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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.



De nye middelklasser

hvor bor de?

▪ En fantastisk demokratisering af forbrugsmuligheder

▪ Det er i Sydøstasien – Kina, Vietnam, Indonesien, 

Filippinerne, Thailand, Laos mv

▪ Det er i Sydasien – Indien, Pakistan, Bangladesh og 

Burma

▪ Det er i Sydamerika – Brasilien, Mexico mv.

▪ Det er også i Afrika – Sydafrika, Kenya, Nigeria, 

Tanzania mv.

▪ Vi må ikke glemme Rusland, Ukraine og Kasakhstan

▪ Kineserne spiser 66 kg kød om året, Inderne spiser 

masser af smør og yougurt



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….



Hvad lever vi af i dag?

(netto)

▪ Eksport industrivarer 80 mia. (medico 39 mia., maskiner 
19 mia., møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

▪ Eksport landbrug (55-70 mia.)

▪ Søtransport (50-60 mia.)

▪ Formueindkomster (60-68 mia.)

▪ Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

▪ Varetilknyttede tjenester, merchanting (20-23 mia.)

▪ Lufttransport person og godstransport land (5-6 mia.) 

▪ Royalties og licenser (5 mia. kr.)

▪ En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

▪ …resten giver underskud



Fødevareklyngen eksporterede i 2016 for 156 mia. kr. brutto







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…



Landbrugets 

udledning

▪ 22% af udledningen fra landbruget 

▪ Som transportsektoren

▪ Reduceret udledning fra husdyr er påkrævet

▪ I kan jo håbe på succes med komponent x fra Foulum

▪ Alternativet kan også være at producere klima-venligt el 

og andre komponenter, der kan modregnes direkte

▪ Der er gennem nogle år blevet lagt op til, at landbruget 

godt må producere mere og gøde bedre på nogle jorde

▪ Der skal en omfordeling af jord i gang, så udledningen 

bliver mindre

▪ Skab natur via jordomlægning og få lydhørhed i SD



Cradle to Cradle for 

landbruget og følgeerhverv

Det er så at sige alle materialer, der skal kunne blive til 

input til en ny produktcyklus

Den grønne cyklus er i princippet bæredygtig og kan 

skabe 100% gencirkulation

Den mekaniske del og fødevareindustriens maskiner og 

bygninger skaber lidt flere problemer

Det kommer til at tage lang tid og er ret svært

Krav til leverandører en nødvendige

Gennemsigtighed i processen er vigtigt! (transparens-

kravet)

Det er retningen og tempoet, der er afgørende



Sundhed og økologi

▪ Hovedårsag til økologiske indkøb er sundhed, 

dernæst smagen…. 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 mv.  

▪ Større økologisk forbrug truer bæredygtighed og 

miljø, kun ca. 5 % af arealer i DK er økologiske

▪ Det bliver også tendenserne i middelklasserne i 

Verden – og så er der også de unge



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



Flere med 

kødfrie 

dage,

Flexitarer, 

vegetarer og 

veganere

2,4% lever 

vegetarisk i 

DK i dag



Flexitarer i fremgang 
Få vegetarer og færre veganerne i 

Danmark



I Danmark nu!



Fødevaretendenser i 

fremtiden

Flere vegetarer og veganer, men især flexitarer

Flere nye produkter, der egentligt er kunstigt fremstillede

Større andel af fjerkræ og svin 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





Har veganismen toppet?





Alternativ produktion på 

markerne og i staldene

▪ El-produktion – er værd at overveje, men der er en del 

fælder på vejen - solceller bliver hele tiden billigere

▪ Andre afgrøder: Cannabis – er helt klart en god, 

fremtidig afgrøde, men kommer eventyret eller løber 

udlandet med det?

▪ Proteiner: Planter, insekter, tang og andre proteinkilder

▪ Egen fødevarekilde eller erstatning for protein-import

▪ Energi-pil og andre træafgrøder

▪ Alternativer: Golf er ikke i fremgang, forlystelsesparker, 

jagt, tang på marker/i stale – der kommer hele tiden flere

▪ CO2 bindende arealer – afgrøder eller jordbehandling



Gæld, rente og 

finansiering

▪ Rente er uhyggelig lav – ja negativ

▪ Alt for få gode investeringsmuligheder

▪ Burde være en ideel situation for landbruget

▪ Det er det blot ikke – mange hænger stadig i 

gældsfælden

▪ Hvem skal betale? Realkreditinstitutterne og bankerne? 

Staten? Eller kan de gode svinepriser betale…?

▪ Måske kunne en jordreform hjælpe flere ud af erhvervet

▪ Hvem vil overleve? De dygtigste og mest produktive og 

de største landbrug, plus nicher og småbrug

▪ Men kan vi blot skabe større brug i al evighed?



Nye ejerformer og 

investeringsmåder

▪ Selvejet eksisterer sådan set stadigt

▪ Men kan det fortsætte i udviklingen frem mod 

endnu større landbrug

▪ Der er brug for en driftform, der belønner 

landmandens arbejde som driftleder i samme 

grad som selvejet – ellers får vi ikke de dygtige 

med

▪ Der er brug for kapital fra pensionskasser, 

banker og andre investorer, hvis vi skal 

igennem omstillingen



Findes der et 

columbusæg?

▪ Samfundet ønsker  en kraftig reduktion af 

klimapåvirkningen og mere miljø, natur, skov og 

biodiversitet

▪ Landmændene vil gerne drive deres brug 

▪ Men måske kunne man bytte miljøpåvirkningen med en 

jordreform, en gældssanering og et langt bedre image i 

befolkningen?

▪ 20-30% mindre areal, langt mindre udledning, bedre 

produktion og større eksport

▪ Det kan godt lade sig gøre og måske er det 

gennemførligt med en SD regering frem for en borgerlig
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