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E MBALLAGE MED MINDRE CO2-UDSLIP

Arla har netop lanceret en ny karton med FSC-certificeret pap og
brug af bioplast, der er baseret på fornybart og organisk materiale.
Resultatet er en emballage, der udleder 20 pct. mindre CO2.
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Hos
virksomhederne
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 NATURLIGE BAKTERIER
I kampen mod madspild har ingrediens
virksomheden Chr. Hansen udviklet en
naturlig bakterie, der forlænger holdbarheden af yoghurt med en hel uge.

 
M INDSKE VANDFORBRUGET
DRIP-samarbejdets mål er at reducere vandforbruget hos
globalt førende danske fødevarevirksomheder ved at udvikle
nye bæredygtige vand- og produktionsteknologiske løsninger
og koncepter. Fokus er på genbrug og genanvendelse.

Landbrug & Fødevarer

Hos virksomhederne
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Virksomhederne

Andelsbevægelsen
er grundstenen i
fødevaresektoren

36%
skrabeæg

Danmark har en lang tradition for at producere fødevarer
samt andre animalske og vegetabilske produkter. Flere større
virksomheder i forarbejdningsindustrien har eksisteret i mere
end 100 år og bygger på den danske andelstanke.

S alg af æg
Skrabeæg er fortsat de mest solgte æg. Der sælges nu lige
mange buræg og økologiske æg.

29%
Buræg

Andelsbevægelsen
Andelsbevægelsen og andelsselskaberne
spiller en central rolle i den danske landbrugs- og fødevaresektor. Større danske
selskaber såsom Danish Crown, Arla Foods,
DLG og Kopenhagen Fur er alle bygget op
omkring den unikke danske andelstanke.

Svineslagterier
Der blev slagtet 17,5 mio. grise i Danmark
på de otte danske slagterivirksomheder i
2017. Heraf er Danish Crown det eneste
tilbageværende andelsslagteri. Danmark
er fortsat det femte største land i EU målt
på antal slagtninger af grise.

Andelsbevægelsen er karakteriseret
ved, at leverandørerne til
virksomhederne også er ejerne

Danmark indtager en femteplads
på antal af slagtninger af grise i EU

Andelsbevægelsen blev udbredt i 1800tallet, og er karakteriseret ved, at leverandørerne til virksomhederne også er
ejerne. Det skaber en unik mulighed for
at koordinere og optimere værdikæden
fra jord til bord.
Dette resulterer i produkter, der er kendetegnet ved kvalitet og høj fødevaresikkerhed. Igennem mange år har andelsselskaberne styrket konkurrenceevnen,
hvilket har givet Danmark en stærk markedsposition internationalt.

Antallet af slagtninger i Danmark faldt
i 2017, hvilket har været tendensen de
seneste 10 år. Eksporten af grisekød
udgør dog fortsat 14 pct. af fødevareklyngens samlede eksportværdi, svarende til 24 mia. kr. i 2017.
Kreaturslagterier
I Danmark slagtes der knap 500.000 kreaturer hvert år. Med tiden er branchen
blevet konsolideret. Danish Crown med
deres markedsandel på 67 pct. er landets
største slagteri efterfulgt af Himmer
landskød som oprindeligt bestod af fire
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forskellige slagterier. Himmerlandskød,
A/S Hjalmar Nielsen, Nordic Beef Hadsund
og Kjellerup Eksportslagteri blev pr. 1.
januar 2018 lagt sammen under ét brand
– Himmerlandskød, som har mere end 100
års erfaring inden for branchen. Virksom
heden er Danmarks næststørste kreaturslagteri med 96.000 slagtninger i 2017.
Der slagtes i dag omtrent det samme antal
dyr som for 10 år siden samtidig med, at
efterspørgslen efter dansk kød i udlandet
er steget. Sammenlignet med for 10 år
siden er eksporten af okse- og kalvekød
steget med 21 pct. i 2017.

Produktionen af økologiske slagte
kyllinger udgør omkring 1,5% af
den samlede produktion

6%
Frilandsæg

Fjerkræslagterier
Der blev slagtet 101,4 mio. slagtekyllinger
i Danmark i 2017. Det svarer til 154 mio. kg.
kyllingekød. Derudover blev der produceret 16,2 mio. slagtekyllinger i Danmark,
som blev eksporteret levende til slagterier i Tyskland og Holland.
Den danske fjerkræbranche er karakteriseret ved få store aktører, samt en række
mindre aktører. HKScan Denmark og

Danpo A/S er de to største fjerkræslagterier.
Fjerkræslagterierne står for størstedelen
af produktionen af slagtekyllinger.
Derudover producerer Danish Finest
Chicken (DAFC) og Rokkedahl en betydelig del af de resterende slagtekyllinger.

29%
Økologiske æg

DanHatch er slagtekyllingesektorens
store rugeri. Med en årlig produktion på
293 mio. daggamle kyllinger er virksomheden en af Europas største rugerier.
DanHatch leverer ca. 135 mio. daggamle
kyllinger til den danske produktion.
Kyllingerne udruges på virksomhedens to
rugerier i hhv. Vrå i Nordjylland og Ragebøl
i Sønderjylland. Hertil kommer en betydelig eksport af rugeæg til en række lande
inden og uden for EU, samt en mindre
eksport af daggamle kyllinger til europæiske kunder. Rugeriet modtager rugeæg
fra ejendomme med rugeægsbesætninger.
DanHatch indviede i 2017 et nyt rugeri
ved Vrå. Her produceres daggamle kyllinger af langsomt voksende afstamninger til
den økologiske eller frilands produktion.
Produktionen af økologiske slagtekyllinger udgør omkring 1,5 pct. af den samlede
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produktion. Rugeriet Topæg ved Viborg
leverer størstedelen af de økologiske
slagtekyllinger.
Æggepakkerier
I 2017 blev der indvejet 67,8 mio. kg på de
danske æggepakkerier, hvilket er en frem
gang på 2,1 mio. kg (3,3 pct.) sammenlignet med 2016. Konsumægproduktionen
afsættes hovedsageligt via de to store
pakkerier, Danæg og DAVA Foods. Der
udover er der fire mellemstore pakkerier:
Dueholm, Henriettelund (overtaget af
Danæg fra 1. januar 2018), Vallø samt
Niels & Grete. Herudover er der en lang
række mindre pakkerier.
Salget af skrabeæg steg med 30,9 pct. og
økologiske æg steg med 9,4 pct. Omvendt
faldt salget af frilandsæg med 6,6 pct. i 2017.
Salget af buræg faldt med 22,5 pct. i 2017.
Det skyldes overvejende, at supermarkeds
kæder ikke længere udbyder buræg. Omlægningen til anden produktion er gået
noget hurtigere end forbrugernes efterspørgsel tilsiger. Det har resulteret i, at
mange supermarkeder har måttet stoppe
salget af buræg tidligere end forventet.
Udover skalæg foregår en del af afsætningen som specifikke æggeprodukter,
og her er der tre hovedaktører, Sanovo
Foods, Danæg Products og Dava Foods.
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I sensommeren 2017 blev flere store ægge
producerende lande i bl.a. EU ramt af en
fipronil-skandale, hvor der var brugt et
ulovligt insekticid til bekæmpelse af blod
mider i produktionen. Den danske produktion var ikke berørt, og den danske
eksport af skalæg og æggeprodukter for
blev relativ uændret.
Mejerier
Indvejningen i Danmark nåede knap 5,5
mia. kg i 2017, heraf 0,6 mia. kg økologisk
mælk. Det er en stigning på 2,3 pct. ift.
2016. Væksten har dog varieret kraftigt i
løbet af året. Indvejningen var på niveau
med 2016 i de første måneder af 2017.
Herefter steg indvejningen jo længere
man kom hen i året og toppede i november, hvor indvejningen var hele 6,6
procent højere end i 2016.
En væsentlig årsag til de stigende mælkemængder i efteråret har været de prisstig
ninger, som forekom i løbet af året. I slutningen af 2016 nåede smørprisen i Europa

det højeste niveau nogensinde med en
pris på ca. 4.400 EUR/ton. Denne rekord
blev slået mange gange i løbet af 2017 og
toppede i september, hvor prisen nåede
6.980 EUR/ton. Der var tale om en stigning
på næsten 60 procent siden slutningen i
2016. Den ekstremt høje smørpris var en
konsekvens af en øget interesse for smør,
men også et fald i smørproduktionen. Det
skyldtes bl.a., at priserne på ost ligeledes
var kraftigt stigende samtidig med, at
prisen for skummetmælkspulver uge efter
uge satte ny negativ rekord. De høje priser
på især smør, ost og til dels sødmælkspulver, blev afløst af kraftige fald for alle produktgrupper i 4. kvartal 2017.
Smørprisen i EU var på det højeste
niveau nogensinde i september 2017,
hvor prisen nåede 6.980 EUR/ton
Da både indvejningen og markedspriserne var stigende i 2017, betød det en
kraftig stigning i eksportværdien for

Dansk minkskind
giver merværdi på 27%
M
 inkskind
Danmark er én af verdens største producenter af minkskind med en
produktion på 17,9 mio. minkskind i 2017, hvilket svarer til 23,5 pct.
af verdensproduktionen.

Den udenlandske
stykpris er i gns. 55 kr.
lavere end den danske
46

Fakta om Fødevareklyngen 2018

mejeriprodukter, som satte ny rekord
med en samlet eksport på 21 mia. kr. Det
er hele 17 pct. højere end den hidtidige
rekord fra 2016.
Dansk minkskind opnår en merpris på
27 pct. i forhold til udenlandske skind
Pelsindustrien
Danmark er én af verdens største producenter af minkskind med en produktion
på 17,9 mio. minkskind i 2017, hvilket er
23,5 pct. af verdensproduktionen. Efter
et svært 2016 var udviklingen i 2017 mere
positiv, med lidt færre solgte skind, til en
højere gennemsnitspris.
Gennemsnitsprisen for dansk skind top
pede i 2013 med en pris på 612 kr. Siden
hen er gennemsnitsprisen mere end halveret til 262 kr. pr. skind i 2017. Udenlandske skind opnåede en gennemsnitspris på
207 kr. i 2017, hvilket giver en merpris til
danske minkavlere på 27 pct. I perioden,
hvor minkprisen faldt, har danske skind
haft en mindre stigning i markedsandelen. Den danske minkproduktion er både
efterspurgt og konkurrencedygtig.
De danske minkavlere producerer bedre
skindkvalitet i efterspurgte typer, størrelser og kvaliteter, hvilket belønnes med en
merpris. Samtidig besidder danske minkproducenter evnen til at omlægge produktionen, så der hele tiden leveres, det
som kunderne efterspørger. Eksempelvis
er andelen af brune skind faldet til fordel
for lysere minktyper med korte hår.
Den danske succes skyldes i høj grad
evnen til at omlægge produktionen, så
den matcher efterspørgslen, samt videns
deling og forskning inden for erhvervet.
Det danske andelsejede pelshus,
Kopenhagen Fur, er verdens største pels
auktionshus med en markedsandel på 61
pct. i 2017. Huset står for 97 pct. af salget
af danske minkskind. Kopenhagen Fur
sælger skindene på fem årlige auktioner,
hvor der i 2017 blev solgt 28,4 mio.

Hos virksomhederne

minkskind, herunder både danske og
udenlandske. Det er 2 mio. flere minkskind end året før. Auktionerne varer op
til seks dage med 400-800 købere fra hele
verden, hvor der normalt udbydes 2-6 mio.
minkskind. Juni-auktionen i 2017 endte
som det største enkeltudbud på én
auktion nogensinde i den internationale
pelsbranche med et udbud på 8,3 mio.
minkskind. På trods af en lav dollarkurs
og et gennemsnitligt prisfald på 7,6 pct.,
endte auktionsomsætningen inkl. salgsafgifter på mere end 2 mia. kr. Stort set
alle minkskind i den danske produktion
eksporteres, hvor Kina er det vigtigste
marked. Kina aftager 1/3 af den danske
eksport. I Kina sker der en videreforarbejdning af pelsene, eller de afsættes
direkte på det kinesiske hjemmemarked.
Kopenhagen Fur står for 97 pct. af
salget af det danske minkskind
Foderstofindustrien
Store dele af den vegetabilske produktion
bliver solgt til grovvareselskaberne. DLG
og Danish Agro udgør tilsammen 80-90
pct. af det danske marked, mens resten
udgøres af en række mindre aktører.
Grovvareselskaberne opkøber råvarer
som korn, olier, vitaminer og mineraler
mv. og fremstiller foderblandinger til de
animalske produktionsgrene; kvæg, grise,
fjerkræ mm. Grovvareselskaberne besidder vigtig viden og det nødvendige kendskab til råvarerne, der skal til for at opnå
den korrekte kombination af næringsstoffer til de forskellige dyr.
En del af de vegetabilske råvarer eksporteres og afsættes på verdensmarkedet.
Samtidig importerer virksomhederne
også selv råvarer til salg og anvendelse
i egenproduktionen.
Sukkerproduktion
Der produceres ca. 400.000 tons sukker
i Danmark. Produktionen foretages på to
sukkerfabrikker i Nykøbing Falster og
Nakskov.
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Kopenhagen Fur

61%

markedsandel
Det danske andelsejede pelshus,
Kopenhagen Fur er verdens største
pelsauktionshus med en markedsandel på 61 pct. i 2017.
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Fabrikkerne ejes af virksomheden Nordic
Sugar, der er et datterselskab af den
landmandsejede nordtyske virksomhed
Nordzucker.
Mindsteprisen på sukkerroer blev
ophævet pr. 1. oktober 2017
Nordic Sugar genoptog produktionen af
økologisk sukker i Danmark på basis af
økologiske sukkerroer i 2017. Roeprodukt
ionen havde imidlertid vanskelige betingelser i 2017 pga. den megen nedbør. Det
medførte bl.a. vanskelige optagningsbetingelser, og på de økologiske roemarkerne var der også store vanskeligheder

med at bekæmpe ukrudt og holde roerne
rene. Produktionen af økologiske roer og
sukker fortsætter i 2018. EU’s sukkerkvoter og en mindstepris på sukkerroer blev
ophævet pr. 1. oktober 2017. Ændringen
havde virkning for de roer, der blev sået
i foråret 2017 og leveret til sukkerfabrikkerne i kampagnen fra september 2017
til januar 2018. Kvoternes bortfald har
ført til en øget sukkerproduktion i flere
lande i EU.
Samtidig er verdensmarkedsprisen på
sukker på et meget lavt niveau. Samlet
har det resulteret i, at sukkerprisen i begyndelsen af 2018 er faldet til et historisk lavt
niveau i EU.
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Kartoffelproduktion
Ca. 58 pct. af de dyrkede kartofler forarbejdes på kartoffelmelsfabrikkerne. I dag
er forarbejdningen meget andet end kartoffelmel. Der forskes i og udvikles løbende
i produktion af nye ingredienser med glo
balt potentiale. I dag er der markedsført
en lang række avancerede ingredienser
med attraktive egenskaber, der benyttes
i bl.a. fødevareproduktion, medicinalindustrien og til fremstilling af papir.
Ingredienser fra kartofler kan bl.a. erstatte
gelatine i vingummi. Derudover udgør
læggekartofler ca. 14 pct., mens de resterende 28 pct. af kartoffelproduktionen
dyrkes til spisekartofler og industrikartofler (pomfritter og chips mv.).

Hos virksomhederne

Biotek og ingredienser
Ingrediensindustrien er en branche i rivende
udvikling. Industrien yder et væsentligt
bidrag til den danske samfundsudvikling
både via beskæftigelse af over 10.000 personer og en årlig eksportværdi på 26 mia. kr.
Mange danske ingrediensvirksomheder
er globale markedsledere inden for deres
område og er tæt knyttet til udviklingen i
den globale fødevaresektor.
Virksomheder med fokus på bioteknologi og ingredienser udgør et væsentligt
element i den danske fødevareindustri.
De producerer en bred vifte af specialiserede produkter: Proteiner, stivelser, tilsætningsstoffer, aromastoffer, vitaminer,

2,2 millioner
ton kartofler
Kartofler
Kartofler bruges fx til spisekartofler og i produktionen af
kartoffelmel, der bl.a. benyttes i fødevareproduktion, medicin
og i fremstilling af papir.
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bioaktive stoffer, enzymer m.fl. Fælles for
disse stoffer er, at de tilfører fødevarer og
foderegenskaber, som kunderne efterspørger: Længere holdbarhed, gavnlige
indholdsstoffer, optimal sikkerhed,
bæredygtighed mm.
Ingrediensindustrien er en
vigtig spiller ift. bæredygtighed og
cirkulær økonomi
Et stigende globalt fokus på bæredygtighed, økologi, sundhed og ”convenience”
påvirker hele foder- og fødevarekæden.
Ingrediensvirksomheder spiller her ind
med innovative løsninger til fx proteinholdig og fedtfattig kost samt bedre
udnyttelse af spildprodukter til eksempelvis foderproduktion. Danske ingrediensvirksomheder spiller derfor også en
rolle i løsningen på nogle af de globale
udfordringer vi står overfor: Ressource
knaphed, klimabelastning og stigning i
livstilssygdomme.
Danske ingrediensvirksomheder arbejder løbende med at optimere udnyttelsen af råvarer, spildreduktion samt op
gradering af sidestrømme og biprodukter
til mere værdifulde ingredienser. En bære
dygtig produktion er afgørende bl.a. fordi
det anslås, at behovet for foder til husdyrproduktion frem mod 2040 vil stige
med omkring 40 pct. Derfor er veludnyttet og innovativ produktion af høj kvalitet nødvendig i fremtiden.
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Fødevaresikkerhed og veterinært beredskab

Danske slagtekyllinger
opnåede særstatus i EU
En høj standard for fødevaresikkerhed, kombineret med et
velfungerende og effektivt veterinært beredskab mod alvorlige
smitsomme sygdomme, er en forudsætning for at afsætte varer på
såvel det danske marked som på eksportmarkederne.

Fødevaresikkerhed
Den danske fødevaresikkerhed er høj.
Landbruget, fødevareindustrien og myndighederne har fokus på at der produceres sunde og sikre fødevarer til forbrugere
i Danmark og på eksportmarkederne.
Jord til bord strategien er en nøgleparameter i høj fødevaresikkerhed, og på
mange områder er de danske indsatser
blandt de førende i verden. Danske virksomheder har en høj grad af egenkontrol,
hvor virksomheden selv udvikler et system,
der sikrer, at krav i fødevarelovgivningen til
kvalitet og fødevaresikkerhed overholdes.
Danmark er kendt for en høj standard
for fødevaresikkerhed
God hygiejne er en grundsten for høj
fødevaresikkerhed. EU’s hygiejnelovgivning stiller krav til primærproducenter og
fødevarevirksomheders hygiejne. Nogle
virksomheder følger retningslinjer for
god praksis eller branchekoder, der er
anerkendt og vurderet af de danske fødevaremyndigheder, mens andre selv udvikler programmer, der er tilpasset de
specifikke forhold og produkter i netop
deres virksomhed.

har et egenkontrolprogram, og at program
met lever op til de lovgivningsmæssige
krav på fødevaresikkerhedsområdet.
De danske slagtekyllinger opnåede
særstatus i EU i 2017
Et eksempel på den gode danske fødevaresikkerhed er den danske slagtekylling.
De danske slagtekyllinger opnåede særstatus i EU i 2017. Særstatussen er blevet
tildelt efter danske slagtekyllinger i årevis
har været fri for salmonella takket være
mangeårig bekæmpelse af salmonella
hos danske slagtekyllingeproducenter.
Dette er et særligt kvalitetsstempel. Sær
statussen betyder, at Danmark fremover
kan kræve, at importeret fjerkrækød skal
have samme lave salmonella forekomst
som det danske fjerkrækød.
Kontrol
Fødevarevirksomheder skal have et system
til løbende at sikre, at solgte produkter
er i orden, fx at lovgivningen bliver overholdt, og produkterne ikke er sundhedsskadelige. Det system kaldes egenkontrol. Egenkontrol er ofte baseret på
såkaldte branchekoder, som er vurderet
af myndighederne og fundet egnet som
basis for egenkontrol.

De danske fødevaremyndigheder gennemfører kontrol af, at alle virksomheder
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Udover virksomhedernes egenkontrol
sker der en stikprøvebaseret kontrol fra
Fødevarestyrelsens side. Konceptet for
Fødevarestyrelsens kontrol er designet
til at få mest mulig effekt af kontrollen
ved bl.a. at målrette den til de områder
og virksomheder, som har de mest risikobetonede aktiviteter og der, hvor
behovet for kontrol er størst.
Fødevarestyrelsens kontrolkoncept har
gennemgået en stor forandring. Senest er
kontrollen blevet mere fleksibel således,
at der kan sættes ind overfor virksomheder med behov for særligt fokus, nye risici
eller fødevarer, der udgør en særlig risiko.
Kontrollen består af basiskontrol, prioriteret kontrol, samt kontrolkampagner.
Reststofovervågning
Fødevarestyrelsen analyserer hvert år ani
malske fødevarer for en række kemiske
stoffer. Fødevarestyrelsen har i 2016 under
søgt ca. 13.500 prøver fra grise, kvæg, får,
heste, fjerkræ, akvakultur, mælk, æg, vildt
og honning. Disse blev undersøgt for
rester af hormoner, antibiotika og anden
medicin til dyr.
Der var i 2016 kun én prøve med et indhold,
som overskred den af EU-Kommissionen
fastsatte maksimale grænseværdi. Der
blev også undersøgt for forurenende
stoffer, der kan finde vej til foder eller

drikkevand, heraf ca. 12.500 prøver for
lægemidler til dyr og ca. 1.000 prøver for
forurenende stoffer i miljøet.
Veterinært beredskab
Den danske eksport af kød og levende
dyr er afhængig af, at vi i Danmark er fri
for en lang række alvorlige smitsomme
sygdomme. For at sikre dette har erhvervet et tæt samarbejde med myndigheder
om overvågning, kontrol og forebyggelse
af disse sygdomme, det såkaldte veterinære beredskab, hvor en lang række
opgaver varetages af erhvervet.
Myndighedernes dokumentation
af sygdomssitutationen er
afgørende for afsætningen af kød
og levende dyr
Det er helt afgørende for afsætning af kød
og levende dyr, at erhvervet i samarbejde
med myndighederne kan dokumentere,
hvorledes sygdomssituationen er, samt
bekæmpe evt. sygdomsudbrud hurtigst
muligt.
Smitterisiko i animalske biprodukter
kan inddeles i 3 kategorier
Når et dyr slagtes, er udbyttet ikke blot
kød og skind, men også spiselige slagtebiprodukter og animalske biprodukter. Det
er vigtigt at skelne mellem disse to typer
af produkter.
Spiselige slagtebiprodukter omfatter pro
dukter, som kan anvendes til fødevarer,
men som ikke er en del af slagtekroppen.
Det kan fx være organer og blod.
Animalske biprodukter er de dele af et
dyr eller et helt dyr, som ikke skal eller
må anvendes til fødevarer. På et slagteri
kan det fx være klovene fra en ko eller
børsterne fra en gris, men det kan også
være dyr, der slet ikke når frem til slagteriet, fordi de må aflives på bedriften af
forskellige årsager. Det kan også være
dele af et dyr, der viser sig at være sygt.

EU lovgivningen understøtter mindskning af smittefare
EU lovgivningen forbyder brugen af fx
køkken- og madaffald som foder til dyr,
idet køkken- og madaffald kan indeholde
smitstoffer, der kan være farlige for både
dyr og mennesker. Mennesker kan blive
smittet med fx salmonella via dyrehold,
der er blevet fodret med køkken- og mad
affald, og køkken- og madaffaldet kan
smitte dyrene med husdyrsygdomme,
som vi i Danmark har brugt mange år på
at udrydde eller som vi har været forskånet for udbrud af.
Et eksempel er afrikansk svinepest (ASF),
som har spredt sig fra Østeuropa og vest
over gennem de seneste år. Syge vildsvin
har været med til at sprede sygdommen,
men en væsentlig smittekilde er også
fodring med køkken- og madaffald. Fx er
pølser produceret i lande med svinepest
ikke altid varmebehandlet i en grad, der
slår svinepestvirus ihjel. Derfor kan madrester indeholdende sådanne pølser, der
bliver smidt i naturen og spist af et vildsvin, eller bliver anvendt til at fodre tam
svin og dermed bringer smitten videre til
et nyt sted.
Udbrud af svinepest i Danmark,
kan få stor betydning for
griseproduktionen og eksporten
af dansk grisekød
Hvis der kommer udbrud af svinepest i
Danmark eller i lande tæt på Danmark,
kan det få stor betydning for vores griseproduktion og eksport af dansk grisekød.
Mange grise vil blive slået ned i forbindelse
med et sygdomsudbrud, og det vil få store
økonomiske konsekvenser for både den
danske og europæiske landbrugssektor
og samfundsøkonomi på grund af tabte
eksportmarkeder samt lukning af slagterier og bedrifter med tab af arbejdspladser til følge.
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Animalske produkter

Smitterisikoen inddeler
animalske biprodukter
i tre kategorier
Kategori 1
Materialet udgør den højeste risiko og
kan kun anvendes i begrænset omfang
fx til forbrænding eller produktion af
biodiesel.
Kategori 2
Materialet har en lavere risiko og flere
anvendelsesmuligheder end kategori 1
materiale og kan efter forudgående
behandling bruges til fx produktion af
biogas, gødning eller minkfoder.
Kategori 3
Materialet udgør den laveste risiko for
folke- og dyresundheden og er den
kategori med flest anvendelsesmulig
heder. Alt afhængig af, hvilken type
kategori 3 materiale, der er tale om, kan
det blandt andet bruges til produktion
af råt foder til kæledyr, gødning, biogas
og fiskefoder. Her kræves også i de fleste
tilfælde en forudgående behandling.
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Agroindustrien

Eksporten slog rekord
Agroindustrien er en væsentlig aktør i den danske fødevareklynge.
De agroindustrielle virksomheder leverer teknologier og
serviceydelser til både landmænd og fødevareindustrien.

688 mio. kr. mere
i eksportindtægt
Eksport af agroindustrielle produkter
Agroindustrien havde et rekordår for eksporten af produkter
og ydelser i 2017. 13,1 mia. kr. løb eksportindtægterne op i.

2016

indtjeningen for langt de fleste virksomheder i den agroindustrielle sektor.

2015

2014
Landbrugs- og fødevareproduktionen i
Danmark og i resten af verden er afhængig af et bredt udvalg af teknologier,
systemer, maskiner og serviceydelser.
Agroindustrien har de seneste årtier
gennemgået en betydelig udvikling
Produktporteføljen spænder vidt fra
maskiner til markbearbejdning, udstyr til
mekanisering af stalde, genetik, kornhånd
tering og foderproduktion til forskellige
former for biomassekedler og gyllehåndtering. Teknologi til fødevareindustrien
er i vækst og en vigtig del af det agroindustrielle erhverv.
Dansk agroindustri har de seneste årtier
gennemgået en betydelig udvikling.
Branchen har generelt oplevet en stærk
konsolidering og internationalisering.
Virksomhederne er blevet stærkere, og
der kommer stadig større fokus på branchens bredde, værdikæde og systemløsninger målrettet den enkelte kunde.
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Ligesom strukturudviklingen i dansk
landbrug har nødvendiggjort optimering
af mange landbrugsbedrifter, har den
øgede efterspørgsel på vækstmarkeder
ført til en professionalisering af virksomhedernes udviklings- og rådgivningsydelser. Mange virksomheder indgår i projektering af store integrerede produktionsanlæg, enten som leverandør af enkelt
elementer eller som del af en samlet
systemløsning.
Eksporten slog rekord i 2017
De agroindustrielle virksomheder blev
ligesom mange andre danske virksomheder særligt opmærksomme på internationale markeder i forbindelse med den
økonomiske krise i 2008-2010. Hoved
parten af danske landmænd satte i
denne periode investeringerne i bero,
derfor skulle agroindustrien finde andre
markeder at afsætte produkterne på.
Denne acceleration af internationaliseringsprocessen har betydet, at eksportindtægterne i dag udgør størstedelen af

Agroindustrien oplevede en stor stigning
i efterspørgslen i 2017. Drevet af især
efterspørgslen på eksportmarkederne,
blev der på tværs af hele den agroindustrielle sektor, meldt om rekordhøje
forventninger.
De positive forventninger til efterspørgslen på eksportmarkederne blev indfriet,
da agroindustrien samlet set havde et
rekordår for eksporten i 2017. Eksporten
steg med 5,5 pct. til 13,1 mia. kr.
Agroindustrien havde et
rekordår for eksporten af produkter
og ydelser i 2017
Dermed oplevede de agroindustrielle
virksomheder voksende eksportindtægter for tredje år i træk. Producenter af
maskiner til fødevarefremstilling oplevede en fremgang på 19 pct. i 2017.
EU-lande aftog mere end halvdelen
(53 pct.) af de danske agroindustrielle
virksomheders eksport og udgør dermed det klart største eksportmarked
for agroindustrien. Den største fremgang er på de Øst- og Sydøstasiatiske
eksportmarkeder, hvor agroindustrien

øgede eksporten med en tredjedel
i det forgange år.
Eksportindtægterne løb op
i 13,1 mia. kr. og voksede
dermed for 3. år i træk
AgTech i rivende udvikling
Der er kommet et nyt segment til i agroindustrien, nemlig agroteknologi virksomhederne, også kaldt AgTech.
Virksomhederne kombinerer viden og
teknologi på tværs af sektorer, og søger
på den måde at optimere gennem digitalisering af landbruget. Kodeordene er big
data, kunstig intelligens, maskinlæring,
internet of things, cloudløsninger og
sensorer.
Det nye segments produkter er med til at
forenkle den daglige administration og
drift af landbrugets stadigt voksende pro
fessionelle bedrifter. Ved at samle hidtil
manuelt og tidskrævende arbejde i brugervenlige IT-løsninger, er virksomhedernes
produkter med til at sikre, at landmændenes produktivitet konstant forbedres.
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Fødevareklyngen
arbejder for en
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, med at øge ressourceeffektiviteten og minimere det
miljømæssige fodaftryk. Her er tre eksempler på virksomheders fokus på
bæredygtighed. Der kunne nævnes mange andre.

Carlsberg har brugt FN’s Verdensmål som pejlemærker for,
hvad de som drikkevareproducent kan gøre frem mod 2030.
Helt overordnet er det ambitiøse mål at have absolut CO2neutrale bryggerier verden over i 2030 for at blive mere
bæredygtige.
Derudover er målet en 30 pct. reduktion i CO2-udledningen for
alle produktionsled fra dyrkning af maltbyg helt frem til, at forbrugeren står med øllen i hånden. Målet er godkendt af Science
Based Targets initiativet, der hjælper virksomheder verden
over med at udregne og verificere mål for CO2 udledning, så de
stemmer overens med målsætningen i Paris-aftalen.

Helt overordnet er det ambitiøse mål
at have absolut CO2-neutrale bryggerier
verden over i 2030 for at blive mere
bæredygtige

Et eksempel på Carlsbergs bæredygtige initiativer er Falkenberg
bryggeriet i Sverige, som er 100 pct. CO2-neutralt. Energien
kommer udelukkende fra biogas og grøn elektricitet, hvoraf
26 pct. af energiforbruget kommer fra biogas fremstillet af
bryggeriets eget spildevand. I samarbejde med Ørsted er det
resterende energiforbrug blev skiftet fra naturgas til biogas.
Udover mindsket CO2-aftryk er det et vigtigt mål for Carlsberg
at reducere vandforbruget og eliminere alt vandspild i processen før 2030. Et initiativ som Falkenberg Bryggeri slår
således to fluer med et smæk, og er et godt eksempel på bæredygtig cirkulær drift. Ved at producere biogas ud fra spildevand og benytte genbrugsvand som servicevand på bryggeriet reduceres både vandspild og CO2-udledning.
”Helt konkret har vi de seneste 18 måneder nået at installere
nye spildevandsrensninger i Ukraine, Polen, Nepal og Italien,
og det samme vil ske på nogle udvalgte russiske bryggerier
inden for det næste år. Derudover arbejder vi målrettet på at
beskytte vand i høj-risikoområder omkring vores bryggerier.
Det er selvfølgelig mere relevant i Asien end i Sverige, der
ikke mangler vand, eller i Danmark, hvor vandpriserne er
høje, og vi derfor allerede er gode til at styre vandforbruget”,
siger Simon Boas Hoffmeyer, bæredygtighedsdirektør i
Carlsberg Group.
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Danish Crown arbejder med det miljømæssige
fodaftryk fra grisekød
Hos Danish Crown er der ligeledes fokus på bæredygtighed.
I samarbejde med SEGES og Århus Universitet arbejder de på,
om der med udgangspunkt i vejledningerne i product environmental footprint (PEF) fra EU kan laves en objektiv vurdering
af det miljømæssige fodaftryk fra grisekød.

Muligheden for at sammenligne det miljømæssige fodaftryk på tværs af EU vil være
en stor forbedring

Der foretages beregninger på 15 miljøpåvirkningskategorier,
fx klima, fodereffektivitet og gyllehåndtering. Herefter vil man
kunne sammenligne kødproducenterne i EU, samt udforske forbedringsmuligheder inden for miljøpåvirkningskategorierne.
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Særligt muligheden for at sammenligne det miljømæssige
fodaftryk på tværs af EU vil ifølge Charlotte Thy, senior sustainability manager hos Danish Crown, være en stor forbedring i kampen for en mere bæredygtig produktion:

”Bæredygtighed er en rejse uden et endeligt mål, og der vil
miljømæssige fodaftryk fra grisekød være et utroligt godt
redskab til i fællesskab at arbejde hen mod en mere bæredygtig produktion”, siger Charlotte Thy.

”I dag er det en udfordring at sammenligne produkter på
tværs af producenter og lande. Hvert enkelt studie laver sine
egne vurderinger og antagelser. Dermed kan virksomhederne ikke finde ud af, hvad forskellene er. Derfor vil vi
gerne have et fælles grundlag, så man kan arbejde videre ud
fra dette objektive og videnskabelige grundlag”.

Arla udnytter cirkulær drift til at sænke
miljøpåvirkningen
Arla Foods har længe haft bæredygtighed som en del af virksomhedens vision og CSR-profil. Arla arbejder også målrettet
med minimering af den negative miljøpåvirkning lige fra
gården til produktet når forbrugeren. Det kan være gennem
øget anvendelse af biogas, transport uden brug af fossilt
brændstof eller økosystemtjenester på gårdene. Et eksempel
på initiativer, som sænker miljøpåvirkningen, er den cirkulære drift på Rødkærsbro Mejeri. Her produceres store
mængder ost, men der produceres også fjernvarme til byens
borgere. Det er muligt efter en investering i en biogasmotor
og et gennemtænkt samarbejde mellem gård og mejeri.
Processen er, at landmændene leverer biogas fra køernes
gylle og andre restprodukter til mejeriet, som producerer
grøn energi til anvendelse i produktionen.

Det miljømæssige fodaftryk fra grisekød kan være svært at få
kommunikeret til forbrugerne, da det afhænger af 15 miljø
påvirkningskategorier. Dermed ikke sagt, at det ikke vil
komme forbrugerne til gode. Det miljømæssige fodaftryk vil
indgå i B2B forhandlingerne. På den måde vil indkøberne og
producenterne have en fælles base for forhandlingen af produkterne mht. bæredygtighed.
Dermed vil det miljømæssige fodaftryk være et af flere værktøjer, der skal sikre en mere bæredygtig produktion.

Arla Foods har både stort fokus på
emballage og transport, men også på
mejerierne og gårdene
Den overskydende varme fra produktionen af elektricitet fra
biogas sælges til det lokale fjernvarmeanlæg, som anvender
det til billig boligopvarmning for op mod 600 borgere. Efter
produktionen har mejeriet også spildevand til overs.
Rødkærsbro Fjernvarme modtager det rensede vand via en
varmepumpe, trækker den sidste varme ud af vandet og sender det ind i deres fjernvarmesystem til hele byen.
”I Arla Foods gør vi meget for at passe på vores ressourcer, og
arbejdet med at udvikle nye løsninger, som reducerer vores
påvirkning på klima og miljø, står højt på agendaen. Udover
emballage og transport har vi meget fokus på vores indsats
på mejerierne og gårdene,” siger Jan Johannesen, Senior
Manager, Sustainability fra Arla Foods. Eksemplet fra
Rødkærsbro Mejeri er blot ét ud af mange, der understreger,
at økosystemtjenester og cirkulær drift er en vigtig ressource
for en bæredygtig fremtid.
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