, fordi den danske fødevareproduktion
kontinuerligt udvikler sig. Landbrugs- og fødevareerhvervet
ønsker at bidrage til en stærk bæredygtig udvikling, både i
Danmark og globalt. Vi arbejder åbent og målrettet for at
minimere vores miljøpåvirkning og bidrage til helhedsorienterede løsninger i hele værdikæden.
En ny ramme for bæredygtig udvikling
– FN’s verdensmål
I september 2015 underskrev FN’s medlemslande en ny
ramme for bæredygtig udvikling. 17 mål med 169 delmål
udgør denne nye ramme, som skal understøtte en global
bæredygtig udvikling frem mod 2030. Målene omfavner den
definition og det grundlag for bæredygtighed, som
Brundtland-rapporten (1987) definerer og er samtidig med til
at sætte retning for, hvordan målene kan opnås.

Den danske fødevareklynge kan direkte eller indirekte
bidrage til at opfylde alle 17 verdensmål ved til stadighed at
producere mere bæredygtigt og ressourceeffektivt. Med
udgangspunkt i den danske model baseret på samarbejde,
viden og integration i hele værdikæden kan vores bidrag til
2030-agendaen opsummeres som:

Derfor skal vi fortsætte vores styrkeindsatser. Dansk landbrug arbejder fx med nye proteinkilder, udforsker teknologier og systemer for bedst mulig udnyttelse af biomassen,
forsker i endnu bedre foderudnyttelse, fremmer en cirkulær
bioøkonomi og arbejder i praksis med, at kommende generationer også kan dyrke vores jord. Det samme fokus på bæredygtighed ses i resten af værdikæden, hvor virksomhederne
fx arbejder for reduktion i CO2-udledningen, for at mindske
deres miljømæssige fodaftryk og anvende restprodukter, så
intet går til spilde.

Fødevareklyngen bidrager med sunde,
sikre og bæredygtige fødevarer og
løsninger til Danmark og til verden

Som medlemsland er man forpligtet til at udarbejde en national handlingsplan, som både ser på den nationale udvikling
og på landets internationale bidrag til at opnå verdensmålene. Et meget vigtigt fokus i FN’s verdensmål er inddragelsen
af erhvervslivet for at nå målene.
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Det danske fødevareerhverv er langt fra klodens brændpunkter, men fødevareerhvervet skal nok give sit bidrag til at
skaffe mad til alle i 2050 – og lykkes vi med bæredygtig
udvikling nu, så lykkes vi også efter 2050!
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