DANSKE FODER‐ OG FØDEVAREINGREDIENSER
– BYGGESTEN TIL EN BEDRE VERDEN

Et indblik i makrotendenser samt kommercielle og geografiske
markeder med relevans for foder- og fødevareingredienser.

Indledning
Netværksdeltagerne i projektet ”Danske foder‐ og fødevareingredienser – Byggesten til en bedre verden”
har delt viden og erfaring med udgangspunkt i globale makrotendenser samt forbruger‐ og kundebehov.
Dette dokument beskriver de globale makrotendenser, som har dannet ramme for arbejdet i projektet.
Derudover opsummerer det relevante kommercielle og geografiske markeder, som er nutidige og
fremtidige potentielle fokusområder for animalske og vegetabilske ingredienser i foder‐ og
fødevareproduktionen. Det præsenterer eksempler på konkrete løsninger, som ingrediensvirksomhederne
bidrager med i dag, og indikerer områder, hvor der er behov for løsninger fra ingrediensvirksomheder i
fremtiden.
Dokumentet er udarbejdet af Landbrug & Fødevarer med input fra de deltagende virksomheder i projektet
”Danske foder‐ og fødevareingredienser – Byggesten til en bedre verden.” Virksomhederne er Chr. Hansen,
KMC, Aller Aqua, Agrotech, DLG og DC Ingredients. Projektet har modtaget støtte fra ”Grønt Udviklings‐ og
Demonstrationsprogram”, GUDP under Fødevareministeriet.

Projektet har modtaget støtte fra ”Grønt Udviklings‐ og demonstrationsprogram”,
(GUDP) under Fødevareministeriet.
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1.0 Fem overordnede globale megatrends.
1.1 Øget befolkningstilvækst
Hvert minut bliver vi 145 flere mennesker på Jorden. Verdens nuværende befolkning er på 7,2 milliarder
mennesker og forventes ifølge FN at stige til 8,5 i 2030 og til 9,6 i 2050. Dels bliver vi flere, fordi vi i
gennemsnit levere længere, og dels fordi der fødes flere mennesker end før. Størstedelen af denne
befolkningstilvækst vil imidlertid komme fra relativt få lande med en høj fødselsrate. Mere end halvdelen af
tilvæksten vil f.eks. komme fra følgende 9 lande: Indien, Nigeria, Pakistan, Congo, Etiopien, Tanzania, USA,
Indonesien og Uganda, opstillet efter hvor stor en befolkningstilvækst hvert land vil bidrage med. Generelt
er tilvæksten størst i udviklingslandene, og et rigt USA ligger især højt på grund af den kraftige immigration
til landet. Den største regionale tilvækst vil komme i Afrika og Asien, hvor befolkningen forventes at stige
med ca. 1 mia. på hvert kontinent frem mod 2050. Denne tilvækst vil skabe et enormt pres på verdens
fødevareproduktion, og efterspørgslen på fødevarer står til at stige med knap 70 pct. frem til 2050. En stor
del af denne stigning vil blive drevet af efterspørgslen på foder til den øgede animalske produktion, som
især den voksende middelklasse i udviklingslandende efterspørger.

1.2 Ressourceknaphed
I dag forbruger klodens befolkning ifølge FN ca. 50 pct. flere ressourcer end vort økosystem kan regenerere.
Fødevareproduktion og især kødproduktion er meget ressourcekrævende, og en øget efterspørgsel vil i
fremtiden lægge yderligere pres på klodens ressourcer. Vand er en af de ressourcer, vi allerede nu, oplever
mærkbar mangel på. I 2015 levede knapt 1 milliard mennesker uden rent drikkevand. Et tal, der med den
nuværende udvikling, forventes at sige til 3 milliarder allerede i 2025. Den kraftige urbanisering vil forværre
denne situation, da flere af de byer, der står til at vokse mest, allerede i dag oplever alvorlig vandmangel.
Frugtbar landbrugsjord bliver en anden knap ressource, dels vil urbaniseringen lægge beslag på et større og
større areal. Dels vil klimaforandringer global set påvirke verdens fødevareproduktion i en negativ retning.
Som en tommelfingerregel vil den globale opvarmning gøre tørre egne mere tørre og våde mere våde. Figur
1 viser, hvordan en global temperaturstigning på 3 grader Celsius vil påvirke fødevareproduktionen
positivt(grøn) eller negativt(rød). Samlet set vil der i de fleste regioner være en negativ effekt og særlig i de
områder, der allerede i dag lider under fødevaremangel. Det betyder, at der skal produceres langt flere
fødevarer på mindre jord og med mindre vand. Ingredienser og et øget fokus på særlige ingrediensers
egenskaber kommer til at spille en afgørende rolle i den sammenhæng. Der skal ikke alene produceres flere

Side 3 af 19

men også smartere fødevarer, som i højere grad er målrettet behovet hos den enkelte forbruger.

Figur 1: Ændring i fødevareproduktionen fra 2014 til 2050, på grund af klimaændringer
(3 grader varmere verden) kilde: WORLD RESOURCES INSTITUE 2014

1.3 Demografiske forskydninger:
Flere ældre i I‐landene og babyboom i U‐landene
Generel økonomisk vækst og bedre behandling af sygdomme som AIDS og malaria vil øge den
gennemsnitlige levealder i verden. Som det ses i figur 2. vil næsten hver fjerde verdensborger i 2050 være
fyldt 60, hvilket er ca. tre gange så mange som i dag. Især i den nuværende velhavende del af verden vil
andelen af ældre stige drastisk. I 2050 vil ældre over 60 år udgøre 34 pct. af den samlede befolkning i EU. I
Sydamerika vil denne andel mere end fordoblet fra de nuværende 11‐12 pct. til 25 pct. i 2050. I Japan, som
i forvejen har en af verdens ældste befolkninger, vil ældre over 60 år komme til, at udgøre mere end
halvdelen af befolkningen i 2050. Med alderen øges risikoen for sygdomme, og helbredet svækkes generelt.
Dette forhold har især blandt den rigere del af jordens ældre skabt et øget fokus på sund ernæring og
kosttilskud. Samtidig vil kloden også opleve et babyboom, som især vil komme fra udviklingslandene, som
beskrevet overfor. Dette vil også øge efterspørgslen på modermælksprodukter og andre fødevarer
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målrettet børn.

Figur 2: Andelen af personer over 60 år, kilde: WTO 2012

1.4 Urbanisering: Flere kæmpe byer og længere mellem producent og forbruger
I øjeblikket oplever kloden den hurtigste urbanisering i menneskehedens historie. Allerede i dag bor mere
end 50 pct. af jordens befolkning i byer, og i 2050 forventes dette at stige til 65‐70 pct. Denne udvikling vil
gå langt hurtigere i nogle regioner end andre. F.eks. vil Kina, Indien og Nigeria alene stå for 37 pct. af
urbanisereingen frem mod 2050. Samtidig skaber denne udvikling en øget skævhed mellem, hvor
ressourcer produceres og hvor de anvendes. Allerede i dag dækker byer lidt under 0,5 pct. af jordens
overflade men forbruger mere end 75 pct. af jordens ressourcer, og dette gab står til at udvides.
Urbaniseringen vil etablere nye markeder i takt med, at forbrugere samles indenfor kortere geografiske
afstande. Samtidig vil dette dog også skabe logistiske udfordringer, da der bliver længere og længere fra
fødevareproducent til forbruger. Et andet aspekt af denne udvikling er, at færre og færre vil have relation til
landet og have set med egne øjne, hvor korteletten og guleroden kommer fra. Den øgede mentale afstand
kræver en anderledes kommunikation vedr. de produkter, der produceres.
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Figur 3: Andel af jordens befolkning som bor i urbane områder. kile FAO: 2012

1.5 Livsstilssygdomme: Overvægt og diabetes
Livsstilssygdomme er et stigende problem over alt i verden. Andelen af kronisk og kritiske
livsstilssygdomme stiger globalt set i takt med, at verdensøkonomien forbedres. Størstedelen af jordens
befolkning bor dog i dag i lande, hvor flere dør af overvægt end af underernæring. I dag er 30 pct. af
jordens befolkning overvægtige (BMI>25) eller kraftigt overvægtige (BMI>30). Bag ved den generelle
globale udvikling mod flere overvægtige gemmer sig dog store regionale forskelle. Særligt Nordamerika og
golfstaterne er hårdt ramt, men også Canada, Rusland, Australien samt de fleste lande i Europa har en høj
andel af overvægtige. Fedme har udviklet sig til en enorm belastning for sundhedssystemet især grundet de
mange følgesygedomme såsom hjertekarsygdomme og diabetes. Globalt set er hjertekarsygdomme den
hyppigste dødsårsag af de to med 7,4 millioner dødsfald om året. Diabetes bliver med 285 millioner
diabetikere på verdensplan nu kaldt for en epidemi af WTO. Diabetes globale fremmarch skyldes primært
for fed mad kombineret med en inaktiv livstil. Diabetes er dog langt fra kun en sygdom, der rammer den
velstillede del af jordens befolkning. I dag estimeres det, at 70 pct. af verdens diabetikere bor i
udviklingslandene. Langt de fleste af dem er dog ikke diagnosticeret. Især vækstlande som Indien og
Indonesien oplever i disse år en voldsomt vækst i diabetikere.
Hjertekarsygdomme og diabets er dog kun få blandt mange sundhedstrusler, der helt eller delvist skyldes
forkert kost. WTO estimerer, at mere end tre fjerdele af alle dødsfald i dag er direkte relateret til kost‐ og
ernæringsmæssige faktorer. Undervægt og mangel på ordentlig ernæring er også stadig et massivt problem
især i udviklingslandene. Selvom verdensbefolkningen i gennemsnit er blevet rigere, er der stadig i dag 870
millioner fejl‐ eller underernærede mennesker på verdensplan.
Under overfladen af disse ernæringsmæssige udfordringer ligger dog også et stigende fokus på sundhed og
kost. I en undersøgelse fra 2013 foretaget af de amerikanske sundhedsmyndigheder, svarede 58 pct. af de
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adspurgte amerikanere f.eks., at de i dag har større fokus på personlig sundhed end tidligere, og 57 pct.
havde et ønske om at leve sundere. I Danmark ser man den samme tendens. Figur 4. referer til en
undersøgelse foretaget af Landbrug & Fødevarer, og viser, at langt de fleste respondenter angiver, at de
ønsker at leve sundere enten ved at spise sundere eller dyrke mere motion.

Figur 4 ‐ svar på spørgsmålet: Ønsker du at leve sundere? Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, 2015

2.0 Megatrends betydning for ingrediensindustrien
De netop beskrevne megatrends skaber en lang række udfordringer i forhold til femtidens
fødevareproduktion. Disse udfordringer kan den danske ingrediensindustri være med til at løse. Følgende
tekst vil gennemgå eksempler på løsninger og muligheder fra ingrediensindustrien. Først følger en
definition af ingredienser, herunder hvor ingredienser stammer fra og hvilke produkter de benyttes i.

Figur 5 – Landbrug & Fødevarers definition af ingredienser.
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2.1 Fødevare‐ og foderingredienser
Ingredienser er alt, hvad der tilsættes sammensatte fødevarer og foder og kan komme fra mange
forskellige kilder. Nogle ingredienser er hovedbestanddele i fødevarer og foder, fx mel i brød, kød i en pølse
eller korn i en grovfoderblanding. Når Landbrug & Fødevarer italesætter ingredienser drejer det sig primært
om ingredienser, der trækkes ud af råvarerne, og tilsættes fødevarer og foder for at bidrage med nogle
særligt ønskede egenskaber (fx proteiner, stivelser, olier, krydderiekstrakter). Derudover omfatter
ingredienser også tilsætninger, som er mere veldefinerede stoffer, der tilsættes fødevarer i små mængder
(fx tilsætningsstoffer med E‐numre, aromastoffer, vitaminer, enzymer og bakterier).
Generelt er formålet med at anvende ingredienser og tilsætninger at producere fødevarer, der
imødekommer forbrugernes ønsker og forventninger til blandt andet bekvemmelighed, sundhed, udseende
og konsistens, og samtidig at øge udnyttelsen af råvarerne i fødevareproduktionen. I foder spiller
ingredienser en vigtig rolle for optimering af foderudnyttelsen samt at imødekomme dyrenes
ernæringsmæssige behov. I forhold til fremtidens udfordring med at skaffe fødevarer nok er det især i
forhold til den øgede råvareudnyttelse, at ingrediensindustrien kan spille ind. Ingredienser er, som
illustrationen viser, ikke kun relevant for fødevare‐ og foderproduktionen men også for en lang række
andre produkter.

2.2 Bedre udnyttelse af ressourcer
Som beskrevet i det foregående afsnit vil efterspørgslen på fødevarer stige kraftigt. En måde at
efterkomme denne stigning på er ved at udnytte de eksisterende fødevareressourcer bedre. Her kan
ingrediensindustrien især byde ind på to måder. For det først kan man med de rette ingredienser få mere af
det samme. For eksempel kan enzymer bruges til at øge mængden af frugtjuice, der kan trækkes ud af
frugtkød. For det andet kan den stigende viden om ingredienser og de rette processer til udvinding løfte
forskellige biprodukter højere op i værdikæden. Dermed går produkter fra at være kategoriseret som affald
og restprodukter til reelle produkter. Der er her altså tale om produkter, som ved hjælp af fokus på
ingredienser, kan bruges på en bedre måde, så de skaber mere værdi. Både økonomisk og
ressourcemæssigt. Kartoffelskræller kan f.eks. med den rette behandling og den nødvendige godkendelse
anvendes i fødevarer til mennesker i stedet for at blive brugt til dyrefoder. På samme måde kan produkter
fra svineproduktionen anvendes til at lave højværdienzymer, der bruges i medicinalindustrien. I fremtidens
cirkulære samfundsøkonomi skal alt ting i højere grad tænkes som brugbare produkter, fremfor blot affald.

Side 8 af 19

2.3 Længere holdbarhed og mindre madspil
En anden måde at takle udfordring med det stigende
fødevarebehov er ved at mindske madspild således at
mere af det, vi allerede producerer, rent faktisk bliver
spist. Ifølge FN smider hver indbygger i USA i snit 115 kg
fødevarer ud hvert år, i Europa er det 90 kg pr person.
Som vist i figur 6 er der imidlertid stor forskel, hvor i
fødevarekæden tabet forekommer alt efter region. I den
rige del af verden sker størstedelen af madspillet enten i
supermarkederne eller hjemme ved forbrugerne.
En stor del af dette tab skyldes, at fødevarerne
overskrider sidste salgsdato, inden de bliver fortæret. En
væsentlig del af de producerede fødevarer bliver
imidlertid også smidt ud uden at fejle noget, blot fordi de
fremstår uappetitlige. Dette er især tilfældet for frisk
frugt, som hurtigt bliver brun eller rynket og dermed
Figur 6: Procentvis tab af fødevarer i
kalorier i forskellige led af fødekæden.
Kilde: GOE 2015

usælgelig.

Denne udfordring udgør et stort potentiale for ingrediensindustrien.

Allerede i dag leverer

ingrediensindustrien antioxidanter, der bruges til at hæmme den kemiske proces, hvor luftens ilt oxiderer
kemiske forbindelser i fødevarer, og dermed forlænger holdbarhed, hæmmer harskning og brunfarvning af
fødevaren. I udviklingslandene er det i højere grad under produktionen og håndteringen af høsten, at tabet
sker. Det er svært for ingrediensindustrien at påvirke tabet i denne del af kæden. Ingredienser og de rette
processer kan imidlertid også anvendes til at øge holdbarheden af fødevareprodukter, der ikke opvarmes
optimalt, f.eks. i udviklingslande uden veludviklet strømnet og lignede. Dette kan f.eks. være i form af
mælkeprodukter, der kan holde sig lang tid udenfor køl.

2.4 Food convenience og ingredienser
Markedet for convenience‐fødevareprodukter er de seneste 10 år eksploderet på verdensplan.
Convenience produkter er en fælles betegnelse for fødevareprodukter, der i en eller anden udstrækning er

Side 9 af 19

præbehandlede, så de hurtigt kan nydes af forbrugeren f.eks. i form af en færdigret eller en færdigblandet
salat, der allerede indeholder alle de forskellige ingredienser udskåret og vakuumpakkede. For 10‐15 år
tilbage var markedet især domineret af nemme men usunde færdigretter som f.eks. frysepizzaer. Dette er
imidlertid ved at ændre sig. Den seneste tendens på markedet for convenience produkter går mod øget
fokus på sundhed, friskhed, det rigtig ernæringsmæssige indhold, emballage og bæredygtighed. Denne nye
tendens udgør et stort potentiale for ingrediensindustrien. Fokus på smag og ernæringsmæssig kvalitet
skaber et behov for en ingredienssammensætning, der kan bibeholde den smag, friskhed, konsistens og
vitaminsammensætning, som forbrugerne efterspørger. På alle disse områder kan ingrediensindustrien
spille ind og ikke alene hjælpe til med at levere, hvad forbrugerne ønsker men også forlænge holdbarheden
af disse produkter.

2.5 Fødevarer målrettet særlige forbrugergrupper
Som vist under de beskrevne megatrends kan mere end tre fjerdedele af verdens dødsfald direkte relateres
til kost‐ og ernæringsmæssige faktorer. En del af løsningen på dette problem er fødevarer, der er
funktionelt målrettet til den enkelte forbrugergruppes behov, såkaldte funktionelle fødevare. Markedet for
funktionelle fødevarer vurderes at være den hurtigst voksende del af det internationale fødevaremarked
med en tilvækst de sidste 10 år, der er 10 gange højere end for fødevarer i al almindelighed. Endvidere
tegner sig et billede af, at markedsføringen af fødevarer med særlig gavnede sundhedseffekter er stigende.
I 2012 indeholdt 7 pct. af alle fødevarer, der blev lanceret, en reklame for, at fødevaren gavner sundheden.
Det tal var i 2007 kun 3 pct.
Der findes ingen fast international definition for, hvad der betragtes som en funktionel fødevare. I
nærværende notat arbejder vi imidlertid ud fra følgende definition: Ved funktionelle fødevarer forstås
fødevarer med særlige egenskaber, der gør dem sundere. Det kan være fødevarer med ændrede
ernæringsprofiler (fx skummet mælk) eller fødevarer, der er tilsat særlige sundhedsfremmende stoffer
(vitaminer, mineraler, probiotika). Funktionelle fødevarer kan have særlige målgrupper og kan være
understøttet med sundhedsanprisninger. Dette marked er altså interessant for ingrediensindustrien, da det
i høj grad er herfra, de sundhedsfremmende stoffer skal komme. Hvad der specifikt bliver efterspurgt,
varierer dog kraftigt fra land til land og er dermed meget styret af en række specifikke nationale faktorer så
som lovgivning, kultur, markedshistorik osv.
Det globale marked for funktionelle fødevarer er som sagt svært at forudsige. Det er imidlertid muligt at
udpege enkelte særlige forbrugergrupper, hvis behov kunne udgøre et interessant potentielt marked for
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ingrediensindustrien.


Sportsfolk: Markedet for kosttilskud og præstationsfremmende produkter er i generel vækst over hele
verden. Særlig proteinholdige kosttilskud har de seneste år oplevet en stor vækst. Opfattelsen af
proteins gavnelige effekter har da også udviklet sig. En ny undersøgelse foretaget af Norstat for
Landbrug & Fødevarer viser, at særlig protein i stigende grad kobles sammen med sundhed især inden
for tre kundegrupper: Motionsfolk (personer der dyrker mere end 5 timers motion om ugen), personer
på kur og ældre. Gruppen at motionsfolk tænker generelt meget over deres kost, og forsøger at vælge
produkter med et højt proteinindhold.



Ældre/syge: Mange ældre og syge personer får generelt for lidt næring igennem deres almindelige
kost. Det skyledes for mange ældre personers vedkommende, at de spiser mindre med alderen og
generelt springer flere måltider over i forhold til den øvrige befolkning. For de syge personers
vedkommende har meget medicin en negativ effekt på appetitten. Ingrediensindustrien kan i høj grad
være med til at afhjælpe dette problem. Dels ved at tilsætte flere vitaminer, mineraler og proteiner til
de ældre og syge personers kost med også ved at påvirke smag og konsistens, så maden fremstår mere
appetitlig. Undersøgelser fortaget af Ældresagen viser, at rigtig mange ældre danskere spiser mindre,
fordi de simpelthen synes maden smager af mindre, og at de generelt ikke har nogen appetit. Til syge
mennesker kan det også handle om at fremstille produkter, som kan indtages uden den store
anstrengelse.



Overvægtige: Funktionelle fødevareprodukter målrettet vægttab er i dag den største globale
produktgruppe inden for funktionelle fødevarer sammen med produkter målrettet sportsfolk. Her er
markedet især domineret af produkter, hvor man har erstattet sukker i produkter til diabetikere. Ifølge
IDF (International Diabetes Foundations) steg antal af diabetikere i USA alene fra ca. 32 millioner i 2010
til ca. 40 millioner i 2015 og forventes at stige til 53 millioner i 2025. Den stigende overvægt globalt set
udgør endvidere et potentiale for ingrediensindustrien i forhold til at erstatte flere fedende elementer
af kendte fødevareprodukter med mindre fedende og samtidig bevare den smag og struktur, som
kunderne efterspørger.



Undervægtige/underernærede: De hidtil nævnte mulige markeder vil især findes i den rige del af
verden, hvor stigende overvægt er et problem, og folk også har råd til at betale for produkter målrettet
dette problem. En anden og globalt set mindre købestærk gruppe er de underernærede, fejlernærede
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og undervægtige. For de underernærede i verdens udviklingslande generelt, og specifikt i akutte
situationer efter hungersnød eller lignede kriser, kan særligt kalorie‐ og næringstætte funktionelle
fødevarer være til stor gavn. Her kan ingrediensindustrien hjælpe med at gøre produkterne lettere
optagelige samt tilsætte ekstra vitaminer og mineraler. Yderligere kan industrien hjælpe med at
fremstille produkter med en særlig holdbarhed, så det let kan transporteres og distribueres rundt
omkring i verden.


Nyfødte og børn: En anden gruppe, der kunne have gavn af funktionelle fødevarer, er nyfødte og
spædbørn. Især i udviklingsladene er denne gruppe meget sårbar, og man oplever flere steder høj
dødelighed blandt nyfødte på grund af fejl‐ og/eller underernæring. Her er der et potentiale for
ingrediensindustrien i forhold til at udvikle modermælkserstatning og lignende produkter for at sikre at
nyfødte får, hvad de har brug for især i de første meget kritiske måneder.

2.6 Stigende interesse for naturlige, ”free from” og vegetar produkter
En anden markedstendens går mod øget branding af produkter som ”free from”. Som vist i figur 7 er der en
tydelig stigning i ”free from ”‐produkter, såsom økologiske, vegetariske eller glutenfri produkter. Udover de
viste på grafen kan markedet for laktosefri produkter også nævnes som et, der er i vækst. Denne
markedstrend udgør et interessant potentiale for ingrediensindustrien. Særligt vegetariske produkter
indeholder ofte tilsat vegetabilsk protein, og udgør dermed et marked. Generelt er markeder i Vesteuropa
for vegetarprodukter vokset kraftigt de seneste år. Således fremgår det af en undersøgelse fra Innova
market insights, at markedsføring af vegetarbøffer, soja mælk og andre lignende produkter, der udgør et
ikke‐animalsk baseret alternativ til kendte animalske produkter, er mere end fordoblet fra 2011 til 2014. En
anden tendens på verdensmarkedet er en stigning i produkter, der lanceres som ”naturlige”. Denne
påstand er på mange markeder ikke klart defineret og kan dække over et bredt indhold. Det er en tendens
som ingrediensindustrien i stigende grad forholder sig til.
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Figur 7: Andel af produkter lanceret med en bestemt anprisning. Kilde: Innova Market Insights 2015

3.0 De globale megatrends og fremtidsudsigter for fodermarkedet
I det nedenstående vil det blive gennemgået, hvordan de globale megatrends påvirker det globale marked
for foder. Som en konsekvens af især den stigende befolkningstilvækst og voksende middelklasse, vil
efterspørgslen af animalske produkter de kommende år stige markant. Det betyder, at behovet for foder vil
stige. Jordarealerne til produktion af foder er begrænset. Derfor vil der blive stillet store krav til produktion
af kvalitet foder, som kan bidrage til en øget effektivitet i husdyrproduktionen. Dette udgør et enormt
potentiale for ingrediensindustrien, der allerede i dag er langt fremme på dette område. Husdyrbestanden i
verden er allerede steget kraftigt de seneste 20 år. Figur 8 viser, at antallet af svin er steget med 15 pct.,
der er blevet 16 pct. flere kvæg og hele 81 pct. flere fjerkræ siden 1993. Den øgede efterspørgsel efter
animalske produkter vil betyde, at husdyrbestanden vil fortsætte med at stige i de kommende år.
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Figur 8: Udviklingen i den globale husdyrbestand for svin, kvæg og fjerkræ. Kilde: FAO stat 2014

Globalt set ligger den kommercielle produktion af foder til husdyrsproduktion på ca. 1 mia. tons om året.
Verdens samlede foderproduktion er en anelse større, da der også findes en del lokalproduktion. Mere end
halvdelen af den globale foderproduktion går til slagtekyllinger og svin som vist i Figur 9.

Figur 9: Den kommercielle foderproduktion opdelt på anvendelse, 2013
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Netop foder til slagtekyllinger, fisk og svin er et område, hvor danske producenter ligger med helt i top, når
det kommer til fodereffektivitet. Det skyldes b.la., at Danmark er langt fremme i forskning og udvikling
indenfor foderingredienser. Øget foderudnyttelse er også, hvad verdensmarkedet efterspørger. Der er
stigende behov for foderingredienser og alternative proteinkilder, som er ernæringsmæssigt og prismæssigt
konkurrencedygtige og som kan indgå i en stabil forsyning.
Fortsætter udviklingen i husdyrbestanden, uden at der sker en øget foderudnyttelse, vil der blive brugt
omkring 40 pct. mere foder i 2040. Denne udvikling vil skabe et massivt pres på jordarealerne. Jordarealer
der i forvejen er knaphed på grundet klimaændringer, øget fødevare produktion, urbanisering mm.

3.1 Foder‐ og kødproduktion
Som det ses i figur 10, er Kina og USA globalt set
verden største foderproducenter med en forventet
samlet produktion i 2015 på henholdsvis 182 og 172
millioner tons årligt. De to lande ligger langt foran nr.
3 på listen nemlig Brasilien med 66 millioner tons om
året. Danmark befinder sig på en 42. plads.
Foderproduktionen afspejler i høj grad, hvor den
største husdyrsproduktion finder sted. Ifølge tal fra
FAO havde Kina og Brasilien i 2015 en kødproduktion
på henholdsvis 83 og 19 millioner tons. En

Figur 10: Global foderproduktion i 2014, millioner tons

produktion der forventes at stige til henholdsvis 100
og 23 millioner tons i 2030.
Der eksisterer ikke tal for værdien af foderproduktionen, men der er klare indikationer på, at hvis der kigges
på værdien, så ville den danske foderproduktion ligge højere oppe på listen. Det skal ses i lyset af, at
fodereffektiviteten er højere i Danmark end i mange andre lande, og dermed må værdien alt andet lige
også være højere. Det danske foder indeholder en række værdifulde ingredienser, som hæver værdien.
Det betyder også, at miljøpåvirkningen pr. produceret enhed ligger lavt i den danske husdyrproduktion i forhold til
andre lande. Udover fodereffektivitet er ingrediensbranchen også med til sikre dyrenes ernæringsmæssige sundhed
samt mindske risici for sygdomme. Dette bidrager til dyrenes velfærd.

Figur 11 viser kødproduktionen i udvalgte lande fordelt på kødtype. Tallene er fra 2010, men det er et godt
billede på, hvor verdens kød produceres.
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Figur 11: Kødproduktion i millioner tons inddelt efter type og land(2010).

Et andet aspekt ved udviklingen i kødforbruget og den deraf afledte efterspørgsel på foder er, hvilke
markeder der står til at vokse. Hvis man ser på de største markeder opdelt som de nuværende rige lande og
BRICS lande, tegner sig et billede af, at de rige I‐lande vil bibeholde deres nuværende niveau. Det vil være i
de store BRICS lande, at væksten indenfor kødforbrug bliver at finde. Figur 12 viser forbruget i 2012 og det
forventede i 2022 i I‐landende og i BRICS landende. Det viser, at forbruget af kylling vil vokse en smugle i de
rigeste lande, og at det øvrige kødforbrug vil forblive uændret eller falde en smule. I BRICS landende
forventer man derimod, at forbruget af alle kødtyper vil stige især forbruget af slagtekyllinger. Da kød i høj
grad er en vare underlagt international konkurrence, betyder øget efterspørgsel på kød i et land ikke
nødvendigvis tilsvarende øget efterspørgsel på foder i det samme land. Det kan dog stadig forventes, at på
markeder hvor efterspøgslen på kød vokser, vil efterspørgslen på foder gøre det samme til en vis grad.
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Figur 12: Kødforbrug i 2012 og 2022 i udvalgte I‐lande og BRICS‐landene. (2010)

3.2 Foder og akvakultur
I takt med at efterspøgslen på kød stiger, stiger også efterspørgslen på fisk og dette har ført til en stor
vækst i indenfor akvakultur (opdræt af fisk, skalddyr og andre organismer der lever i vand). I 2014 kom lige
knapt halvdelen af verdens fiskeproduktion fra akvakultur, resten var fra vildt‐fangede fisk. I 2012 overgik
mængden af produceret fisk mængden af produceret oksekød på verdens plan. Kina er suverænt den
største producent af fisk i verden med en produktion på 50 mio. tons vildt‐fanget fisk og 59 mio. tons fra
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akvakultur. Dermed udgør Kinas andel af den globale fiskeriproduktion knap 70 pct. Kinas andel af den
globale produktion fra henholdsvis vildt‐fanget og akvakultur er 55 og 88 pct.. Da dele af den vilde
fiskebestand er tilbagegående, og store dele af den globale kommercielle fangst i øvrigt er stærkt reguleret
med kvoter, bliver store dele af det stigende behov for fisk dækket med akvakultur. Den stigende
produktion indenfor akvakultur udgør et interessant potentiale for ingrediensindustrien især i forhold til
produktion af højkvalitets fiskefoder. Et andet aspekt ved denne udvikling er det relativt lave
ressourceforbrug ved fiskeproduktion sammenlignet med anden animalsk produktion, som vist i figur 13.
Endvidere betragtes fisk af nogle som et sundt alternativ til andre animalske produkter. Det høje forbrug af
fisk fremfor andet kød ses blandt andet som en af årsagerne til, at problemer med overvægt og de dertil
relaterede følgesygdomme er langt lavere i et industrialiseret land som Japan end i USA.

Figur 13: Mængden af foder til produktion af 1 pund kød. Kilde: FAO 2014
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