
Fremtidens megatrends –
Landbrug, globalisering, Mega- tech og  kunder 

frem mod 2030!



Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

▪ Det gælder det såvel det materielle som det 
immaterielle i livet

▪ Danskerne i almindelighed som forbrugere  og som 
landmænd som kunder hos jer!

▪ Det skal gå fremad og opad, ellers opleves det som 
tilbagegang
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A New World Order  



The west is no 
longer the best

▪ Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi stadig 
opskriften på de rette politiske og økonomiske 
styreformer 

▪ Demokrati og reguleret kapitalisme

▪ Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak og 
Afghanistan 

▪ Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

▪ Derfor  har  USA og EU  været usikre  med hensyn til 
Syrien, Irak og i dag Rusland 



Usikker tid og verden og EU 
frem mod 2030  

▪ En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 
forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog og 
økonomiske magtcentre.

▪ Ressourcerne og magten over dem lige så vigtig som 
militær kapacitet.

▪ En langt mere kompleks og  uforudsigelig verden –
usikkerhed og forvirring 

▪ I dag Mr. Trump og Brexit forhandlinger Holland –
Frankrig og Tyskland 



The New Normal 

▪ Virksomheder  ikke mindst landbruget - større omhu 
og vilje til at forstå mange forskellige nationaliteters 
og subgruppers interesser for at kunne sælge 
produkter og services

▪ Vi har ikke længere særlig særstatus som del af 
vesten – vi skal fortjene det hver gang!

▪ En konstant – at der opstår nye konflikter og 
udfordringer, som rammer vores virksomheder og 
eksport 

▪ ” Blive klogere på meget kort tid”
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Ressourcer og  
sikkerhedspolitik

▪ Omlægning af energiforsyningen i OECD er ikke klima som 
hoveddriver 

▪ Forsyningssikkerhed og fravær af politisk afhængighed bliver 
afgørende

▪ Ruslands politiske bommert – dreje på hanen til Ukraine

▪ Shale gas og olie  i USA – uafhængig af Mellemøsten

▪ Energi er først og fremmest sikkerhedspolitik – og dermed 
topprioritet i de største lande

▪ Man kan ligeledes anskue fødevareproduktion og sikring af den i 
fremtiden som sikkerhedspolitik!



BE GOOD
Tidsånden frem mod 2025 

▪ Gøre noget godt

▪ Gøre en forskel

▪ Hjælpe verden, bygge en 
skole, redde nogen

▪ Redde dyrene, kloden, 
regnskoven eller de 
oprindelige folk

▪ Se dig selv som en mulig 
belastning



Miljø og klima

▪ Miljø  og klima er centrale og indlysende for os alle - vi skal have 
ren luft, rent vand og gode vilkår på resten af miljøområderne 

▪ CO2 og global opvarmning er stadig et HOT emne

▪ Men Paris aftalen ser ud til at få effekt – alle har efterhånden en 
interesse i at begrænse udledningen

▪ Mål: Kun 40 gigatons CO2 udledning i 2030 i verden Forventet 
ellers 55 Gt – i 2015 er udledning ca. 37 Gt

▪ Træder i kraft fra 2020, underskrift fra 22. april 2016 til 21. april 
2017 – USA,  Kina og Indien er med nu

▪ Danmark udleder 1 til 2 promille af al CO2 pr. år i dag



Den nye middelklasse

▪ Udgør i dag over 2,5 milliarder mennesker 
( 5 mia. i 2030)

▪ 2030 - 66 % af verdens samlede 
middelklasse i sydøst Asien

▪ Har et kraftigt voksende 
forbrugspotentiale

▪ Vækst i antal og vækst i forbrug 
fortsætter med 10% om året 

▪ De er på vej ind på samme spor som:
▪ Den amerikanske middelklasse i slut 1930erne
▪ Den europæiske kom i løbet 

▪ af 1960’erne



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

▪ Mangfoldighed i ønske til produkt, service, mulighed 
for distribution  f.eks. kineserne elsker kød, inderne 
yoghurt og smør



Nationale og europæiske 
forbrugertrends 

▪ Økologi vokser på ca. 10 % i dag af detailhandlen- de 
andre europæiske lande vokser i andre lande. Sverige 
nr. 2 efter DK 

▪ Det vokser på grund af fokus på sundhed for sig selv 
og familien og fokus på dyrevelfærd 

▪ Kvalitetsbølgen – for nogle fødevare 

▪ Øget efterspørgsel efter økologiske og lokale 
fødevarer og god samvittighed 

▪ Den trend når også de nye middelklasser…



Dansk Landbrug i fremtiden

▪ Landbruget lukker ikke i morgen – der bliver stor 
efterspørgsel efter fødevarer fremover

▪ To meget forskellige udviklinger- polarisering

▪ Produktionsbruget  - den store virksomhed med stor 
produktion til hele verden ( priser og vilkår World 
Wide) 

▪ De mindre landbrug/ fritids og hobby landmænd, som 
kan sælge lokalt og på den måde drive selvbærende 
virksomheder 



Disruptive technology
Mega Tech 2030



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg 
og kunderelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker
systemer, produkter og services 

▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher 

▪ Målet  med mere teknologi i branchen skal være større 
effektivitet og kvalitet i produkt og service  til kunderne!

▪ Gamle teknologier opstår i nye forklædninger 3D

▪ Vi lever i  en mega - bølge af nye teknologier, som smelter 
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig
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The Digital Revolution: 
Big Data 

▪ Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år

▪ Hastigheden (Velocity) – behandle og systematisere data stiger.

▪ De mange datakilder (Variety) struktureret –internt –eksternt, 
GPS-tracking fra smartsphones mv.

▪ Dokumentation for større gevinst ved optimeret brug af data 
end ved ny teknologi!  

▪ Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

▪ Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

▪ Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %



Block Chain 

▪ Digital infrastruktur som krydstjekker på tværs af 
netværk og tjekker data er korrekte. Derved erstattes 
tredjepart f.eks. Bank ( Bitcoin)

▪ Block- chain er blokke af transaktioner, som 
kontinuerligt kæder sig sammen og distribueres i 
”skyen”.

▪ Disse kæder består af krypterbare data, som tidligere 
var lukket ind i siloer / forskellige databaser nu i et 
digtalt flodleje og flyder hen hvor de skal bruges.



Industriproduktion 4.0, 
automatisering  og kunstig 

intelligens

▪ Globaliseringen drev revolution af  service og 
rådgivningssektor for bl.a. byggeri og medicin i 
Bangalore(Dacca)

▪ Den skandinaviske landsby i Krakow

▪ Næste level er øget automatisering og robotter med 
kunstig intelligens, som kommer til at løfte 
produktivitet og effektivitet i service og avanceret 
videns-service 



fortsat.

▪ De vil løser typisk mere avancerede rutineopgaver 
f.eks. bogholderi, løn, standardviden

▪ Alle kommer til at trimme organisation, opgaver, 
arbejdsgange og finde nye og bedre løsninger

▪ Arbejdsdelingen mellem mennesker og digitalisering i 
bred forstand bliver forfinet og fintunet de 
kommende år 
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Demokratisering af viden og 
læring  

▪ Robotter med avanceret intelligent technologi 

▪ De mange nye muligheder (sårbarhed)….

▪ Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til 
konkret tilfælde Dr. Watson 

▪ Bedre og lang mere service Dr. Watson Jill 

▪ Reel demokratisering af viden - Give ansatte og 
kunder hurtig og direkte adgang til viden og 
problemløsning





Jeres hovedområde er truet!

▪ Bogføring er på vej til at blive automatiseret

▪ Lovgivningen på revisionsområder bliver lempet yderligere

▪ Det betyder, at landbrug og SMVer får lettere ved at gøre 
alt arbejdet uden jeres hjælp

▪ Hvornår bliver regnskaber gratis?

▪ Det er teknologien, der driver udviklingen

▪ I risikere at miste mange kunder og på andre områder blot 
blive en engros leverandør af specialiseret viden til de 
andre



Disruption: At sætte sig på et 
interface

▪ Uber, AirBnb og GoMore, 

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 24/7 what
ever –when ever

▪ Ny forretningsmodel  - billigere og smartere 

▪ Mange brancher nødt til at udvikle interface til bedre, hurtige 
og smartere

▪ I modsat fald bliver I  engrosleverandører og Jeres kunder til 
deres kunder



De mange generationer 
og forventning til service

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



De digitale indfødte 
landmænd 
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Service, ja tak!

▪ Global mindset– hurtig, nem og smart design

▪ 24/7 – tilgængelighed - What ever – When ever

▪ Interaktiv og intuitiv og brugervenlige systemer

▪ Kære BLBR – Brug digitalisering og viden om sektor til 
at tilbyde nye måder og systemer, som gør det sjovt 
og nemt at styre drift, regnskab og liv for mig! 

▪ Eller finder jeg andre at lege med 

▪ ”Når man endelig bevæger sig  ud den fysiske 
verden!”…………



Marianne Levinsen

E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk
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