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En Verden med 7,8 mia. 

mennesker (feb. 2020)

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

▪ Middelklassen vokser dramatisk



Den nye middelklasse:
I dag 3,8 mia om ti år 5,3 mia.



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



Traceability

Et forbrugerkrav og et krav om beskyttelse fra 
politikere

Det kan gøres både smart og let - RFID tags mv.

Problemer er placeret flere steder
– Landmænd og fritidsbrug

– Slagterier, mejerier og leverancer

– Detailhandlen

– Plantebrug og gartnerier er en større problem

100% traceability er ikke muligt – egyptiske 
bukkehornsfrø….



Kødforbrug i verden



Lyst til forbruge og valg af 
produkter



Økologi 

og sundhed

Hovedårsag til økologiske indkøb er sundhed, dernæst 

smagen…. (kilde: foodculture)

Især par, som bliver småbørnsfamilier, som bliver 

økologiske p.g.a. sundhed, sikkerhed for at undgå 

giftstoffer i maden til de kære små

Især de produkter, som er prisdygtige: Mælk, ost, æg, 

ris, mel og mere kylling

Større økologisk forbrug truer bæredygtighed og miljø, 

kun ca. 5 % af arealer i DK er økologiske

Det bliver også tendenserne i middelklasserne i Verden



Hvad bestemmer markedet 

for kyllingekød og æg

Rigdomsudviklingen

Befolkningsudviklingen

Forbrugertendenser:

▪ Kvalitetstendensen – vokser ved rigdom

▪ Convenience – let og enkelt

▪ Dyrevelfærd – doing good

▪ Kødfrie dage, flexitar, vegetar, veganer

▪ Catering og spise ude

Fødevareindustrien og ingrediensmarkedet



De unge generationer og 

fødevarer

En af de bedste måde at gøre oprør på, er at fravælge 

forældrenes mad!

Det er også rigtigt godt at tage afstand fra deres måde 

at leve på – fly, bil, parcelhus med oliefyr skal 

erstattes af tog, elbil og solceller

Klimadebatten er perfekt til at drive en hel 

generations måde at tænke på

Juleaften med en veganer er bare noget helt andet!

Økologi er ikke nødvendigvis klimarigtigt i de unges 

øjne



Vegetar = sundhed)

Hvad er den primære årsag til, at du er 

stoppet med eller spiser mindre kød

Epinion og DR

Sundhed 49%

Dyrevelfærd 9%

Klimahensyn 8%

Anden årsag 23%

Ved ikke 11%

Total 100% 

(N=374)



Spiser du mindre kød end 

for 5 år siden (Danmark)

Spiser du mindre kød end for 5 år siden  Epinion og DR

Væsentligt mere kød 2%

Jeg spiser mere kød 7%

Jeg spiser hverken mere eller mindre 56%

Jeg spiser mindre kød 22%

Spiser væsentligt mindre kød 7%

Er stoppet med at spise kød 3%

Ved ikke 3%



Flere med 

kødfrie 

dage,

Flexitarer, 

vegetarer og 

veganere



Flexitarer i fremgang 
Få vegetarer og færre veganerne i 

Danmark



De almindelige forbrugere er 

de vigtigste – der er få 

vegetarer



Kødløse dage 2010-19
Coop Mad-o-meter



Kød og CO2 ekvivalenter



Har veganismen toppet?



Hvad er vokset i Øko de 

seneste år



Konsekvenser for 

kyllingekød og æg

Topmarkedet går efter det rigtige produkt – kvalitetskyllinger 

eller vegetarprodukter

Mellemmarkedet nærmer sig dette, men tænker mere på 

prisen – hvordan er fremtiden for billige kyllinger?

Massemarkedet – vil dyrke nogle af tendenserne fra 

mellemmarkedet og gå efter højere kvalitet og 

plantebaserede produkter, men også købe billigt

Økologi vil stadig være der, og der vil blive langt færre 

lavkvalitetsprodukter og mere fokus på plantebaseret 

”kylling”

Forbruger taber overblikket i forhold til klima og forskellige 

kødtyper



Det nye regering og 

klimapolitik

▪ Reduktion med 70% i forhold til niveauet fra 1990 

(svarer til at gå fra indeks 68 til indeks 30)

▪ Vi skal ned på 44% af nutidens udledning i 2030

▪ Det er mere end en halvering på 10 år

▪ Der skal godt nok fart på – det kræver store ændringer

▪ Forvent utraditionelle metoder – også i måden at opgøre 

udledning på

▪ Den nye alliance med Naturfredningsforeningen er en 

stor politisk fordel – selv den nye miljøminister lyder 

landbrugsvenlig

▪ Regeringen har åbenbart ikke travlt – politisk timing…



Fødevaretendenser i 

fremtiden

Flere vegetarer og veganer, men især flexitarer

Flere nye produkter, der egentligt er kunstigt fremstillede

Større andel af fjerkræ i kødforbruget og højere salg af æg

Mindre vægt på økologi – og lavere merpris, hvis nogen

En diskussion af Co2 udslip og fødevarer – måske holder 

vegetarargumentet ikke i længden

Der skal mere til på co2 området og der forskes rigtigt 

meget i Danmark (Foulum)

Det bliver en opgave i mange år frem at tilpasse forbruget 

til opgaven at reducere CO2 udslippet
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