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Forventningernes samfund

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

 Det gælder også vores vilkår som medarbejdere og 
privat personer

 Bolig, arbejdsplads, løn og muligheder 

 Når det ikke sker – skuffelse og vrede 

 I virkeligheden  oplever mange unge, at de trods de er 
de bedst uddannede  får midlertidige jobs og dårlig 
løn i USA og Europa
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Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2016-2026
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2016-2036

DST

2016 2026 Ændring 2036 Ændring

0-9 627373 684088 56715 721891 94518

10-19 683865 655021 -28844 701359 17494

20-29 748732 760112 11380 715839 -32893

30-39 673593 783309 109716 776298 102705

40-49 797159 685829 -111330 769472 -27687

50-59 765248 782877 17629 661757 -103491

60-69 681207 720045 38838 740761 59554

70-79 486316 584522 98206 640101 153785

80-89 200294 312632 112338 388653 188359

90 + 43464 52767 9303 95415 51951

I alt 5707251 6021202 313951 6211546 504295



Befolkningsudviklingen 
2015-2030 (Prog 2015)



Fremtiden og 
fremskridtet 

 Pas på entydige  prognoser og 

 fremskrivninger 

 Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

 Geografien – opland og nærhed til større by

 Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

 Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

 Investorer og byggefolk 

Se Bolius By statistitik i kommuner 2006 til 2016



7300 km kyst i  DK



Danmark og Planlovgivningen

 Man må bygge i vandkanten i København, Århus, 
Aalborg og Esbjerg

 Man skal 3 km væk i landområderne

 Man må bygge i 140 m højde i Århus

 Man må ikke bygge i en skov eller i landzone

 Der er langt mest byzone i de store by-kommuner

 …Er det så sært, at udviklingen gik i en bestemt retning 
i en periode?



Planloven - regulering af 
bosætning og erhverv

 Siden 1950’erne har den fysiske planlægning haft fokus 
beskytte skov, kyst og det åbne landskab og de 
primære erhverv.

 Konsekvensen i DK har været og er, at det er langt 
nemmere at bosætte i byer end på landet

 Så man kan sige, at reguleringen har øget vandring og 
bosætning fra land mod byer 

 I Norge og Frankrig langt nemmere at bosætte sig i 
landdistrikter (regional/ landdistriktspolitik)

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV1deEmMPPAhVBOywKHZz-CgUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.saxo.com%2Fdk%2Fboeger%2Ftags_fysisk-planlaegning&psig=AFQjCNGRCgTy5ddgX5T6DzCVlZ22_U9uFQ&ust=1475740520968616


Regulering af erhverv

 Det startede som en beskyttelse af de primære erhverv  
landbrug og fiskere.

 Trods mindre liberaliseringen har den totalt set 
hæmmet andre typer af erhverv i at udvikle sig i 
landdistrikter 

 De sidste ændringer i planloven med bl.a. 10 
kystforsøgsprojekter følger de samme principper og 
brug af tomme ejendomme til andre formål

 Læs mere http://danmarkpaavippen.dk/hvidbog/

http://danmarkpaavippen.dk/hvidbog/


Den store Stat 

 De komplicerede sager med særlige miljø, natur og 
plansager med særlige nationale interesser 

 Konsekvens hver 4. år en liste over nationale interesser 
–Listen vokser landsplansdirektiver

 Staten kan derfor modsat andre bestemme, at der skal 
placeres store Vindmøller i Østerild sammen med Det 
Nationale Testcenter 2012

 Staten kan overtrumfe alle de regler, som andre 
offentlige og private skal følge……..



Dansk landbrug i fremtiden 



Hvad lever vi af i dag?
(netto)

 Eksport landbrug (50 mia.) (2011: 70 mia.)

 Eksport industrivarer (61 mia.)

 Søtransport (45-58 mia.)

 Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)

 Varetilknyttede merchanting (10-14 mia.)

 Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

 Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)

 En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

 …resten giver underskud



En Verden med 7 mia. 
mennesker

 Vi topper mellem 9 
og 10 mia. (måske)

 Middelklassen 
vokser dramatisk



Den nye middelklasse

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

 Har et kraftigt voksende 
forbrugspotentiale

 Vækst i antal fortsætter med 10% om året
 Vækst i forbrug 10% om året – ud over 

tilvækst i antal 
 De er på vej ind på samme spor som:

 Den amerikanske middelklasse i slut 1930erne
 Den europæiske kom i løbet 

 af 1960’erne



Forbrugsvæksten fremover

 Madvarer – med meget større fødevaresikkerhed og med 
kvalitet i produktionen 

 (Kineserne spiser 66 kg kød om året, inderne spiser masser af 
smør og yoghurt)

 Sundhed – lægebesøg, medicin og råd til at få sine forældre, 
børn og ægtefælle behandlet

 Sikkerhed gennem livet samt forsikringer

 Bolig – bedre boligforhold og mere plads, sanitet og bedre 
opvarmning/afkøling

 Tøj og påklædning af vestlig tilsnit – og gerne med et pift fra 
egen kultur



Nationale og Europæiske 
forbrugertrends 

 Økologi vokser på ca. 10 % i dag af detailhandlen  - de 
andre lande europæiske lande vokser også 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 



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 



Miljø og eksempel på 
regulering af landbrug 



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



Globale temperaturer
afvigelser i forhold normaltemperatur 



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



Energiforsyningen er blevet til 
sikkerhedspolitik

 Den væsentligste drivkraft bag omlægninger af 
energiforsyningen i OECD vil ikke være klimaet i de kommende 
år.

 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



Normal miljøregulering
af virksomheder  

 Hvad kommer der 
ud af skorstenen 
og andre steder?

 Hvad bliver der 
tilbage?

 Resten må I selv 
bestemme



Hvordan har man hidtil 
reguleret dansk landbrug ?

 Tilførsel af stoffer til jorden – gødning og pesticider

 Husdyrbelastning af arealerne – igen tilførsel og 
udbringningsareal

 Gødning af skov mv.

 Størrelse af bure og velfærdsareal mv.

 Teoretiske beregningsgrundlag 

 Reguleringsrationalet: Vi skal bestemme,  hvad den enkelte 
landmand må gøre, så der ikke sker unødig skade på natur, 
omgivelser, dyr, mennesker mv.

 Det er stik modsat normal miljøregulering



Hvad har denne  
reguleringsform betydet ?

 Suboptimering
 Jorden frembringer det, reguleringen tillader frem for det optimale

 Risiko for forkerte kalkuler – man tilfører det tilladelige frem for det 
rigtige niveau

 Manglende rentabilitets-konsekvenser – regulering får større betydning 
end afkast

 Manglende indflydelse på egen produktion – der skal eftersås på 
bestemte tidsrum, udbringes etc.

 Ukontrollabel udledning, da det er tilførslen, der reguleres –
samfundsmæssig ineffektivitet

 Ineffektiv arealanvendelse

 Et fattigere samfund og mindre økonomisk vækst



Statusrapport 
september 2012



Landbrugspakken 2015

 Ny miljøregulering med vægt på ny mere faglig og 
målrettet miljøregulering 

 Differentiering efter de lokale forhold jordbund, kyster 
og grundvand mv. 

 Indsats og fremme af økologisk produktion 

 Forskning og innovation skal styrke den danske 
fødevareproduktion af høj kvalitet

 Fødevaresikkerhed, miljø og dyrevelfærd er afgørende 
i den globale konkurrence 





Kritik og refleksion



Love og regulering er ikke 
objektive og ahistoriske!

 Når man først historisk har lagt nogle bestemte 
reguleringsskinner ud ………

 Institutionelle interesser og logik hos embedsværk, 
politikere og organisationer 

 Regulerings  tjekket – opnår man det man vil til gavn 
for samfundet eller passer reguleringen ikke længere 
til erhvervsliv, mennesker og samfundet. Læs mere på 

 http://produktivitetskommissionen.dk/media/147921/Bidra
g%20-%20Produktivitetsanalyse.pdf



Fremtidens Rådgiver

Disruptive technology



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

• Forventning om det betyder øget automatisering og 
flere intelligente systemer

• De kommer ind alle steder og løser typisk mere 
avancerede rutineopgaver f.eks. Bogholderi, løn, 
standardviden også rådgivning 

• Brug for mennesker, som kan løse de ikke - rutine og 
automatisede opgaver på arbejdsmarkedet både 
viden og manuelle

• Rester klarer maskiner…………..



There’s an app for that 

 Fleksibel arbejdskraft  på stedet  UPWork.COM 

 Virksomheder henter specialiseret arbejdskraft og 
konsulent tjenester fra hele verden via App og digitale 
platforme

 Vi kender Uber,  my-clean, Airbnb,  Amazones 
intelligent Turk – alle slags services fra produkt, 
service, og  fra ufaglært til højt specialiseret  
rådgivning.

 Flere arbejder deltids, kort eller længere periode  
måske 20 % i 2025 



Rådgiverrollen 
i fremtiden 

 Faglighed og evnen til at sige, at man har brug for tid til 
at sætte sig ordentlig ind i problemstillingen.

 Undgå den omnipotente konsulentrolle – det koster 
penge og nogle gange jobbet! 

 Formidling – hele tiden arbejde med at blive bedre til 
at forklare regler og muligheder og nyeste viden

 Feltarbejderen – sætte sig ind i branche, smv  



Spørgsmål?
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