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En Verden med 7,7 mia. 

mennesker (juli 2019)

▪ Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)

▪ Middelklassen vokser dramatisk





Hvad vil middelklassen 

have?

▪ Hvad ville vi have efter 2. verdenskrig?

▪ De vil have:

▪ Tryghed og sikkerhed

▪ Sundhed og sundhed of børnene

▪ Bedre tilværelse for vores børn end for os 

Uddannelse, bedre boliger, bedre mad, biler, 

rejser og begyndende småluksus

▪ Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså 

de almindelige middelklasseprodukter



Middelklassekrav til 

fødevarer

▪ Kvalitet og en godt produkt

▪ Sikkerhed – tracability, garanti for sundhed, 

sikkerhed for indhold og kontrol af fødevaren

▪ Holdbarhed og opbevaringsmuligheder

▪ Ernæringsmæssige sammensætning – især til 

børnene, men efterhånden til alle

▪ Et snært af luksus – indpakning, fortælling om 

produktet, udseende 

▪ Noget man ikke selv kan få på anden vis



Ressourcer og 

efterspørgsel

▪ En voksende befolkning på jorden

▪ En voksende urbanisering

▪ En voksende middelklasse – bruger mere energi, 

vand og varer pr. person

▪ En voksende industri- og fødevareproduktion 

bruger mere vand og energi

▪ Der er vand og energi nok i Verden

▪ Problemet er fordeling, distribution og 

investeringer for at sikre godt, rent vand og energi 

til alle







Normal miljøregulering 

▪ Hvad kommer 
der ud af 
skorstenen og 
andre steder?

▪ Hvad bliver der 
tilbage?

▪ Resten må I 
selv bestemme



Miljøregulering af særligt 

forurenende virksomheder 

▪ Bygger på forebyggelse gennem fysiske planlægning, 

individuel miljøgodkendelse og decentral 

myndighedsbehandling af den enkelte virksomhed

▪ Principper: Højt beskyttelsesniveau, forureneren betaler, 

forsigtighed, forebyggelse, decentral myndigheds-struktur, 

individuel behandling af virksomhederne, offentlig/privat 

samarbejde samt retssikkerhed, klagesystem

▪ Økonomiske virkemidler: Afgifter, omsættelige forurenings-

tilladelser, gebyrer og tilskudsordninger

▪ VVM, centrale normer, EU, decentral sagsbehandling,  

▪ Miljøledelse, miljødata, selvkontrol, tilsyn, digital sags-

behandling og differentieret frekvens



Fremtidens 

landbrugsregulering

▪ Vi er på vej mod at regulere landbruget som 

virksomheder

▪ Men der er et stykke vej endnu…

▪ Der er mange interesser i landbrugsproduktion 

udefra – interessegrupper for dyrevelfærd, naturen, 

vandløbene, rekreative formål, biodiversitet, 

fødevaresundhed og sikkerhed …etc…etc….

▪ Lige nu er der er dagsorden i DK, der peger mod 

skrappe regler på klimaområdet og omlægning af 

landbruget



Landbruget udledning stiger procentvis









Landbrugets udledninger

▪ Husdyrproduktion er den største kilde til 

drivhusudledninger i landbruget.

▪ CO2 udgør kun omkring to procent af udledningerne fra 

landbruget. De væsentligste drivhusgasser er metan (55 

procent) og lattergas (ca. 43 procent).

▪ Drivhuseffekten af metan er omkring 25 gange kraftigere 

end effekten af CO2, mens drivhuseffekten af lattergas 

er omkring 300 gange kraftigere end CO2.
▪ Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

▪ Det er altså lattergassen og metanen, vi skal gøre noget 

ved – og lattergassen tæller hurtigst med faktor 300



Indsats mod metan og lattergas



Kød og CO2 ekvivalenter



Hvordan bliver landbruget 

klimaneutralt?

▪ De 50% kan nåes med kendte teknikker og 

almindelig innovation – forbedringer løbende

▪ De sidste 50% kan ikke nås uden ny forskning og 

helt ny teknologi

▪ Kan det nåes på 31 år? Ja, normalt, hvis vi ser på 

teknologier, der ikke er afprøvede endnu

▪ Men helt nye teknologier har normalt en 

gennemtrængningstid på 30-40 år

▪ Der er brug for fri forskning i helt nye teknologier 

og muligheder – sig lige det til Axelborg!



Disruptive technology







Selvkørende traktor
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Maden produceres i et 

laboratorium





By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Impossible burger

vegansk ”oksekød”

According to Impossible Foods' 

website, the five main

ingredients of an Impossible 

Burger 2.0 are:

Water

Soy-protein concentrate

Coconut oil

Sunflower oil

Natural flavors.

Impossible "meat" also contains 2% or less of:

Potato protein

Methylcellulose

Yeast extract

Cultured dextrose

Food starch, modified

Soy leghemoglobin

Salt

Soy-protein isolate

Mixed tocopherols (vitamin E)

Zinc gluconate

Thiamine hydrochloride (Vitamin B1)

Sodium ascorbate (vitamin C)

Niacin

Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6)

Riboflavin (vitamin B2)

Vitamin B12





Det går ikke så 

dårligt

Der er 14% skov i Danmark 

mod 4% i 1807

Ozonlaget er ved at heles

Energiomstillingen er på vej 

og er i dag rentabel i store 

dele af verden

Vi lever længere og længere

Spædbarnsdødeligheden er 

faldet markant og falder

Vi har råd til og får bedre råd 

til en større miljøindsats



Sensorer og GPS



BIG DATA 

et profitablet tiltag:

Hvordan tjener man penge på BIG DATA?

A. Sælg data, indsigt og viden

B. Skab smarte produkter og serviceydelser

C. Forbedring af brugeroplevelsen

D. Skabe nye business models

E. Forbind Jer med jeres slutbruger



Eksempler på data og 

profitabilitet

Mejetærskeren registrerer høstudbytte og 

dimensionerer såning, sprøjtning og gødning året 

efter (Massey Ferguson – Fuse technologi 

totalløsning – præcisionsdyrkning)

Tesla indsamler mængder af data om brugen af deres 

biler for at forbedre brugeroplevelsen i bilerne og 

tilrettelægge vedligeholdelsen

Ford – vil være mere Tech i fremtiden – indsamler data, 

der giver bedre forsikringer for kunderne, bedre 

strategi i Ford og bedre markedsføring via 

salgsoplysninger



Fra producent til 

serviceleverandør

▪ Det er mere profitabelt og forudsigeligt – dejligt!

▪ Hvordan kan en virksomhed gå fra blot at sælge 

produkter til at blive en serviceleverandør? 

▪ Vestas sælger stadig vindmøller, men tjener penge på 

serviceringen 

▪ F.L.Smith servicerer mineanlæg og cementfabrikker over 

hele verden

▪ Grundfoss kunne sælge transport af vand, olie og andre 

væsker

▪ En printer – er sådan set bare til for at sælge patroner 

▪ Man skal  skal vælge en vej ind i markedet
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