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Forord 
 
De fleste tænker sandsynligvis på dansk landbrug, når talen falder på Danmarks fødevareklynge. Store 
fødevarevirksomheder som Arla og Danish Crown kommer formentlig også hurtigt frem på nethinden. 
Derimod lever den danske agroindustri et relativt ubemærket liv, selvom udviklingen af effektiv og innova-
tiv landbrugsteknologi er en bærende del af den danske fødevareklynge. 
 
Det tætte samarbejde mellem agrovirksomhederne og den enkelte landmand har traditionelt været moto-
ren for produktudviklingen i Danmarks landbrugsrelaterede agroindustri. Skærpet international konkur-
rence har imidlertid øget risikoen for, at de overvejende små og mellemstore danske agrovirksomheder 
bliver fortrængt af udenlandske konkurrenter. Samtidig har investeringskrisen i dansk landbrug mindsket 
hjemmemarkedet for agrovirksomhederne og dermed mulighederne for at samarbejde om produktudvik-
ling med de danske landmænd. 
 
Derfor har Landbrug & Fødevarer nedsat Agroindustriens Vækstpanel med deltagelse af branche- og 
arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverne, Danmarks Tekniske Universitet og brancheforeningen Dansk 
Agroindustri. Formålet er at komme med anbefalinger, som kan medvirke til at sikre en fremtidig styrke-
position for Danmarks landbrugsrelaterede agroindustri. 
 
De danske agrovirksomheder har kompetencerne til at bidrage til at løse verdens fødevareudfordringer, 
der hvor landbrugsproduktionen kommer til at foregå. Og en række nye globale trends skaber et øget 
potentiale for eksport af bæredygtig og ressourceeffektiv landbrugsteknologi til fjerne vækstmarkeder. 
 
For at stå stærkere i den globale konkurrence må agrovirksomhederne indgå i et bredere vidensamarbej-
de om at udvikle intelligente produkter til landbruget og fremme avancerede produktionsprocesser i selve 
agroindustrien. Potentialet er stort, men ingen aktører i den danske agroindustri kan løfte opgaven alene. 
 
Rapporten udgør det første bidrag til at afdække den landbrugsrelaterede danske agroindustri, og de 
vilkår erhvervet arbejder under. Analyserne baserer sig på offentligt tilgængelige data, spørgeundersø-
gelser blandt virksomheder i agroindustrien og Vækstpanelets egne erfaringer. 
 
Agroindustriens position i fødevareklyngen skal frem i lyset, og potentialet for at bidrage til vækst og be-
skæftigelse i hele Danmark skal tydeliggøres. Med den rette indsats kan vi stå på tærsklen til en ny be-
gyndelse for den danske agroindustri. 
 
God læselyst 
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Overblik over Vækstpanelets anbefalinger 
 

Tværgående vidensamarbejde 

Anbefaling # 1:  Dansk Agroindustri igangsætter en forundersøgelse til opstart af et antal professionelt 
ledede innovationsnetværk for innovationsansvarlige i agrovirksomhederne. I samar-
bejde med videninstitutioner og andre relevante virksomheder skal innovationsnetvær-
kene udpege de præcise innovationsbehov i den landbrugsrelaterede agroindustri. 

Anbefaling # 2: Dansk Agroindustri tager initiativ til at etablere en række nye klyngeudviklingsprojekter, 
eller samarbejde med eksisterende klyngeudviklingsprojekter, indenfor både mark og 
stald, der skal løse de innovationsudfordringer, innovationsnetværkene har udpeget. 

Anbefaling # 3: Som opstart på klyngeudviklingsprojekterne matcher Landbrug & Fødevarer og Dansk 
Agroindustri ti agrovirksomheder med studerende fra mellemlange og lange videregå-
ende uddannelser med henblik på projektsamarbejde. 

Investering i avanceret produktion 

Anbefaling # 4: Dansk Agroindustri og Arbejdsgiverne udbreder kendskabet til Erhvervspartnerskabet 
for avanceret produktion over for agrovirksomhederne. Erhvervspartnerskabet yder 
støtte til automatisering og digitalisering i små og mellemstore industrivirksomheder. 

Anbefaling # 5: Miljø- og Fødevareministeriet udarbejder en samlet strategi for offentlige innovations-
projekter, som understøtter udnyttelse af mulighederne og gevinsterne i den nye hus-
dyrregulering og kvælstofregulering, der indføres i henholdsvis 2017 og 2018. 

Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft 

Anbefaling # 6: Ministeriet for Børn og Undervisning bevarer den nuværende andel af erhvervsuddan-
nelsernes grundforløb i yderområderne og placerer erhvervsuddannelsernes hovedfor-
løb efter virksomhedernes efterspørgsel og behov. 

Anbefaling # 7: Beskæftigelsesministeriet indfører en permanent fordelingsordning, finansieret gennem 
virksomhedernes bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som udbetales i rater 
over den samlede uddannelsestid, til alle arbejdsgivere, der uddanner en elev. 

Flere vækstvirksomheder 

Anbefaling # 8: Skatteministeriet udvider adgangen til skattemæssig succession til alle mikrovirksom-
heder med under 10 medarbejdere. Det vil fremme ejerskifter og undgå likviditetsdræn 
af virksomhederne. Forslaget indebærer et lille midlertidigt statsligt provenutab. 

Mere stabile rammevilkår 

Anbefaling # 9: Miljø- og Fødevareministeriet indretter administrationen af tilskud til stalde og miljøtek-
nologi, så der sikres mere stabile investeringsforhold for byggeri og modernisering af 
stalde, som kan reducere stop-and-go-effekter og flaskehalse på arbejdsmarkedet. 

Styrket dansk markedsadgang 

Anbefaling # 10: Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet giver højere prioritet til landbrugs- 
og fødevarefaglige kompetencer på udvalgte ambassader på vækstmarkeder, herun-
der flere statskonsulenter og fastholdelse af de sektorspecifikke vækstrådgivere. 

Anbefaling # 11: Erhvervs- og Vækstministeriet og Udenrigsministeriet styrker Danmarks Eksportkredits 
samarbejde med erhvervslivet på nøglemarkeder og forbedrer mulighederne for aktivi-
teter på udfordrende markeder, hvor der er helt eller delvist lukket for eksportkredit. 
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En bærende del af fødevareklyngen 
 
Fødevareklyngen og agroindustrien bidrager til velfærd i hele Danmark. I 2014 arbejdede der 172.000 
personer i fødevareklyngen, primært uden for de store byer. Mens eksporten fra fødevareklyngen udgjor-
de 152 milliarder kroner, svarende til en fjerdel af den samlede danske vareeksport.1  
 
Den stærke position bygger på en lang tradition for samarbejde i hele fødevareklyngen: fra landbrug, 
gartneri og fiskeri til forarbejdningsvirksomheder og producenter af ingredienser, maskiner og udstyr. 
 
Fødevareklyngens forskellige forretningsområder er hinandens forudsætninger. Fødevareindustrien er 
afhængig af ressourceeffektiv teknologi til at forarbejde landbrugets råvarer til fødevarer, mens landbru-
gets råvareproduktion er afhængig af effektiv og innovativ produktionsteknologi fra agroindustrien. 
 
Fødevareklyngens værditilvækst starter derfor med agroindustriens udvikling af konkurrencedygtig dansk 
landbrugsteknologi lige fra markmaskiner, gyllehåndtering og kornhåndtering til staldmekanisering og 
biomassekedler. 
 
Figur 1. Agroindustriens produktområder 
 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

1 Landbrug & Fødevarer (2015): ”Fakta om Erhvervet 2015”.  
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Agroindustriens beskæftigelsesbidrag 
 
Omkring 5.300 personer er i dag beskæftiget i agroindustriens 138 kendte virksomheder. Tillægges de 
4.060 arbejdspladser hos underleverandører, såsom smedevirksomheder og maskinværksteder, kommer 
agroindustriens samlede beskæftigelse op på knap 10.000 arbejdspladser.  
 
Agroindustriens beskæftigelsesmæssige betydning er dog større, end tallene vidner om. Da en konkur-
rencedygtig dansk råvareproduktion er afhængig af effektiv og innovativ landbrugsteknologi, udgør den 
danske agroindustri på mange måder fundamentet for fødevareklyngens 172.000 arbejdspladser. 
 
Derudover er agroindustrien en del af den danske fremstillingsindustri, som har stor afsmittende effekt på 
andre brancher. Ifølge en DAMVAD-rapport for Dansk Metal skaber 100 nye arbejdspladser i fremstil-
lingsindustrien 95 nye arbejdspladser i det øvrige erhvervsliv.2  
 
Agroindustriens eksportbidrag 
 
Den danske eksport af landbrugsteknologi kunne i 2014 opgøres til 4,1 milliarder kroner. Den reelle ek-
sport er væsentligt større, da eksporten af staldteknologi ikke kan isoleres fra andre typer fremstillingsin-
dustri i Danmarks Statistiks opgørelser. 
 
Agrovirksomhedernes tætte samarbejde med danske landmænd om produktudvikling har traditionelt væ-
ret et internationalt laboratorium og udstillingsvindue for dansk landbrugsteknologi. I 2014 importerede 
138 lande agroteknologi fra Danmark med Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig som de største aftagere. 
USA har også en stor import fra den danske agroindustri. I 2014 indtog Danmark en ottendeplads blandt 
EU’s eksportører af landbrugsteknologi.3 
 
Fra 2000 til 2004 lå Danmarks eksport af landbrugsteknologi nogenlunde stabilt på 2,5 milliarder kroner, 
hvorefter den steg til knap 5 milliarder kroner i 2008. Som følge af finanskrisen faldt eksporten til 3,6 milli-
arder kroner i 2009 men steg igen i 2011 til 5 milliarder kroner. Siden 2012 er stigningen i eksporten afta-
get på grund af skærpet europæisk konkurrence fra de store europæiske producenter af landbrugstekno-
logi.4 
 
Agroindustriens størrelsesstruktur 
 
Den danske agroindustri består næsten udelukkende af små og mellemstore virksomheder. 80 procent af 
virksomhederne i agroindustrien er små virksomheder med under 50 ansatte, der tilsammen står for 32 
procent af den direkte beskæftigelse i agroindustrien. 40 procent af agrovirksomhederne er mikrovirk-
somheder med under 10 fuldtidsmedarbejdere. 
 
Kun 18 procent af agrovirksomhederne er mellemstore virksomheder med mellem 51 og 250 fuldtids-
medarbejdere. Til gengæld står de mellemstore virksomheder for omkring halvdelen af agroindustriens 
direkte beskæftigelse. Kun tre agrovirksomheder er store virksomheder med over 250 fuldtidsmedarbej-
dere. De står for 18 procent af den direkte beskæftigelse i agroindustrien. 
 

2 Damvad (2013): ”Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi”. 
3 Landbrug & Fødevarers udenrigshandelsstatistik på baggrund af Eurostat. Korrigeret for non-data fra siden tilkomne EU-

medlemmer mellem 2008 og 2014. 
4 Landbrug & Fødevarers udenrigshandelsstatistik på baggrund af Danmarks Statistik. 
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Tabel 1. Beskæftigelse og størrelsesstruktur i agroindustrien 

Virksomhedsstørrelse,  
antal ansatte 

Mikro 
0-10 

Små 
11-50 

Mellemstore 
51-250 

Store 
250+ 

I alt 

   Antal  
Antal virksomheder 55 56 25 3 138 
   Personer   
Beskæftigelse 244 1.458 2.650 979 5.331 
Note: Virksomhederne er enten medlem af Dansk Agroindustri eller registreret under udvalgte branchekoder.  
Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af Dansk Agroindustri, Arbejdsgiverne og NN Markedsdata. 

 
Boks 1. Afgrænsning af den landbrugsrelaterede agroindustri 

 
Agroindustrien omfatter både de virksomheder, som producerer maskiner og teknologi til landbruget 
og den større gruppe af virksomheder, der producerer teknologi til fødevareindustrien, foderindustrien, 
bioenergiindustrien og ingrediens- og enzymindustrien. I denne rapport bruges betegnelsen agroindu-
stri om de virksomheder, som forsyner landbruget med teknologiske hjælpemidler. Disse virksomheder 
var tidligere kendt under navnet landbrugsmaskinindustrien.5     
 
Den landbrugsrelaterede agroindustri er defineret på baggrund af de bedst tilgængelige data, da er-
hvervet går på tværs af traditionelle brancheinddelinger. Antallet af virksomheder og den direkte be-
skæftigelse stammer fra databasen NN Markedsdata, som rummer et udvalg af agroindustrielle virk-
somheder.6 Derudover har Landbrug og Fødevarer og Arbejdsgiverne i fællesskab identificeret en 
række øvrige virksomheder, der fremstiller landbrugsmaskiner. Det har ikke været muligt at identificere 
alle agrovirksomheder. Eksportomfanget er også vanskeligt at opgøre. Der er derfor kun medtaget 
eksportdata, som med sikkerhed er forbundet med den landbrugsrelaterede agroindustri. Det betyder 
blandt andet, at eksporten af staldteknologi er udeladt, da den ikke kan isoleres fra andre typer frem-
stillingsindustri i Danmarks Statistiks opgørelser. Afgrænsningen af agroindustriens virksomheder, 
beskæftigelse og eksport er derfor et underkantsskøn. Det reelle omfang af den landbrugsrelaterede 
agroindustri må formodes at være væsentligt større. 
 

 
Relativt høj indtjening i agroindustrien 
 
Stabil vækst i agrovirksomhederne kræver indtjening. I agroindustrien har indtjeningen på driften de se-
neste år været bedre end for sammenlignelige fremstillingsvirksomheder.  
 
I 2014 udgjorde agroindustriens samlede bruttofortjeneste – det vil sige omsætningen fratrukket direkte 
omkostninger som råvarer og arbejdskraft – omkring 2,5 milliarder kroner.7  
 
Sammenlignes agroindustriens bruttofortjeneste med beslægtede fremstillingsbrancher inden for elektrisk 
udstyr, metalvarer, elektronik og maskiner – og med det samlede erhvervsliv – har agroindustrien haft 
den højeste indtjening på driften mellem 2011 og 2014.8 Der eksisterer kun sammenlignelige data for 
agroindustrien fra 2011 og frem.  
 

5 Jens Christensen (2003): ”Forretning og Teknologi. Landbrugsmaskinindustrien i midt i verden 19.-21. århundrede”. 
6 På baggrund af de aktuelt 85 medlemmer af brancheforeningen Dansk Agroindustri under Landbrug & Fødevarer. 
7 Landbrug & Fødevarer på baggrund af brancheforeningen Dansk Agroindustri og særudtræk fra NN Markedsdata. 
8 Landbrug & Fødevarer på baggrund af Statistikbanken og egne beregninger. 
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Den positive udvikling i agroindustriens indtjening mellem 2011 og 2014 kan skyldes, at erhvervet kom fra 
et lavere niveau end de sammenlignede fremstillingsbrancher. Som eksporttallene peger på, var den 
danske agroindustri udsat for et økonomisk dyk efter finanskrisen, hvor eksporten af landbrugsteknologi 
faldt med næsten 1,5 milliarder kroner. De sammenlignelige fremstillingsbrancher var imidlertid også ud-
sat for et markant økonomisk dyk efter finanskrisen uden efterfølgende at være kommet op på agroindu-
striens indtjeningsniveau. Noget tyder derfor på, at agroindustrien har et bedre økonomisk udgangspunkt 
for at håndtere de fremtidige udfordringer og muligheder i forhold til de sammenlignelige brancher. 
  
Figur 2. Bruttofortjeneste – sammenlignet med andre brancher (2011-2014) 

 
Note: Bruttofortjenesten = omsætning fratrukket det direkte vareforbrug (gælder kun agroindustrien).  Bruttoværditilvækst = produk-
tionsværdi fratrukket direkte vareforbrug. 
Kilde: Statistikbanken og Landbrug & Fødevarer på baggrund af Dansk Agroindustri, Arbejdsgiverne og NN Markedsdata 

 
Agroindustri sikrer arbejdspladser i hele landet 
 
Agroindustrien bidrager til at skabe velfærd og udvikling i hele Danmark. Størstedelen af beskæftigelsen i 
agroindustrien befinder sig uden for hovedstadsområdet og de større byer.9 Beskæftigelsen er størst i 
Vestjylland og Midt- og Sønderjylland. Men også dele af Nordjylland, Fyn, Sjælland og Møn beskæftiger 
relativt mange personer inden for agroindustrien.  
 

9 Landbrug & Fødevarer på baggrund af Dansk Agroindustri, Arbejdsgiverne og NN Markedsdata. 
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Figur 3. Kommunalfordeling af antal beskæftigede i agroindustrien 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer på baggrund af Dansk Agroindustri, Arbejdsgiverne og NN Markedsdata 
 
Agroindustriens sociale bidrag 
 
Agroindustrien yder et vigtigt samfundsbidrag ved at skabe grundlag for en effektiv og bæredygtig land-
brugsproduktion. Når ældre og slidte landbrugsmaskiner erstattes med ny teknologi, bliver ressourcerne 
udnyttet bedre og mere professionelt. Det har en positiv effekt på klima, miljø og dyrevelfærd samtidig 
med, at det forbedrer landmandens økonomi, fordi ressourcerne udnyttes mere effektivt. 
 
Fra 1990 til 2013 steg den danske landbrugsproduktion med næsten 15 procent.10 I samme periode blev 
udledningen af klimagas reduceret med over 20 procent, ammoniakfordampningen fra stald og mark og 
kvælstoftilførslen til kystvandene blev reduceret med over 40 procent, og fosfortabet fra markerne blev 
reduceret med 80 procent. Emissionsreduktionerne er landvindinger, som dansk landbrug i høj grad har 
opnået ved hjælp af dansk landbrugsteknologi. Derudover kan moderne staldteknologi fjerne lugtgener, 
forbedre arbejdsmiljøet og sikre bedre dyrevelfærd med mere professionel pasning.11  

10 Aarhus Universitet (2015): ”Vandløb 2013”; Aarhus Universitet (2015): ”Landovervågningsoplande 2013”; Aarhus Universitet 
(2013): ”Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE”. Aarhus Universitet (2015): “Annual Danish Informative Inventory 
Report to UNECE”; Aarhus Universitet (2015): “Denmark's National Inventory Report 2015”. 
11 Landbrug & Fødevarer med flere (2014): ”Flere Slagtesvin – Vækst i Danmark”. 
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Agroindustriens værdikæde 
 
Analysen af agroindustriens udfordringer og potentialer tager udgangspunkt i værdikæden for den land-
brugsrelaterede landbrugsindustri, som dækker over de interne og eksterne faktorer, som agrovirksom-
hederne påvirkes af. 
 
De eksterne faktorer omfatter markedsvilkårene i Danmark og i udlandet. Markederne er dynamiske og 
lægger pres på agrovirksomhederne for forandring og omstilling. Uanset om presset kommer fra ny tek-
nologi, ændringer i kundernes præferencer eller nye konkurrenter og leverandører, kan agrovirksomhe-
derne ikke vende det døve øre til markedstendenserne, uden at det kan få alvorlige konsekvenser. 
 
De interne faktorer omfatter vilkårene for agrovirksomhedernes produktion. Det gælder dels fysiske fakto-
rer som råvarer, energi, komponenter, ny teknologi, nye produkter og andre væsentlige produktionsvilkår, 
dels faktorer som kvalificeret arbejdskraft, tilgængelig viden og kapital. 
 
Samfundet påvirker både markeds- og produktionsvilkårene. Det kan for eksempel være gennem forbru-
gernes forventninger til bæredygtighed, som indvirker på de politiske krav, der stilles til miljøpåvirkning, 
dyrevelfærd og sporbarhed. Samfundet påvirker også adgangen til vigtige ressourcer i produktionen som 
for eksempel viden og kvalificeret arbejdskraft. 
 
Figur 4. Agroindustriens værdikæde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 
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Udfordringer: Produktionsvilkår 
 
Agroindustriens produktionsvilkår er særligt udfordret i forhold til viden, kvalificeret arbejdskraft, innovati-
on, kapital, produktionsomkostninger og forudsigelighed om politiske rammevilkår. 
 
Stigende mangel på innovationskilder 
 
Traditionelt har de danske agrovirksomheder arbejdet tæt sammen med den enkelte danske landmand 
om at udvikle ny teknologi. Der har dog kun været begrænset fokus på at formidle og overføre allerede 
afprøvet viden og teknologi fra vidensinstitutioner og udviklingsprojekter til agroindustriens virksomheder. 
I interviewene til denne rapport giver virksomhedslederne i den landbrugsrelaterede agroindustri udtryk 
for, at samspillet med landmanden er en større kilde til innovation end universiteter, GTS-institutter og 
regionale erhvervsfremmeaktører.12 
 
I takt med at hjemmemarkedet, og dermed forudsætningen for produktudvikling med den enkelte land-
mand, skrumper som følge af investeringskrisen i dansk landbrug, er behovet for andre innovationskilder 
imidlertid stigende. I den forbindelse er det en udfordring, at der er relativt få landbrugsteknologiske pro-
jekter i det nationale innovationssystem. 
 
Siden begyndelsen af finanskrisen har nettoinvesteringerne i landbrugets produktionsapparat været ne-
gative, hvilket betyder, at bygninger, inventar og maskiner ikke fornys. Det påvirker efterspørgslen på ny 
teknologi i det danske landbrug, som er ved at blive til et vedligeholdelsesmarked. Konsekvensen har 
været, at agroindustriens kundedrevne produktudvikling på hjemmemarkedet er svundet ind. Svineområ-
det er en undtagelse. Her foregår staldleverandørernes innovation i stigende grad på store danskejede 
svinefarme i udlandet. 
 
Produktudviklingen med den enkelte landmand adskiller sig fra videnssamarbejde med vidensinstitutioner 
og andre relevante virksomheder. Størstedelen af agrovirksomhederne deltager ikke i vidensamarbejde 
og har ikke udviklet et modtageapparat til afprøvet viden og teknologi fra universiteter og GTS-institutter. 
Der er dog undtagelser, herunder staldleverandørerne på svineområdet som løbende deltager i innovati-
onsnetværk og seminarer i svinesektoren og samarbejder med Københavns Universitets center for forsk-
ning i svineproduktion, CPH PIG. Det er dog generelt en udfordring for små og mellemstore virksomheder 
at finde de akademiske og praktiske ressourcer til at samarbejde med store vidensinstitutioner. 
 
I modsætning til fødevareklyngens andre erhverv som landbruget og slagteribranchen har agroindustrien 
ikke nogen samlet institution eller videnklynge at samarbejde med om innovation. Landbrugets videns-
center SEGES udvikler ganske vist ny viden og formidler den til landboforeningernes rådgivningsvirk-
somheder. Men landbrugets videnssystem har først og fremmest fokus på teknologi og ledelse, som kan 
forbedre vækstforholdene for planter og dyr, og mindre fokus på maskiner og udstyr.13 Det samme gæl-
der for Agrotech-divisionen på Teknologisk Institut.  
 
Blandt de øvrige brancher i fødevareklyngen udvikler Danish Meat Research Institute på Teknologisk 
Institut maskiner og teknologi til produktions- og køleanlæg indenfor slagteri- og kødforarbejdning. Og på 

12 Spørgeundersøgelse blandt cirka 40 medlemsvirksomheder i Dansk Agroindustri til brug for denne rapport, drøftelser i Vækstpa-
nelet og sekretariatets besøg på en række agrovirksomheder. 

13 Jens Christensen (2003): ”Forretning og teknologi. Landbrugsmaskinindustrien midt i verden 19.-21. århundrede”. Aarhus Uni-
versitetsforlag. 
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ingrediensområdet samler Nationalt IngrediensCenter viden, ideer og planlægning på ingrediensområdet i 
et samarbejde mellem ingrediensvirksomheder, universiteter og brancheorganisationer. 
 
Det er dog ikke noget særsyn, at specifikke danske industrigrene må klare sig uden et særligt tilpasset 
videnssystem. Der er mange forskellige erhvervsfremmeinitiativer, støtteordninger, netværk og klynger i 
hele det offentlige innovationssystem, som kan være relevante for specifikke dele af fremstillingsindustri-
en. Kunsten er at navigere i det komplekse innovationslandskab, og agrovirksomhederne benytter ikke de 
generelle innovationsordninger for industrivirksomheder i særligt stort omfang. 
 
Der er igangsat strategiske offentlige innovationsprojekter indenfor landbrugsteknologi, som retter sig 
mod at sikre en konkurrencedygtig udnyttelse af den kommende nye miljøregulering af landbruget. Dels 
træder der i 2017 en ny husdyrregulering i kraft, som gør det muligt at øge husdyrproduktionen, hvis det 
kan dokumenteres, at miljøet og atmosfæren ikke lider skade. Dels indføres der i 2018 indføres en mål-
rettet kvælstofregulering, som gør det muligt at bruge mere kvælstof på de marker, som kan absorbere 
det, mens marker, der afgiver meget kvælstof til følsomme vandområder, pålægges yderligere restriktio-
ner. 
 
De eksisterende innovationsprojekter indenfor landbrugsteknologi har dog typisk et omfang og en form, 
som egner sig bedst til større virksomheder. Et eksempel er Samfundspartnerskaber om innovation (IN-
NO+), som er en række projekter under Innovationsfonden, som har til formål at frembringe nye, innovati-
ve løsninger på konkrete samfundsudfordringer. I INNO+ partnerskabet Månegrisen samarbejder ministe-
rier, staldleverandører, svineproducenter, interesseorganisationer og vidensinstitutioner om at udvikle ny 
teknologi til at reducere og måle udledning fra svinestalde i forbindelse med den kommende nye husdyr-
regulering. På planteområdet samarbejder vidensinstitutioner, store agrovirksomheder og forskellige an-
dre virksomheder i INNO+ partnerskabet Future Cropping om udvikling af computerstyret præcisions-
dyrkning, som kan øge afgrødeudbyttet og mindske miljøpåvirkningen.14  
 
De store og ambitiøse projekter er vigtige for at skabe ny viden. Men uden et bredt vidensamarbejde, er 
det svært at få den afprøvede viden ud til de ofte små agrovirksomheder. For de små agrovirksomheder 
er det særligt vigtigt, at de enkelte projekter har en kort tidshorisont og retter sig mod at løse praktiske 
problemer. Der er også brug for innovationsprojekter på flere landbrugsområder som for eksempel stald-
teknologi til andre dyr end grise. 
 
Mangel på kvalificeret arbejdskraft 
 
Størstedelen af virksomhederne i den landbrugsrelaterede agroindustri befinder sig i yderområderne for 
at være i nærheden af deres kunder og kunne afprøve teknologien. Det kan være et problem i forhold til 
at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.  
 
Op mod halvdelen af agrovirksomhederne oplever problemer med at rekruttere faglært arbejdskraft. Det 
drejer sig især om smede men kan også være elektrikere, finmekanikere, operatører, plastmagere eller 
industriteknikere. Halvdelen af agrovirksomhederne oplever også vanskeligheder med at tiltrække univer-
sitetsuddannet arbejdskraft. Det gælder især ingeniører og personer med salgs- eller eksportkompeten-
cer.15  
 

14 Future Cropping (2016). Fundet på www.futurecropping.dk. 
15 Spørgeundersøgelse med cirka 40 medlemsvirksomheder i Dansk Agroindustri til brug for denne rapport. 
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Kombinationen af boglighed og håndværksmæssig kunnen er blandt andet vigtigt for at kunne betjene 
avancerede maskiner som robotter og laserskærere. Men det er en kombination af kompetencer, som 
bliver mere og mere sjælden i Danmark.16 Hver tredje agrovirksomhed oplever, at mangel på arbejdskraft 
hæmmer virksomhedens vækst, og over hver femte agrovirksomhed har oplevet at måtte afvise en ordre 
på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft i produktionen.  
 
Problemstillingen med tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft udgør ikke blot en udfordring for den daglige 
drift. Det udgør også en barriere for, at agrovirksomhederne kan deltage i tværgående vidensamarbejde 
med videninstitutioner og andre relevante virksomheder. 
 
Rekrutteringsproblemerne skyldes blandt andet, at industrivirksomhederne i yderområderne konkurrerer 
om den samme arbejdskraft. En anden hyppig årsag er, at medarbejdere med de ønskede kompetencer 
ikke ønsker at bosætte sig i området. Nogle få agrovirksomheder oplever også høje lønkrav og et dårligt 
omdømme for landbruget som en barriere for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 
 
Kombinationen af små ungdomsårgange og store prestigeforskelle på gymnasierne og erhvervsuddan-
nelserne, gør det svært at rekruttere tilstrækkeligt mange dygtige og motiverede unge. I dag vælger cirka 
7 ud af 10 unge en gymnasial uddannelse direkte efter folkeskolen. De sidste 15 år er gymnasiernes op-
tag steget med omkring 25 procent, mens der er blevet 40 procent færre unge, som vælger en erhvervs-
uddannelse.17 Det vil ifølge beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd betyde, at der i 2025 vil 
mangle op mod 70.000 faglærte på det danske arbejdsmarked.18 Fortsætter den hidtidige udvikling med 
færre erhvervsuddannede, vil manglen på faglærte blive endnu større. 
 
Tilgangen af unge til smedeuddannelsen udgør et særligt problem. Da smedeuddannelsen blandt andet 
kræver store investeringer i moderne maskiner, kan det blive svært at fastholde uddannelsen på et til-
strækkeligt fagligt niveau. 
 
Det er Vækstpanelets vurdering, at valget af gymnasiet for mange unge bunder i et ønske om at følges 
med deres klassekammerater fra folkeskolen frem for et direkte tilvalg af gymnasiet. Der er for eksempel 
ingen økonomisk grund til at vælge en gymnasial uddannelse som trinbræt til en teknisk mellemlang ud-
dannelse, da indkomsten ofte bliver mindst lige så høj med en erhvervsuddannelse som grundlag.19  
 
Agroindustriens små og mellemstore virksomheder ansætter hyppigt lærlinge. De sidste tre år har 7 ud af 
10 agrovirksomhederne haft en lærling tilknyttet. Samtidig oplever godt hver tiende agrovirksomhed, at 
der enten ikke er tilstrækkeligt med lærlinge,20 eller at de tilgængelige lærlinge ikke er dygtige nok. 

16 Eksempel fra agrovirksomheden Bogballe, der fremstiller gødningsspredere. Carsten Steno (2013): ”Made in Denmark – er det 
stadig muligt?” Forlaget Center for Politiske Studier. 

17 Styrelsen for IT og læring (2015): ”Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 
2015”. 

18 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2016): ”Danmark kommer til at mangle faglærte”. 
19 Arbejderbevægelsen Erhvervsråd (2016): ”Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet”. 
20 Spørgeundersøgelse med cirka 40 medlemsvirksomheder i Dansk Agroindustri til brug for denne rapport. 
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Figur 5. Disponibel livsindkomst fordelt på adgangsveje til uddannelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Grafen viser livsindkomsterne for teknikere/installatører, jordbrugsteknologer, bygningskonstruktører og maskinmestre. Ma-
skinmestre kan for faglærte kun tages med supplement. Derfor findes erhvervsuddannelsesvejen ikke. 
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.  
 
Vanskelige investeringsvilkår i agroindustrien 
 
Ifølge brancheanalyser fra Landbrug & Fødevarer oplever agrovirksomhederne manglende ordrer og 
efterspørgsel som den største produktionsbegrænsning. Den næststørste produktionsbegrænsning er 
finansielle begrænsninger.21 
 
De kriseramte landbrugskunder gør sandsynligvis de hjemmemarkedsorienterede agrovirksomheder 
mindre attraktive for investorer. Det gør det svært for agrovirksomhederne at foretage de nødvendige 
investeringer i ny teknologi, ekspandere til nye købestærke markeder og gennemføre de nødvendige 
generations- og ejerskifter. Udviklingen yderligere hæmmes af mangel på kvalificeret arbejdskraft. 
 
Finansieringsvanskeligheder er generelt en barriere for automatisering af produktionsprocesserne i min-
dre industrivirksomheder.22 Efterhånden som de globale konkurrenter bliver dygtigere, må de danske 
agrovirksomheder producere bedre eller mere omkostningseffektivt for at bevare deres konkurrencekraft. 
 
Manglende finansiering kan også stå i vejen for at komme ind på nye internationale vækstmarkeder til 
erstatning for det vigende hjemmemarked. De mindste agrovirksomheder har dog i højere grad deres 
opmærksomhed rettet mod hjemmemarkedet,23 ligesom de kan mangle ressourcerne til at indgå i et bre-
dere leverandørsamarbejde på eksportmarkederne. Der kan derfor være behov for at forbedre mulighe-
derne for at tilføre kapital til de små virksomheder, så de kan vokse sig større og eksportere mere. 
 
Virksomhedsoverdragelser er én måde at vokse på og kan samtidig medføre et stærkere økonomisk 
grundlag. Inden 2024 skal over en tredjedel af Danmarks virksomheder have nye ejere som led i et nød-
vendigt generationsskifte. Da færre børn af ejerledere ønsker at overtage deres forældres virksomheder, 

21 Landbrug & Fødevarer (2015): Økonomisk analyse juni 2015. Ingen spor af optimisme i agroindustrien”.   
22 Ingeniørforeningen (2015): “Potentialer og barrierer for automatisering i industrien”; Copenhagen Business School (2011): “Au-

tomation, labor productivity and employment – a cross country comparison”. 
23 Dansk Agroindustris vurdering af forholdet mellem størrelse og eksportomfang blandt medlemsvirksomhederne. 
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kan et salg til en anden virksomhed være den bedste mulighed.24 Samtidig rummer ejerskifte et særligt 
vækstpotentiale for mindre virksomheder, da ejerskifte af virksomheder med under 10 medarbejdere ska-
ber mere omsætning og beskæftigelse end ejerskifte af større virksomheder.25  
 
Konkurrencehæmmende omkostninger 
 
På et marked med global konkurrence er det afgørende med konkurrencedygtige produktionsomkostnin-
ger. Ifølge en undersøgelse af Copenhagen Economics er høje produktionsomkostninger den væsentlig-
ste årsag til nedgangen i antallet af danske industriarbejdspladser.26 Det skyldes ikke mindst høje lønom-
kostninger. På agrovirksomheden Bogballe i Uldum, der fremstiller gødningsspredere, udgør lønandelen 
således 25 procent af produktionsomkostningerne.27 De høje lønomkostninger øger behovet for at redu-
cere andre konkurrencehæmmende produktionsomkostninger. 
 
Her nævnes høje danske energiomkostninger ofte som en hæmsko for produktionsindustriens konkur-
renceevne. Energiudgifterne er dog relativt små i den landbrugsrelaterede agroindustri. Hos Jema Agro, 
der producerer transportløsninger til korn og frø, og Dan Egtved, som fremstiller udstyr til ko- og heste-
stalde, løber energiomkostningerne blot op i henholdsvis 100.000 og 60.000 kroner om året. 
 
I Tyskland, som er den vigtigste handelspartner for den landbrugsrelaterede danske agroindustri, betaler 
de store elintensive virksomheder væsentligt mindre i energiafgifter end deres tilsvarende konkurrenter i 
Danmark. Til gengæld betaler de mange små og mellemstore tyske virksomheder mere end deres dan-
ske konkurrenter.28 Derfor er energiafgifter en mindre belastning for de overvejende små og mellemstore 
danske agrovirksomheder end for elintensive danske virksomheder som gartnerier og store fabrikker, der 
betaler langt mere i elafgift end deres nærmeste udenlandske konkurrenter.  
  
Større enheder og øget automatisering kan medføre voksende el-omkostninger i den landbrugsrelaterede 
agroindustri i fremtiden.29 Men så længe agrovirksomhederne ikke er storforbrugere af el, udgør energi-
udgifterne ikke nogen stor og konkurrenceforvridende belastning. 
 
Tabel 2. Omkostninger til PSO samt transport af elektricitet (2015) - cases 

Virksomheder Årsforbrug 
kWh 

 

PSO-tarif 
(gennemsnit) 

 

PSO-betaling Oplyst 
 net-tarif 

Betaling  
net-selskab 

  

JEMA AGRO A/S 217.454 22,5 øre/kWh 48.827 kr. 23,2 øre/kWh 50.667 kr.  
       
DAN EGTVED 190.201 22,5 øre/kWh  42.795 kr. 8,3 øre/kWh 15.787 kr.  
       
Kilde: Landbrug & Fødevarer baseret på regnskabstal fra de to virksomheder 
 
 
  

24 PricewaterhouseCoopers (2015): ”Årets ejerleder 2015. Analysen”. Fundet på pwc.dk. 
25 Vækstfonden (2014): ”Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014”. Fundet på www.vf.dk. 
26 Copenhagen Economics (2011): ”Danmark som Produktionsland”. 
27 Carsten Steno, 2013: ”Made in Denmark - kan det stadig lade sig gøre?” Forlaget Center for Politiske Studier. 
28 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (2015): ”Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm. del 
endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt”. Fundet på www.ft.dk. 
29 Kraka (2013): ”Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser?” 
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Stop-and-go-effekt fra investeringstilskud 
 
Svingende offentlige investeringstilskud til stalde og miljøteknologi er en udfordring for staldleverandører-
ne i agroindustrien. Hver gang der åbnes for en ny tilskudsordning, sættes planlagte moderniseringer og 
nybyggeri af staldanlæg i bero. Med ansøgningsfrist og sagsbehandling kan det tage op til et år, før der 
kan gives tilsagn vedrørende en ansøgning om investeringstilskud. Samtidig er der risiko for, at der ikke 
bevilges finansiering til hele projektet.30 Det vender op og ned på salgsarbejdet hos staldleverandørerne, 
som ikke kan justere deres bemanding i forhold til ordreindgangen. Det kræver en stor mængde viden og 
knowhow at indrette en ny stald, som er ressourcekrævende at erstatte, når aktiviteten igen starter op. 
 
I 2016 udgør tilskudsordninger til investeringer i kvæg- og slagtesvinestalde og miljøvenlig staldteknologi i 
alt 384 millioner kroner. Ansøgningsfristen er i henholdsvis maj, august og september, hvorfor nye projek-
ter kan startes omkring årsskiftet. I 2017 reduceres de samlede staldtilskud til 138 millioner kroner årligt 
frem til og med 2020, da pengene skal bruges til at finansiere en ny kvælstofregulering for landbruget. 
 
Delkonklusion: Stigende mangel på udvikling, kompetencer og likviditet 
 
Investeringskrisen i det danske landbrug har medført, at den landbrugsrelaterede agroindustri i stigende 
grad mangler danske landmænd at samarbejde med om produktudvikling. Med undtagelse af svineområ-
det har agrovirksomhederne lille fokus på overførsel af viden og knowhow fra vidensinstitutioner og andre 
relevante virksomheder. Der er også relativt få specifikke landbrugsteknologiske projekter i det nationale 
innovationssystem. Samtidig hæmmes væksten og udviklingsmulighederne af, at agroindustriens virk-
somheder oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft på alle uddannelsesniveauer. Derudover står van-
skelig adgang til finansiering i vejen for, at især de små agrovirksomheder kan indføre avancerede pro-
duktionsprocesser, opdyrke nye vækstmarkeder til erstatning for det svigtende hjemmemarked og gen-
nemføre de nødvendige ejerskifter.  

30 Landbrugsavisen den 6. februar (2016): ”Landbrugsbyggeri styres af tilskud”. Fundet på www.landbrugsavisen.dk. 
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Udfordringer: Markedsvilkår 
 
Agrovirksomhedernes salg til danske og udenlandske landbrug sker igennem en række forskellige afsæt-
ningskanaler. Det kan eksempelvis være: 
 
• Direkte salg til danske og udenlandske landbrug 
• Indirekte salg til landbruget via maskinforhandlere og maskinstationer 
• Projektsalg til danske og udenlandske landbrug31 
 
En stor del af agrovirksomhederne afsætter deres produkter direkte til landbruget. Det kan for eksempel 
være salg af staldteknologi direkte til en husdyravler. Større producenter af markmaskiner afsætter også 
deres produkter gennem maskinforhandlere og maskinstationer, som henholdsvis sælger og udlejer ma-
skinerne. Andre agrovirksomheder leverer produkter fra andre producenter gennem projektsalg, hvor 
agrovirksomhedens eget produkt indgår som en del af en større løsning. Det kan for eksempel være en 
entreprenør, som indkøber en større maskinpark, der leveres som samlet løsning til et landbrug.  
 
Vanskelige investeringsvilkår i dansk landbrug 
 
Væksten i den landbrugsrelaterede agroindustri følger ofte udviklingen i det danske landbrug, hvor der 
fortsat er udsigt til lav vækst. Siden 2009 har landbrugets nettoinvesteringer i maskiner og inventar været 
negative, og bygningsinvesteringerne har været det siden 2010.32 Blandt andet på grund af høj gæld i 
landbruget. Det betyder, at produktionsapparatet nedslides og landbrugets produktivitet forringes. Inve-
steringskrisen i det danske landbrug er især en udfordring for de hjemmemarkedsorienterede agrovirk-
somheder inden for staldmekanisering, gyllehåndtering og biomassekedler.33 
 
Strukturudviklingen i det danske landbrug mod færre og større landbrugsbedrifter giver dog håb om en 
øget fremtidig efterspørgsel på landbrugsteknologi til de nye store bedrifter.34 Fra 2000 til 2014 steg det 
gennemsnitlige dyrkede areal med 44 procent pr. landbrug, mens den gennemsnitlige svinebedrift vokse-
de med 277 procent og den gennemsnitlige kvægbedrift med 54 procent. Fortsætter udviklingen, vil det 
øge efterspørgslen på landbrugsteknologi til både mark og stald. 
 
  

31 Begrebet projektsalg benyttes om forskellige former for salg, hvor flere leverandører er involveret i en fælles totalleverance. Det 
kan være projektsalg, konceptsalg, nøglefærdige salg eller andre former for pakkesalg, for eksempel via en central leverandør. 

32 Danmarks Statistik (2016). 
33 Dansk Agroindustri (2014): ”Strategi for Dansk Agroindustri 2014-2018”. Internt arbejdspapir. 
34 Danmarks Statistik (2016). I perioden 2000-2014 faldt antallet af danske landbrugsbedrifter med 30 procent. 
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Figur 6. Færre men større danske landbrugsbedrifter 

 
Kilde: Danmarks Statistik 

 
Skærpet international konkurrence 
 
Som tidligere nævnt eksporterede agroindustrien for 4,1 milliarder kroner i 2014, svarende til en stigning 
på cirka 65 procent siden år 2000. Efter finanskrisen i 2008 faldt eksporten fra 5 milliarder kroner til 3,6 
milliarder kroner i 2009 for i 2011 at være steget til 5 milliarder kroner. Siden 2012 har eksporten været 
aftagende.35 
 
Faldet i eksporten har ramt den danske agroindustri hårdere end de europæiske konkurrenter, som i stør-
re eller mindre grad har kunnet producere sig ud af krisen. Fra 2008 til 2014 faldt den danske andel af 
EU’s samlede eksport af landbrugsteknologi på 119 milliarder kroner fra 5 til 4 procent. I dag er Danmark 
EU’s 8. største eksportør af landbrugsteknologi.36 
 
Konkurrencen kommer især fra EU’s store producenter af landbrugsteknologi: Tyskland, Italien, Holland 
og Frankrig, som i 2014 stod for henholdsvis 30, 15, 10 og 9 procent af den samlede landbrugsteknologi-
ske eksport fra EU’s 28 medlemslande. Mellem 2008 og 2014 steg eksporten af landbrugsteknologi fra 
disse fire lande med henholdsvis 13, 38, 10 og 0 procent.37 
 
Den skærpede internationale konkurrence gør det sværere at erstatte den svindende danske efterspørg-
sel med nye internationale vækstmarkeder. Det er en udfordring, som forstærkes af, at flere agrovirksom-
heder har vanskeligt ved at opnå eksportfinansiering.38 
 
  

35 Landbrug & Fødevarers udenrigshandelsstatistik på baggrund af Danmarks Statistik. 
36 Landbrug & Fødevarers udenrigshandelsstatistik på baggrund af Eurostat. Korrigeret for non-data fra siden tilkomne EU-

medlemmer mellem 2008 og 2014. Cypern er ikke medtaget, da landets industrieksport kun udgjorde 3,3 millioner kroner i 2014. 
37 Landbrug & Fødevarers udenrigshandelsstatistik på baggrund af Eurostat. 
38 Dansk Agroindustri (2014): ”Strategi for Dansk Agroindustri 2014-2018”. Internt arbejdspapir. 
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Utilstrækkeligt hjemmemarked 
 
Investeringskrisen i dansk landbrug og den skærpede internationale konkurrence taler for, at agrovirk-
somhederne må have større fokus på nye internationale vækstmarkeder. Det kræver viden om de nye 
markeder. Da kun få agrovirksomheder har egne salgskontorer på udenlandske markeder, er det afgø-
rende, at de danske handelsrepræsentationer på vækstmarkederne kan hjælpe med at opbygge langsig-
tede netværk, håndtere problemer og skabe markedsadgang. 
 
Finansiering er også nødvendigt, hvis indsatsen skal øges på de nye markeder. Siden finanskrisen har 
Eksport Kredit Fonden (EKF) haft succes med at hjælpe danske agrovirksomheder ind på nye markeder 
ved at tilbyde en eksportgaranti. Eksportgarantien ydes typisk over for den udenlandske kundes bank 
som en ekstra sikkerhed i tilfælde af, at banken ikke betales som aftalt, hvilket agrovirksomheden betaler 
en præmie for. For tiden ydes der ikke eksportfinansiering til de russiske og ukrainske markeder. 
 
Skærpet konkurrence fra projektsalg 
 
Rollefordelingen mellem agrovirksomhederne og landmændene er i opbrud. Kunderne i landbruget for-
venter, at leverandørerne af landbrugsteknologi tager ansvar for en større del af værdikæden. I nogle 
tilfælde ønskes det, at agrovirksomheden overtager opgaver, som landmanden tidligere selv har stået for, 
så der bliver frigjort tid til at tage sig af bedriftens kerneopgaver. I andre tilfælde ønsker landmanden, at 
agrovirksomheden overtager leveringen af produkter eller ydelser, som andre leverandører tidligere har 
stået for, og leverer det hele i en samlet pakke. Det kaldes også for projektsalg. 
 
Cirka halvdelen af agrovirksomhederne oplever skærpet konkurrence fra projektsalg, både i Danmark og i 
udlandet. Projektsalg giver på den ene side mulighed for at overtage ansvaret for en større del af værdi-
kæden og øge indtjeningen. På den anden side lægger det pres på de agrovirksomheder, der ikke har 
kapacitet og kompetence til at påtage sig ansvaret for at levere flere produkter eller ydelser.39 På trods af 
et højt teknologisk niveau, er det en udfordring for mange danske agrovirksomheder at opnå tilstrækkelig 
volumen til at håndtere projektsalg. 
 

Inden for staldmekanisering til svineproduktion er der stigende efterspørgsel på projektsalg fra danskeje-
de svinefarme i udlandet. Sammenlignet med udlandet er de danske svinestalde små. Mens en sostald i 
for eksempel Polen kan rumme 5.000 søer på én placering,40 kan den største danske sostald kun rumme 
cirka 2.000 søer.41 Det samme gælder i forhold til produktion af slagtesvin, hvor det er svært at etablere 
store enheder i Danmark på grund af miljøreglerne. De udenlandske storfarme stiller nogle andre krav til 
teknologi, indretning og logistik og komplet levering af inventar og udstyr. 

39 Industriens Fond, Vindmølleindustrien, DTU (2015): ”Vindbranchens vækstlag”. 
40 SEGES Videncenter for Svineproduktion den 2. september (2015): ”Studietur til Polen 15.-19. juni 2015”. Fundet på 

www.vsp.lf.dk. 
41 TV2 Syd den 27. november 2015 (2015): ”En af Danmarks største svinestalde blev i dag indviet”. Fundet på www.tvsyd.dk. 
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Figur 7. Skærpet konkurrence fra projektsalg 

 
Note: Virksomhederne er blevet spurgt om; I hvilken grad har virksomheden inden for de seneste 3-5 år oplevet skærpet konkurren-
ce for konkurrenter, der tilbyder projektsalg på henholdsvis det danske og de udenlandske markeder? 
Kilde: Landbrug & Fødevarer. 

 
Delkonklusion: Mindre marked – skærpet konkurrence 
 
Agroindustriens hjemmemarked svinder ind på grund af investeringskrisen i dansk landbrug. Det stiller 
krav om at erstatte det danske marked med nye internationale vækstmarkeder, hvilket kræver viden, til-
stedeværelse og finansiering og volumen. Samtidig mærker de overvejende små og mellemstore agro-
virksomheder presset fra udenlandske konkurrenter og stigende udenlandsk efterspørgsel på projektsalg. 
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Potentialer: Nye afsætningsmuligheder 
 
Den danske agroindustri har traditionelt formået at gøre udfordringer til forretningsmuligheder i tæt sam-
spil med kunderne i landbruget. I dag er udfordringen at fastholde eksporten til EU samtidig med at øge 
andelen af nye vækstmarkeder og prøve nye teknologier af på både hjemme- og eksportmarkedet.  
 
Kan der skabes et tværgående vidensamarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner og kunder 
rummer udfordringerne imidlertid også store muligheder. Allerede nu ser Vækstpanelet en række globale 
trends, som rummer et potentiale for at blive omsat til konkurrencefordele, der kan dække produktions-
omkostningerne i Danmark og trække agroindustriens eksport i fremtiden:  
 
• Global befolkningsvækst 
• Bæredygtigt fokus 
• Stigende digitalisering 
• Stigende kompleksitet 
• Nye vækstmarkeder 
 
Global befolkningsudvikling 
 
Den første globale megatrend handler om befolkningsvækst. Det er den globale trend, som har størst 
indflydelse på de andre globale megatrends. Ifølge FN forventes verdens befolkning at vokse fra de nu-
værende 7 milliarder mennesker til 8,5 milliarder i 2030 og til 9,7 milliarder i 2050.42 Det betyder, at ver-
den allerede i 2030 vil have behov for 50 procent flere fødevarer.43 Det er vel at mærke fødevarer, som 
skal produceres med et faldende globalt landbrugsareal på grund af klimaforandringerne.44  
 
Samtidig efterspørger verdens befolkning flere proteinholdige fødevarer som kød, mælk og æg i takt med, 
at flere mennesker i udviklingslandene løftes ud af fattigdom. I 2009 udgjorde den globale middelklasse 
ifølge OECD 1,8 milliarder mennesker, og i 2030 vil antallet være vokset til 4,9 milliarder mennesker.45 
 
Danmark er kendt for at have øget fødevareproduktionen, samtidig med, at belastningen af miljøet er 
faldet markant. Den danske fødevareproduktion vil aldrig kunne løse alle globale fødevareudfordringer. 
Men Danmark kan bidrage til at løse mange af udfordringerne lokalt i de enkelte lande gennem eksport af 
teknologi og viden.  
 
Ressourceeffektiv dansk landbrugsteknologi kan bidrage til at producere flere råvarer på samme areal og 
herigennem bidrage til at løse udfordringen med en stadig større belastning af naturens ressourcer på et 
stadig mindre landbrugsareal. 
 
Derudover kan miljøeffektiv dansk landbrugsteknologi bidrage til en større lokal råvareproduktion med 
mindre miljøpåvirkning og herigennem bidrage til at løse udfordringen med et øget pres på miljø, klima og 
natur, som en øget landbrugsproduktion ellers ville kunne medføre.  
 
  

42 UN Department of Economic and Social Affairs (2015): “World Population Prospects. The 2015 Revision”. 
43 UN High Level Panel on Global Sustainability (2012): “Relilient People. Resilient Planet”. 
44 Styregruppen for Fødevarefortællingen (2016): ”Den fælles danske fødevarefortælling” (udkast). 
45 OECD (2010): “The Emerging Middle Class in Developing Countries”. 
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Bæredygtigt fokus 
 
Den anden globale megatrend er en øget forbrugerefterspørgsel på bæredygtige kvalitetsfødevarer, 
blandt andet på grund af det voksende pres på jordens ressourcer, hvilket afspejler sig i den politiske 
regulering af fødevareproduktionen. 
 
Vækstpanelet tolker efterspørgslen på bæredygtige fødevarer som et udtryk for et stigende forbrugerøn-
ske om sunde og naturlige fødevarer produceret med respekt for natur, miljø og dyrevelfærd. 
 
Sundhed  
Verdens forbrugere ønsker i stigende grad fødevarer, der kan bidrage til at forebygge livstilssygdomme. 
Markedet for sundhedsfremmende fødevarer er voksende og giver nye muligheder for at øge og fremhæ-
ve fødevarernes sunde potentialer, herunder de ernæringsmæssige kvaliteter. 

Naturlighed 
Interessen for naturlige og traditionelt forarbejdede fødevarer er stigende i lande med høje indkomster. 
Dette indebærer for eksempel, at fødevarerne skal være ”fri for” medicin, GMO, kemi mv.  
 
Dyrevelfærd 
Der er stigende fokus på dyrevelfærd i de vestlige lande, som i dag udgør langt de største markeder for 
den danske agroindustri. Bekymringen for om dyrene har haft et godt liv, før kødet og mælken ender i 
butikkerne, afspejles i stigende grad i indkøbene hos de udenlandske detailkæder. 
 
Miljø, klima og ressourcer 
Den globale befolkningstilvækst og det stigende behov for flere fødevarer lægger pres på verdens knap-
pe ressourcer som rent vand, dyrkbar jord, fiskebestand og fossile energikilder. Det gælder især i udvik-
lingslandene, som har den største vækst i befolkningen og middelklassen.  
 
Stigende digitalisering 
 
Den tredje globale megatrend er digitale teknologier, som kan forbedre den industrielle konkurrenceevne 
ved at forbedre produktiviteten, reducere omkostningerne og skabe grundlag for nye produkter med stør-
re værdi for kunden.  
 
Danske rammevilkår og høje danske lønninger forudsætter i stigende grad avancerede produktionspro-
cesser, hvis de danske fremstillingsvirksomheder skal forblive konkurrencedygtige. Et andet centralt kon-
kurrenceparameter er evnen til at udvikle intelligente produkter, som kan skabe merværdi for kunderne. 
 
Integrerede digitale platforme for internettjenester (Cloud Computing), dataindsamling og -analyse (Big 
Data) og maskiner der kommunikerer med hinanden over internettet (Internet of Things) giver nye mulig-
heder for at optimere produktionsprocesserne i både agroindustrien og landbruget. 
 
For eksempel giver udvikling af innovative sensorer og trådløs teknologi mulighed for at optimere land-
brugsproduktionen ved at opsamle og analysere data. Ligesom integrerede digitale platforme kan over-
våge og optimere produktionsprocesserne efterhånden, som der skabes ny viden. Det åbner også op for 
at supplere produktsalget med løbende serviceydelser.  
 

.  
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Mulighederne forstærkes af nye teknologiske gennembrud inden for områder som intelligente robotter, 
autonome maskiner, 3D-print og nye materialetyper indenfor både produktionsprocesser og produkter. 
For eksempel kan fleksible og modulopbyggede produktionssystemer muliggøre skræddersyet masse-
produktion (Mass Customization), som kan sikre stordriftsfordele samtidig med at imødekomme kundens 
individuelle behov. 
 
Digital teknologi åbner dog også op for ”disruption”, hvor nye og uventede konkurrenter kan dukke op og 
erobre markedsandele fra etablerede virksomheder. Det er ofte firmaer med rødder i IT-branchen, som 
kan opfylde kundernes behov på nye digitale måder. Tre ud af fire agrovirksomheder giver dog udtryk for 
at de har fokus på nye digitale løsninger i deres produktudvikling.46 
 
Figur 8. Fokus på digitale løsninger i produktudviklingen 

 
Note: Virksomhederne er blevet spurgt om; I hvor høj grad har virksomheden fokus på digitale løsninger som en integreret del af 
produktudviklingen.  
Kilde: Landbrug & Fødevarer. 

 
Stigende kompleksitet 
 
Den fjerde globale megatrend, som Vækstpanelet har identificeret, er, at samfundet bliver stadig mere 
kompliceret. I en global, kompleks og dynamisk verden er det svært at gennemskue, hvordan fødevarer-
ne er fremstillet. Derfor er forbrugerne i Vesteuropa og USA begyndt at stille større krav til gennemsigtig-
hed i fødevarernes indhold, oprindelse og produktionsform. Dermed kan de hurtigt kan danne sig et over-
blik over, hvilket liv dyrene har levet, eller om grøntsagerne er produceret bæredygtigt.47 
 
Sporbarhed er derfor blevet et konkurrenceparameter for landbrugsproduktionen og fødevareindustrien. 
Det er også en central del af EU’s politik for fødevaresikkerhed med mulighed for at tilbagekaldelse pro-
dukter.48 
 
Digital indsamling af data i landbrugsproduktionen kan styrke sporbarheden gennem løbende dataind-
samling om produktets tilblivelse. Mange agrovirksomheder arbejder allerede med digitale teknologier.49 
Men endnu er der ikke udpræget fokus på sporbarhed, selvom udviklingen går hurtigt på området. 

46 Spørgeundersøgelse med cirka 40 virksomheder i brancheforeningen Dansk Agroindustri til brug for denne rapport. 
47 Landbrug & Fødevarer (2015): ”Fødevareanalysen december 2015. 8 vigtige fødevaretrends i 2016”. 
48 Europa-Kommissionen (2007): “Food Traceability”. Fundet på www.ec.europa.eu. 
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De stigende krav til bæredygtige kvalitetsfødevarer og gennemsigtighed omkring produktionsprocesserne 
skaber tilsammen et forbrugerønske om lokalt producerede fødevarer. Det kan den danske agroindustri 
udnytte ved at eksportere maskiner og udstyr, som er tilpasset de lokale behov for landbrugsproduktion. 
 
Nye vækstmarkeder 
 
Den femte globale megatrend er en markant vækst i fødevareproduktionen i en række lande, som skaber 
nogle nye store eksportmarkeder for den danske agroindustri. Hvor stor en del af det voksende globale 
marked for landbrugsteknologi, som de danske agrovirksomheder kan opnå, afhænger af deres evne til at 
agere på et konkurrencepræget og svingende marked. Den senere tids svingninger på det internationale 
landbrugsmarked skyldes så forskellige ting som russisk handelsembargo, overfyldte kinesiske mælke-
lagre og tørke på grund af vejrfænomenet El Niño.  
 
Nordamerika er det største marked for dansk landbrugsteknologi uden for Europa. USA og Canada udgør 
tilsammen verdens næststørste landbrugsareal,50 og eksporten er stigende til begge lande. Mellem 2010 
og 2014 steg eksporten til USA med 75 procent, mens eksporten til Canada steg med 95 procent.51 Det 
er en langt større vækst i eksporten end til de største europæiske markeder, Tyskland og Sverige, hvor 
eksporten i samme periode steg med henholdsvis 13 og 16 procent.52  
 
Det næststørste danske marked uden for Europa er Rusland. Det russiske marked er verdens femtestør-
ste landbrugsareal og har et mål om at blive selvforsynende med fødevarer.53 Den russiske regering har 
afsat omkring 30 milliarder kroner til formålet, blandt andet til modernisering og nybyggeri af staldanlæg. 
Den russiske fødevareembargo har øget behovet for selvforsyning yderligere, og der er allerede tegn på 
overproduktion og deraf følgende prisfald. Derfor har de russiske svineproducenter for nylig anmodet om 
at erstatte støtten til nybyggeri med tilskud til modernisering, genetik og foderproduktion.54 Det tegner et 
billede af et både stort og svingende russisk marked for landbrugsteknologi. 
 
Selvforsyning med fødevarer er også et strategisk mål for flere asiatiske lande. Selvom det asiatiske mar-
ked endnu er relativt lille, ventes der en stor fremtidig efterspørgsel på dansk landbrugsteknologi. I 2030 
vil den asiatiske middelklasse være vokset fra 2 til 5 millioner mennesker og have næsten fem gange 
større købekraft end den europæiske middelklasse.55 Potentialet er særligt stort i Kina, som har et mål 
om at bevare landbrugsjorden, forbedre frugtbarheden, øge kornets kvalitet og reducere miljøbelastnin-
gen ved hjælp af avanceret landbrugsteknologi og færre, større og mere professionelle landbrug. Kina 
har også stort fokus på fødevaresikkerhed på grund af flere fødevareskandaler og nye kritiske forbrugere. 
Proportionerne er enorme i Kina. For eksempel er der fire gange så mange grise som i hele Europa.56  
 
I Malaysia skaber befolkningsvæksten og tilflytningen mod byerne et øget pres på fødevareproduktionen. 
Derfor er det målsætningen at omlægge landbruget til store enheder med fokus på bæredygtighed, selv-

49  Spørgeundersøgelse med cirka 40 virksomheder i brancheforeningen Dansk Agroindustri til brug for denne rapport. 
50 The World Bank (2013). 
51 Landbrug & Fødevarers udenrigshandelsstatistik baseret på Danmarks Statistik. 
52 Undtagelsen er eksporten til det tredjestørste europæiske marked Norge, som er vokset med 27 procent mellem 2010 og 2014. 

Landbrug & Fødevarers udenrigshandelsstatistik baseret på Danmarks Statistik. 
53 UN Department of Economic and Social Affairs (2014): “World Urbanization Prospects”. 
54 Udenrigsministeriet (2016): “Meat Processing Sector Newsletter. Russia and other Eurasian Economic Union Member States.” 
55 OECD (2010): “The Emerging Middle Class in Developing Countries”. 
56 Food Supply DK (2012): ”Klumme: Agroteknologi skal sikre kinesisk selvforsyning i 2020”. Fundet på www.food-supply.dk. 
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forsyning, fødevaresikkerhed, sporbarhed og færre led i værdikæden og blive ASEAN-regionens førende 
eksportør af fødevarer og fødevareteknologi.57 
 
Figur 9. Eksport af dansk landbrugsteknologi (2000 – 2014) 

 
Note: Eksporten er opgjort i løbende priser. .  
Kilde: Landbrug & Fødevarers udenrigshandelsstatistik baseret på Danmarks Statistik. 

 
Delkonklusion: Fem megatrends som kan forandre agroindustrien 
 
De fem globale megatrends peger på en situation hvor:  
 
1. Den globale befolkningsvækst skaber et stigende behov for ressourceeffektiv og bæredygtig føde-

vareproduktion.  
 
2. Voksende bæredygtigt fokus med forbrugerønsker om sunde og naturlige fødevarer, produceret 

under hensyn til miljø, klima og dyrevelfærd.  
 

3. Stigende digitalisering, som giver mulighed for sporbarhed i fødevareproduktionen, nye forret-
ningsmuligheder og øget produktivitet i både landbruget og agroindustrien ved hjælp af avanceret 
produktionsteknologi. 

 
4. Stigende kompleksitet i samfundet, som får forbrugerne til at kræve let gennemskuelig information 

om fødevarernes oprindelse helt tilbage til produktionsmetoderne i landbruget. 
 
5. Særlig stærk efterspørgsel på ressourceeffektiv og bæredygtig landbrugsteknologi på nye vækst-

markeder i Nordamerika, Rusland og Asien.  
 
Den danske agroindustris traditionelt tætte samspil med landmændene dækker over en evne til at styrke 
landbrugsproduktionen med udgangspunkt i de lokale forhold. De fem megatrends skaber et potentiale 
for eksport af bæredygtig, ressourceeffektiv dansk landbrugsteknologi til lokal produktion af råvarer på 
vækstmarkeder i særligt Nordamerika, Rusland og Asien.  

57 Eksportrådet (2015): ”Nyheder om markeder. Dansk agro-teknologi skal til Malaysia”. Fundet på www.um.dk. 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EU28 Øvrige Europa Nordamerika Øst- og Sydøstasien Andre lande

Mio. kr. 

 
28 

 

                                            



Potentialer: Nye innovationssamspil 
 
Danske og internationale undersøgelser viser, at virksomheder som er aktive inden for innovation og 
teknologiudvikling opnår højere vækst end virksomheder, som ikke er det.58 Derfor må det være et mål, 
at antallet af agrovirksomheder som medvirker i innovationsprojekter øges, og at de agrovirksomheder, 
der i forvejen er aktive, bliver det i endnu højere grad. 
 
Tværgående vidensamarbejde 
 
Foreløbig foregår udviklingen i agroindustrien overvejende i de enkelte firmaer frem for at foregå på bran-
cheniveau. Det ligger i naturlig forlængelse af agrovirksomhedernes tilgang til virksomhedsdrift at benytte 
sig af kundedrevet innovation med tæt og direkte kontakt til den enkelte landmand.  Men, med undtagelse 
af svineområdet, indgår der typisk ikke viden og knowhow fra vidensinstitutioner i agrovirksomhedernes 
innovationsprocesser, ligesom videnssamarbejde mellem agrovirksomhederne sjældent forekommer. 
 
Efterhånden som investeringskrisen i det danske landbrug indsnævrer mulighederne for produktudvikling 
med den enkelte landmand, øges behovet for et tværgående vidensamarbejde mellem virksomheder og 
vidensinstitutioner, som kan bringe mere samling på viden, ideer og planlægning. 
 
Kundedrevet innovation skal fortsat være udgangspunktet for agroindustriens innovation, men det skal 
suppleres med netværksinitiativer, som kan medvirke til at definere agrovirksomhedernes fælles innovati-
onsudfordringer. Derefter kan de fælles innovationsudfordringer søges løst i tværgående udviklingspro-
jekter mellem virksomheder, universiteter, landbrugets vidensinstitutioner mv. med understøttelse af det 
offentlige innovationssystem. 
 
Figur 10. Innovationstrekant  

 
       

Kilde: Landbrug & Fødevarer 
 

58 Europa-Kommissionen (2015): ”Innovation Union Scoreboard 2015”. 
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Blandt de forskellige typer af formelle videnssamspil mellem virksomheder og videninstitutioner peger 
flere undersøgelser på, at innovationsnetværk og klyngeudviklingsprojekter giver de bedste resultater for 
små og mellemstore virksomheder.59 
 
Afdækning af efterspørgslen på innovation 
 
Udgangspunktet for et tværgående videnssamarbejde i agroindustrien bør være at afdække de proble-
mer, som vidensamarbejdet skal bidrage til at løse i forhold til produktionsprocesser og produktudvikling.  
 
I forhold til produktudvikling har de store globale producenter af landbrugsteknologi god adgang til viden 
om slutbrugerne og deres ønsker. Det er dog de færreste små og mellemstore agrovirksomheder, som 
har den samme kapacitet til at til at ”se ind i fremtiden” i forhold til den lange række af forhandlere, kunder 
og slutbrugere. Selvom de tidligere nævnte globale megatrends kan give et fingerpeg om den fremtidige 
efterspørgsel for agroindustrien, har agrovirksomhederne ikke fuldt indblik i hvilke løsninger, som land-
bruget fremover får behov og mulighed for. 
 
Der er derfor et stort potentiale for at opbygge mere viden om, hvad morgendagens landbrug har behov 
for og hvilke produktionsformer, som fremover bliver fremherskende i landbruget. Det indbefatter også 
hvad der er på vej af dansk og europæisk regulering med betydning for landbrugets produktionsmulighe-
der. Et lignende potentiale findes i at opbygge mere viden om nye teknologier og serviceydelser, og hvor-
dan de eventuelt kan overføres til agroindustrien fra andre brancher. Det gælder særligt avanceret pro-
duktion med fokus på digitalisering, datadreven forretningsudvikling og ny fleksibel produktionsteknologi. 
 
I hælene på skibe, vindmøller og ingredienser 
 
Flere andre grene af den danske produktionsindustri har stået over for udfordringen med at skabe deres 
eget innovationsmiljø. For eksempel er den maritime udstyrsindustri de senere år trådt ud af skibsfartens 
skygge som en selvstændig del af Danmarks maritime klynge. Det er blandt andet sket ved at organisere 
partnerskaber om forsknings- og udviklingsaktiviteter med skibsfartens organisationer, universiteter og 
GTS-institutter. 
 
På samme måde har et fælles sektorudviklingsprojekt med deltagelse af Industriens Fond, DTU og Vind-
mølleindustrien lagt op til et tværgående videnssamarbejde i vindmølleklyngen med særligt fokus på 
komponentindustrien, som typisk har stået i skyggen af vindmølleproducenterne og energiselskaberne.60 
 
Inden for fødevareklyngen etablerede ingrediens- og enzymindustrien i 2014 et Nationalt IngrediensCen-
ter, som huses på DTU Fødevareinstituttet, der skal koordinere forskning, ideer og planlægning med re-
levans for ingrediens- og enzymvirksomhederne.61 

 
Delkonklusion: Stort potentiale i tværgående vidensamarbejde 
 
For at udnytte potentialet i de fremvoksende megatrends, må agroindustriens virksomheder finde nye 
kilder til at udvikle produktionsprocesser og produkter. Et tværgående vidensamarbejde kan give adgang 

59 Styrelsen for Forskning og Innovation (2015): ”Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk”; Forsk-
nings- og Innovationsstyrelsen (2011): ”Økonomiske effekter af erhvervslivets samarbejde med offentlige vidensinstitutioner”; Dan-
ske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel (Innotech) (2014):” Videnudveksling med samfundet - kort fortalt”. 
60 Industriens Fond, Vindmølleindustrien, DTU (2015): Vindbranchens Vækstlag. 
61 Foodculture.dk den 16. september (2014): ”Nyt ingredienscenter skal skabe bedre samarbejde”. Fundet på www.foodculture.dk. 
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til viden og knowhow fra vidensinstitutioner og bedre indblik i kundernes efterspørgselsmønstre. Andre 
grene af den danske produktionsindustri er allerede i gang med at skabe deres egne innovationsmiljøer 
og træde ud af skyggen fra de store erhvervsklynger. 
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Potentialer: Nye innovationsprojekter 
 
Der er stort potentiale i at fremme tværgående innovation i agroindustrien på baggrund af de fem identifi-
cerede megatrends, som det er illustreret i figur 11. 
 
Figur 11. Innovation med udgangspunkt i globale megatrends 

 

 

 
Kilde: Landbrug & Fødevarer 

 
Agroindustriens udviklingsbehov er dog endnu ikke tilstrækkeligt afklaret og præciseret til, at der kan ud-
peges konkrete innovationsprojekter. På baggrund af de fem identificerede globale megatrends har 
Vækstpanelet imidlertid identificeret nogle muligheder indsatsområder for innovation i agroindustrien. 
 
Boks 2. Mulige indsatsområder for innovation 
 
• Smarte sensorer 
• GPS-teknologi  
• Datakommunikation 
• 3D-print 
• Robotteknologi 
• Nye materialer og  

sliddele 
• Skalering af teknologi 
• Delproduktion 
• Distribution på markeder 
• Projektsalg 

 

• Produktionsoptimering 
• Gødskning af marker 
• Bredde på markudstyr 
• Optimering af trækkraft 
• Sprøjteteknologi 
• Udledning på marken 
• Håndtering af nye afgrøder 
• Nye dyrkningssystemer 
• Førerløse traktorer 
• Høst-robotter 
• Reduceret jordbearbejdning 

• Økologisk mekanisering 
• Økologisk produkttilpasning 
• Dyrevelfærd 
• Ventilationsteknologi 
• Udledning fra stald 
• Måleudstyr til stald 
• Miljø-dokumentation 
• Deleøkonomi 
• Præsicionsdyrkning 
• Datadrevet forretnings-

udvikling 
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Med udgangspunkt i de mulige innovationsbehov i boksen ovenfor, har Vækstpanelet udvalgt 9 cases 
med udfordringer, som agrovirksomhederne kan finde løsninger på i et tværgående vidensamarbejde. De 
9 cases udgør et katalog af mulige innovationsprojekter og dækker både agroindustrien som helhed og 
specifikke områder indenfor mark- og staldområderne. Fælles for de 9 cases er, at de alle har adgang til 
afprøvet viden og knowhow fra vidensinstitutioner som forudsætning. 
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Case 1: Avanceret produktionsteknologi i agroindustrien 
 
Der er et produktivitetspotentiale i automatisering og modulære produktionsplatforme, som kan sænke 
lønomkostningerne og øge konkurrenceevnen i agroindustrien. Nogle agrovirksomheder er i gang med at 
omstille til avancerede produktionsprocesser, men foreløbig foregår udviklingen mest i de enkelte firmaer. 
 
Agroindustriens produktion kan fremtidssikres ved at tage ny teknologi i brug i agrovirksomhedernes egne 
produktionsprocesser. Det drejer sig blandt andet om Internet of Things, hvor maskiner kommunikerer 
med hinanden via internettet og deler store datamængder. Det sparer arbejdskraft og giver nye informati-
oner, der kan optimere produktionen. 
 
Mulighederne forstærkes af teknologiske gennembrud inden for autonome maskiner, 3D-print, avancere-
de materialer og ikke mindst fleksible industrirobotter, som gør det billigere og nemmere for agrovirksom-
hederne at investere i avanceret produktionsteknologi. Modulære produktionsplatforme, hvor eksempelvis 
robotter hurtigt kan koble sig selv til resten af produktionssystemet gennem Internet of Things, gør det 
nemt og billigt at kombinere stordriftsfordele med at imødekomme kundernes individuelle behov. 
 
Mens mange større virksomheder er i gang med omstilling til avanceret produktionsteknologi, skal mindre 
produktionsvirksomheder ofte foretage et større spring. For eksempel kan mindre virksomheder være 
tilbøjelige til at betragte IT som en driftsopgave frem for noget, der kan skabe ny forretningsudvikling. 
 
Boks 3. Skov 

 
Skov-koncernen i Glyngøre producerer styresystemer til ventilation og overvågning af kyllinge- og svine-
stalde i hele verden. Virksomheden optimerer konstant sit produktionsapparat, så produktionen nemt 
kan tilpasses skiftende behov og små kundetilpassede serier med lave omkostninger. Produktionen er 
højt automatiseret, blandt andet i kraft af en større investering i fleksible automatiseringsløsninger i elek-
tronikproduktionen. Derfor kan det betale sig at beholde produktionen i Danmark. Med omkring 275 an-
satte alene i Danmark, er Skov en af de få danske agrovirksomheder, der har ressourcerne til at indgå i 
et direkte samarbejde med vidensinstitutioner, herunder med landbrugets vidensinstitutioner. 
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Case 2: Uddelegering af produktion i agroindustrien 
 
Der er et produktivitetspotentiale for agroindustrien i smarte elektroniske dele til fremstilling af produkter 
på licens i de lande, hvor landbrugsproduktionen foregår. Nogle agrovirksomheder har allerede gjort sig 
de første erfaringer, men konceptet skal udvikles og udbredes. 
 
Produktionsvirksomheder outsourcer for at reducere omkostningerne, men det har en ulempe – tab af 
kontrol. Når produktionen overgives til andre, bliver det svært at fastholde den bagvedliggende viden og 
den ledende rolle. Ligesom det bliver svært at sikre, at produktionen lever op til krav om for eksempel 
kvalitetskontrol, leveringssikkerhed og bæredygtighed.  
 
Det er imidlertid ved at ændre sig. For det første kan produktionen uddelegeres til udenlandske underle-
verandører ved hjælp af ”smart parts”, hvor intelligensen i maskinerne ligger i mindre elektroniske dele, 
der for eksempel kan 3D-printes på stedet. Dermed bevares den bagvedliggende viden i Danmark, selv-
om produktet fremstilles i udlandet.   
 
For det andet åbner de teknologiske gennembrud indenfor fjernovervågning af produktionsprocesser op 
for, at de bedst kvalificerede personer udfører arbejdsopgaverne på de bedst egnede beliggenheder på 
tværs af landegrænser.62 Dels giver det den outsourcende virksomhed mulighed for at styre og overvåge 
de udenlandske produktionsprocesser fra Danmark og dermed sikre kvalitetskontrol, leveringssikkerhed 
og bæredygtighed. Dels giver det mulighed for, at udenlandske ingeniører og industriarbejdere kan styre 
og overvåge produktionsprocesser i Danmark fra arbejdsstationer i udlandet. Det kan være en fordel for 
agroindustrien, som har udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft, der besidder både boglighed 
og håndværksmæssige evner. Selvom avancerede maskiner i stigende grad kan overtage manuelt arbej-
de, kræver det højt kvalificeret arbejdskraft at indstille og betjene maskinerne. Har man for eksempel ikke 
både IT- og svejsefærdigheder, er det svært at styre og kvalitetssikre en svejserobots arbejde. 
 
Boks 4. Danske svineproducenter i udlandet 

 
Store danske svineproducenter i blandt andet Ukraine og Letland er begyndt at købe spalteforme hos 
danske staldleverandører til at støbe betonspalter til gulve i svinestalde. Selvom spalterne er lette at 
fremstille, er de dyre at fragte til udlandet på grund af deres størrelse og vægt. Danskejede svinefarme 
i udlandet køber derfor selve støbeformene, så de selv kan fremstille betonspalterne lokalt på produkti-
onsstedet. Med den stigende mangel på kvalificerede faglærte går udviklingen mod et endnu mere 
sofistikeret samarbejde i forsyningskæden. Andre agrovirksomheder har allerede eksperimenteret med 
at lave ”smart parts” til maskiner, hvor intelligensen ligger i de elektroniske dele. 
 

 
 
 
 
 
 
  

62 Carsten Steno (2016): ”Vi skal vænne os til co-sourcing”. Fundet på www.idag.dk; MADE – Manufacturing Academy of Denmark 
(2016). Fundet på www.made.dk. 
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Case 3: Kompatibel landbrugsteknologi 
 
For at fastholde og udbygge agroindustriens markedsposition, må agrovirksomhederne udnytte de nye 
muligheder i internettjenester og IT-systemer frem for at overlade potentialet til IT-branchen og udenland-
ske konkurrenter. 
 
Det voksende fænomen med sensorer og kommunikationsudstyr, som kommunikerer selvstændigt med 
hinanden, har gjort det muligt at overvåge landbrugsproduktionen i realtid og indsamle store mængder 
data. Samtidig kan robotter og maskiner kommunikere sammen og selv igangsætte udførelse af bestemte 
opgaver på baggrund af dataanalyse. Det kaldes også for ”smart landbrug”.63 
 
Det er dog ikke alle standarder for landbrugsmaskiner og landbrugsredskaber, som er alsidige nok til at 
direkte at udveksle data med andre varemærkers software. Det kan for eksempel være overførsel af data 
fra staldens fodringsstation til computeren på kontoret. 
 
Der er derfor brug for ensartede standarder for dataoverførsel mellem styringssystemer, så forskellige 
programmer let kan udveksle data. Hvis teknologiproducenterne ikke blot integrerer de nye digitale mu-
ligheder i produkterne, men også kan blive enige om at benytte de samme standarder for data, vil det 
være et gennembrud. Det er samtidig relevant i forhold til at sikre en dataindsamling i hele fødevarepro-
duktionen fra jord til bord, som kan imødekomme de stigende forbrugerønsker om sporbarhed.  Alterna-
tivt er der risiko for, at nye konkurrenter dukker op og udnytter de digitale huller i markedet, hvad enten 
det er firmaer fra IT-branchen eller udenlandske agrovirksomheder. 
 
Boks 5. Grainit 

 
Grainit er en dansk virksomhed på markedet for digitale landbrugsydelser. Den midtjyske virksomhed fra 
Tjele har udviklet et internetbaseret lagerstyringssystem, som ved hjælp af en webportal og tilhørende 
app til mobiltelefonen gør det let for landmanden at opdatere sin foderbeholdning. Appen registrerer 
høstens mængde, vandprocent, oprindelse og placering på marken, ligesom landmanden løbende kan 
indtaste forbrug, indkøb og salg. Teknologien gør det nemmere at vide, hvornår det er tid at bestille den 
næste forsyning, og giver mulighed for at spore afgrøderne hele vejen fra marken til forbrugerne.  
  

 
  

63 SEGES, DI og DTU, 2015: Big Data fra jord til bord. Fundet på www.dtu.dk. 
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Case 4: Verificering af landbrugsteknologi 
 
Der er et vækstpotentiale for agroindustrien i mere realistiske standarder for verificering af miljø- og kli-
maeffekter fra landbrugsteknologi. De enkelte teknologier er ofte mere miljø- og klimaeffektive, end de 
danske myndigheder vurderer. 
 
Verifikation og dokumentation af miljø- og klimaeffekter fra landbrugsteknologi er en udfordring for agro-
industrien. Bæredygtighedskravene til landbrugsteknologi er stigende, og Vækstpanelet vurderer, at agro-
industrien årligt bruger mange millioner kroner på at teste udstyr til nye markeder. Derfor er det afgøren-
de, at kravene bygger på et standardiseret og fagligt grundlag, så der sikres en reel grøn effekt. 
 
Det forstærker behovet for en standardiseret afprøvning af landbrugsteknologis miljø- og klimaeffektivitet. 
Producenter af biomassekedler har for eksempel oplevet, at udledningskrav til partikler fra halmfyr bygger 
på forkerte antagelser om biomassekedlernes kapacitet. I dag stiller myndighederne krav til udledningen 
fra halmfyr uden at involvere sig i at definere realistiske standarder for kvaliteten af den testhalm, som 
målingerne skal basere sig på. Den samme problematik kan tænkes at gøre sig gældende i forhold til 
andre typer af landbrugsteknologi, for eksempel i forbindelse med krav til udledningen fra landbrugskøre-
tøjer. 
 
En international anerkendt certificering kan ikke blot spare agrovirksomhederne for store udgifter til test. 
Det kan også fremme udviklingen af miljø- og klimateknologi, da landmanden får større incitament til at 
vedligeholde og udskifte ældre maskiner og udstyr. Samtidig giver det Danmark mulighed for at gå forrest 
på området, for eksempel ved at fremme EU’s verifikation af miljøteknologier (ETV), som har til formål at 
lette vejen til markedet for nyudviklet miljøteknologi. Det kan give potentielle købere på tværs af det euro-
pæiske marked pålidelig information om landbrugsteknologiernes miljø- og klimaeffekt. 
 
Boks 6. Faust 

 
Kedelproducenten Faust uden for Ålborg fremstiller både automatiske og manuelle biomassekedler til 
halm, træstammer, flis og andre former for biomasse til opvarmning af landbrugsbedrifter. Virksomhe-
den oplever et stigende behov for et sikre et fagligt grundlag for regulering af halmfyr. Et udviklings-
samarbejde mellem kedelproducenter, landmænd, vidensinstitutioner og myndigheder vil kunne doku-
mentere den reelle udledning af støv og partikler fra halmfyr. Det drejer sig blandt andet om at finde en 
standard for testhalmens kvalitet med et realistisk saltindhold.  
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Case 5: Præcisionsdyrkning i landbruget 
 
Der er et produktivitets- og bæredygtighedspotentiale for landbruget i at udvikle avanceret teknologi til 
præcisionsdyrkning, der kan øge udbyttet og reducere miljøbelastningen i planteavlen. Flere agrovirk-
somheder er aktive på området, men foreløbig foregår udviklingen mest i de enkelte firmaer.  
 
Det globale marked for højteknologi til præcisionsdyrkning forventes at udgøre 4,5 milliarder amerikanske 
dollar i 2020.64 Ved hjælp af avanceret GPS- og sensorteknologi, kan planterne på marken tildeles nøjag-
tig den mængde gødning og plantemidler, de har behov for på det enkelte sted. 
 
Ny teknologi flytter hele tiden grænserne for, hvor præcist og omkostningseffektivt plantebehandling kan 
lade sig gøre. Udvikling, afprøvning og spredning af teknisk viden er en forudsætning for at udnytte mu-
lighederne og gevinsterne ved præcisionsdyrkning. De senere år er udviklingen gået stærkt på grund af 
bedre og billigere autostyring til traktorer, som kan fastholde traktoren i sporene og regulere tildelingen af 
gødning og plantemidler meget præcist. Elektronikken kan også registrere afgrødetilvækst, styre bomhøj-
de og måle udbytte ved hjælp af sensorer.65 
 
Øget anvendelse af præcisionsdyrkning kan bidrage til en konkurrencedygtig udnyttelse af den nye og 
målrettede kvælstofregulering, som træder i kraft i 2018. Den nye regulering skal sikre, at planterne gø-
des efter deres behov uden at belaste miljøet unødigt. Høje anskaffelsesomkostninger for maskiner til 
præcisionsdyrkning og automatisering er dog en hindring for at øge anvendelse af præcisionsgødning. 
Derfor er der behov for et tværgående vidensamarbejde, som kan mindske omkostningerne og øge den 
værdi, som præcisionsdyrkning kan skabe for landbruget.  
 
Boks 7. Samson Agro 

 
Agrovirksomheden Samson Agro i Viborg har i samarbejde med den store amerikanske landbrugsma-
skinefabrikant John Deere udviklet en gyllevogn med en såkaldt NIR-sensor. Ved at måle gyllens gød-
ningsindhold og registrere gyllevognens placering på marken kan spredningen af gyllen styres og regu-
leres meget præcist.  Samtidig kan en sensor på høstmaskinen måle afgrødernes foderværdi. Kombi-
neres disse målinger kan der gødes meget præcist i forhold til afgrødebehovet på de forskellige dele af 
marken. Det gavner både udbytte og indtjening og reducerer miljøbelastningen.  
 

 
  

64 TechNavio – Infiniti Research, 2016: Global Precision Farming Equipment Market 2014-2018. 
65 Fødevareøkonomisk Institut, 2002: Perspektiverne for præcisionsjordbrug; Danmarks JordbrugsForskning, 1997: Præcisions-

dyrkning - Udviklingen i Danmark. 
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Case 6: Reduceret jordbearbejdning i landbruget 
 
Der er et produktivitets- og bæredygtighedspotentiale for landbruget i udvikling af teknologi til reduceret 
jordbearbejdning, som inddrager automatisering, internettjenester og IT-systemer. I dag sker udviklingen 
fortrinsvis i udenlandske agrovirksomheder. 
 
Reduceret jordbearbejdning går ud på at mindske arbejdsgangene i marken ved at undlade at pløje jor-
den samtidig med at sikre det samme produktionsudbytte. Det reducerede markarbejde giver mindre 
kørsel i marken med landbrugsmaskiner, sparer arbejdskraft og brændstof og slider mindre på maskiner-
ne. Samtidig holdes der bedre sammen på jordpartikler og næringsstoffer og afgives mindre CO2 fra kul-
stof i jorden. 
 
Der er stigende interesse for reduceret jordbearbejdning i landbruget. Flere forskere har udråbt kombina-
tionen af reduceret jordbearbejdning og øget brug af efterafgrøder til at være det vigtigste redskab til at 
sikre en høj landbrugsproduktion og samtidig reducere CO2-udledningen fra planteavlen. 
 
En væsentlig udfordring ved reduceret jordbearbejdning er rettidig og effektiv ukrudtsbekæmpelse. Tek-
nologiske gennembrud som integrerede produktionsplatforme, der styres og opdateres af agrovirksom-
heden via fjernovervågning i realtid, GPS-styring med sensorer og automatisk dataindsamling kan sikre 
landmanden bedre overblik og sikre færre fejl i markarbejdet. Der er også stort potentiale i at bruge robot-
ter til reduceret jordbearbejdning,66 men det kræver stor viden og erfaring. Derfor er det en forudsætning, 
at den nødvendige hjælp og service medfølger.  
 
Boks 8. Horsch 

 
Den tyske agrovirksomhed Horsch er kendt for sine markmaskiner til reduceret jordbearbejdning med 
optimal dyrkning af marken. Maskinerne passer til flere forskellige behov og kan justeres derefter. For 
eksempel kan avancerede såmaskiner anvendes i forbindelse med pløjefri dyrkning, hvor såmaskinen i 
én og samme arbejdsgang kan harve, gødske og så afgrøder. Det reducerer arbejdsgangene og for-
øger produktiviteten samtidig med, at den reducerede jordbearbejdning har gavnlig effekt på jorden.  
  

 
 
 
 
  

66 SEGES, 2016: Landbrugsinfo. Reduceret jordbearbejdning. Fundet på www.seges.dk; Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, 
2010: Reduceret jordbearbejdning. Tidsskriftet Fosfor og Virkemidler, nr. 1. 
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Case 7: Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i landbruget 
 
Der er et produktivitetspotentiale for landbruget i udvikling af nye mekaniske løsninger til økologisk 
ukrudtsbekæmpelse. Nogle agrovirksomheder er allerede aktive på feltet, men der er brug for et viden-
samarbejde, som inddrager flere mindre virksomheder. 
 
Siden 2000 er den globale omsætning af økologiske varer vokset fra 18 til 72 milliarder amerikanske dol-
lar i 2013, og Danmark er det land i verden, hvor økologi har den højeste markedsandel.67 Med den sti-
gende efterspørgsel følger et voksende marked for teknologiske økologiløsninger. I økologisk landbrug er 
det for eksempel ikke tilladt at anvende kemiske ukrudtsmidler i markerne, hvorfor de økologiske land-
mænd må bruge naturens egne mekanismer til at forebygge sygdomme, skadedyr og ukrudt på marker-
ne.  
 
Ny teknologi til bearbejdning af jorden – pløjning, harvning, radrensning og præcisionssåning - kan øge 
udbyttet og mindske ukrudtsproblemer. Automatisering og præcisionsdyrkning giver for eksempel mulig-
hed for at udvikle kamerastyrede lugerobotter, som kan fjerne ukrudtet uden at beskadige planten.68 Der 
er også brug for at udvikle nye dyrkningssystemer, som kan understøtte de nye teknologiske muligheder 
som for eksempel rækkedyrkningssystemer, der kombinerer afgrøder, efterafgrøder og målrettet ukrudts-
bekæmpelse.  
 
Alene OPTIMEK-projektet,69 som har til formål at udvikle og demonstrere effektiv teknologi til mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse, kan øge indtjeningen for dansk økologisk landbrug med op til 36 millioner kroner. 
 
Boks 9. Agrointelli 

 
Virksomheden Agrointelli i Skejby ved Aarhus udvikler nye intelligente løsninger til markmaskiner med 
fokus på præcisionsjordbrug. Det gælder for eksempel robotteknologi og kamerastyring til selvkørende 
køretøjer, der ved hjælp af sensorer og avanceret programmering kan identificere planters position og 
forhindringer. Det kan blandt andet bruges til at rense planterækker i økologisk jordbrug med nøjagtig 
præcision, så planterne ikke beskadiges, og udbyttet fra afgrøderne øges. Det er særligt effektivt i ræk-
keafgrøder som majs og roer, mens der er et uforløst potentiale i korn. 
  

67 Landbrug & Fødevarer, 2016: Det økologiske marked. Fundet på www.lf.dk. 
68 NaturErhvervstyrelsen, 2015: Nøgletal for økologiske fødevarer – Juli 2015. Fundet på www.naturerhverv.dk. 
69 OPTIMEK-projektet er blandt andet støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og deltagerkredsen omfatter 

blandt andet Københavns Universitet, Århus Universitet, SEGES og agrovirksomheden Agro Intelligence APS. 
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Case 8: Samarbejde om projektsalg i agroindustrien 
 
Agrovirksomhederne kan fastholde og udbygge deres markedspositioner ved at tænke i fælles eksport-
løsninger, som kan imødekomme den stigende efterspørgsel på projektsalg. Der er allerede agrovirk-
somheder, som samarbejder om projektsalg, men der skal flere mindre virksomheder med.  
 
Strukturudviklingen i dansk og internationalt landbrug betyder, at de tilbageværende store landbrugsbe-
drifter foretrækker leverandører, der udbyder én pakkeløsning. Det internationale marked for landbrugs-
teknologi domineres allerede i dag af virksomheder, som kan levere alle produkter samlet. 
 
Rollefordelingen mellem landmænd og agroindustri er derfor i opbrud. Kunderne forventer, at leverandø-
rerne i agroindustrien påtager sig ansvar og risiko for en større del af værdikæden. Mere end en tredjedel 
af agrovirksomhederne afsætter allerede deres produkter gennem projektsalg.  
 
Udviklingen rummer både store muligheder og udfordringer for agroindustrien. Ansvar for flere dele af 
værdikæden rummer et potentiale for stigende omsætning, ligesom en øget kontrol med udbuddet af 
landbrugsmaskiner og udstyr også giver indflydelse på forhandlerleddet. Mindre agrovirksomheder kan 
dog kun deltage i projektsalg i det omfang, at de har kompetencerne til at udvide sortimentet, satse på 
specialiserede nicheprodukter eller indgå i et leverandørsamarbejde om en fælles løsning med andre 
producenter. Der er derfor brug for at udbrede kendskabet til de forskellige samarbejdsformer og forbedre 
mulighederne for at indgå i leverandørsamarbejde, der særligt kan komme de helt små agrovirksomheder 
til gavn. 
 
Boks 10. Danish Farm Concept 

 
Sammen med Dalum Landbrugsskole, proteinvirksomheden Hamlet Protein, salgsselskabet DanBred 
International og rådgivningsfirmaet Dansk Farm Design markedsfører staldleverandørerne Skov og 
Vissing Agro deres produkter til svineproduktionen under navnet Danish Farm Concept. Samarbejdet 
leverer også komplette projektsalg til svineproducenter med miljøvenligt gårddesign, dansk svinegene-
tik, staldteknologi, uddannelse, ledelseskoncepter og styringssystemer til stalden. 
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Case 9: Driftsledelse i landbruget 
 
Der er et uudnyttet vækstpotentiale for agroindustrien i kompetencedeling med husdyrproducenter, hvor 
agrovirksomheder overtager ansvaret for at overvåge og styre husdyrproduktionen ved hjælp af internet-
tjenester og IT-systemer. 
 
Mange landbrugsbedrifter spænder over flere driftsgrene. For eksempel er det ikke usædvanligt, at en 
bedrift har både planteavl og en eller flere typer husdyrsproduktion. Dermed skal landmændene spænde 
over meget brede opgaver, hvilket skaber et potentiale for kompetencedeling på de områder, hvor den 
enkelte landmand ikke har sine kernekompetencer. Hvis landmanden for eksempel har sin primære styr-
ke inden for planteavl, kan han koncentrere sig mere om dette område, hvis udefrakommende speciali-
ster overtager styringen og overvågningen af husdyrproduktionen. 
 
Konceptet kendes fra USA, England og Spanien, hvor slagterier og foderstofselskaber indgår kontrakt 
med svineproducenter om at overtage ansvaret for den daglige styring af rådgivning, råvareindkøb og 
produktion.70 Flere af disse opgaver kan måske lige så naturligt udføres af de agrovirksomheder, som har 
udviklet teknologien til at styre og overvåge husdyrproduktionen.  
 
Ved hjælp af avancerede sensorer og kommunikationsudstyr kan staldleverandøren fjernstyre landbrugs-
produktionen via internettet. Bemandes det samme system på flere forskellige bedrifter, kan det kombine-
res med produkt- og forretningsudvikling på baggrund af de data, som opsamles fra kundernes brug af 
styresystemet. Det ligger i tråd med en global trend, hvor fremstillingsvirksomheder henter en stadig stør-
re andel af deres omsætning ved at sælge afledte serviceydelser frem for ensidigt at satse på produktion. 
 
Boks 11. W. Domino 

 
Agrovirksomheden W. Domino ved Tørring fremstiller avancerede foderautomater og drikkeudstyr til 
svin og kvæg. Her vil det ikke ligge langt fra, at virksomheden overtager en større styrings- og overvåg-
ningsopgave på den enkelte husdyrbedrift.  Som de fleste andre staldleverandører har W. Domino med-
arbejdere ansat med praktisk erfaring fra husdyrproduktion, som kan påtage sig at bemande og fjernsty-
re det produktionssystem, som virksomheden selv har udviklet. 
 

 
 
  

70 Landbrug & Fødevarer med flere, 2016: Svinesektorens Vækstpanel – Flere grise på danske hænder. Fundet på www.lf.dk. 
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Delkonklusion: Nye udviklingsveje kræver tværgående vidensamarbejde 
 
Der er stort potentiale for Danmark i at løse udfordringerne i agroindustrien. De viste udviklingsveje i de 
foregående cases er eksempler på nogle af de potentialer, som den danske agroindustri har. Flere agro-
virksomheder er gået i gang med at udnytte potentialerne, men der mangler et tværgående vidensamar-
bejde på brancheniveau. 
 
Det kan være gennem automatisering og modulære produktionsplatforme, der kan mindske produktions-
omkostningerne eller uddelegering af produktion til udlandet gennem smarte elektroniske dele. Det kan 
også være ved at indarbejde større værdi i produkterne gennem intelligent, kompatibel, ressourceeffektiv 
og bæredygtig landbrugsteknologi, så de kan sælges med større fortjeneste. Eller ved at tage ansvar for 
en større del af værdikæden ved at indgå i leverandørsamarbejder om projektsalg eller tilbyde online 
produktionsstyring af landbrugsproduktionen. Det kan også være på helt andre områder. 
 
Den danske agroindustri har forudsætningerne for at styrke fremtidens landbrugsproduktion, dér hvor den 
kommer til at foregå, uanset om det er i Danmark eller i udlandet. Det har agrovirksomhederne traditionelt 
gjort gennem det tætte samarbejde med den danske landmand, og håbet er, at det kan gentages på de 
nordamerikanske, russiske og asiatiske vækstmarkeder. 
 
Men skal udfordringerne vendes til muligheder må agrovirksomhederne have øje for et bredere viden-
samarbejde, der kan styrke produktionsprocesserne og produktudviklingen i hele branchen. Potentialet er 
stort, men ingen aktører i agroindustrien kan løfte opgaverne alene. 
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Konklusioner og anbefalinger 
 
Den danske agroindustri er en bærende del af den danske fødevareklynges 172.000 arbejdspladser og 
152 milliarder eksportkroner.  
 
I sig selv skaber den landbrugsrelaterede agroindustri 10.000 arbejdspladser i hele Danmark,71 eksporte-
rer for mere end 5 milliarder kroner årligt til 138 lande og skaber mere værdi end sammenlignelige frem-
stillingsbrancher. Historisk har den danske agroindustri været god til at få kundeinddragelse og produkt-
udvikling til at gå op i en højere enhed, og samtidig tager de overvejende små og mellemstore agrovirk-
somheder et ansvar for lærepladser og udvikling af bæredygtig og ressourceeffektiv landbrugsteknologi.  
 
Men Danmarks agroindustri står også overfor en række udfordringer, som er ved at omforme det konkur-
rencemæssige landskab. Det omfatter blandt andet en skærpet konkurrence fra vesteuropæiske konkur-
renter, mangel fra kvalificeret faglig arbejdskraft, relativt høje produktionsomkostninger, stigende efter-
spørgsel på totalleverancer, en koncentration af det fremtidige eksportpotentiale på fjerne vækstmarkeder 
og hastig digitalisering. 
 
Problematikken kompliceres af, at investeringskrisen i det danske landbrug har mindsket hjemmemarke-
det og dermed mulighederne for at produktudvikle sammen med de danske landmænd. Mens agroindu-
strien desuden er udfordret af markedsudsving på staldområdet på grund af svingende danske tilskuds-
ordninger og mangel på kvalificeret fagligt og teknisk uddannet arbejdskraft på alle niveauer 
 
I takt med at den internationale konkurrence skærpes, må de danske agrovirksomheder optimere produk-
tionen og skabe merværdi for kunderne. Til gengæld er mulighederne store. En række fremvoksende 
globale trends skaber et særligt stort potentiale for eksport af bæredygtig og ressourceeffektiv landbrugs-
teknologi til lokal produktion af råvarer på især nordamerikanske, russiske og asiatiske vækstmarkeder.  
 
Agroindustriens ejere og ledere har et stort hjerte for dansk produktion. Da salget på hjemmemarkedet er 
faldende, må ny vækst komme fra udlandet. Alligevel tror Vækstpanelet på, at produktionen kan bevares i 
Danmark, hvis rammebetingelserne bliver bedre. Det gælder både de vilkår, som politikerne kan forbedre, 
og det som agrovirksomheder kan gøre i fællesskab. 
 
Rapportens overordnede konklusioner er i det følgende sammenfattet i 6 overordnede anbefalinger, der 
kan bidrage til, at agroindustrien udvikler sig og vokser som selvstændig dansk styrkeposition.  
 
Tværgående vidensamarbejde 
 
Rapporten har afdækket, at de danske agrovirksomheder står overfor krævende innovationsudfordringer. 
Løsningen af dem går på tværs af faglige discipliner og kræver tæt samspil mellem virksomheder, forsk-
ning og afprøvet teknisk viden. Kataloget med de 9 cases viser, at der allerede arbejdes med områder i 
agroindustrien, som kan danne baggrund for et tværgående innovationssamarbejde. For at kunne pege 
på, hvordan innovationssamarbejdet konkret bør organiseres og iværksættes, er det nødvendigt med en 
nærmere indkredsning af de markedsmæssige muligheder og tekniske udfordringer. Det gælder blandt 
andet afgrænsning af emner, fastsættelse af mål og forventninger, identifikation af mulig partnerkreds og 
en realistisk tidsramme. 

71 5.300 direkte arbejdspladser og 4.060 indirekte/afledte arbejdspladser jf. det foregående kapitel ”En bærende del af fødevare-
klyngen.” 

 
44 

 

                                            



 
For at definere udviklingsbehovet nærmere, anbefaler Vækstpanelet at etablere der en række innovati-
onsnetværk, som skal afdække det præcise innovationsbehov, herunder beskrivelse af en langsigtet visi-
on for det konkrete produktområde. Netværksformen er valgt, da innovationsnetværk generelt har stor 
effekt for små og mellemstore virksomheder.72 Innovationsnetværkene skal koble de agrovirksomheder, 
som allerede er begyndt at håndtere dele af udfordringerne, med videninstitutioner og virksomheder, der 
har håndteret lignende udfordringer i andre brancher. 
 
Når netværkene har identificeret de konkrete innovationsudfordringer med tilhørende langsigtede visio-
ner, anbefaler Vækstpanelet, at etablere nogle konkrete innovationsprojekter inden mark- og staldområ-
det. Det kan for eksempel være i form af klyngeudviklingsprojekter, som generelt giver bedre resultater 
for små og mellemstore virksomheder end direkte samarbejde med universiteter og GTS-institutter.73   
 
Projektsamarbejde med studerende fra mellemlange og lange videregående uddannelser er generelt en 
god måde at starte et vidensamarbejde med små og mellemstore virksomheder op på, som for eksempel 
klyngeudviklingsprojekter. Samtidig stifter de studerende bekendtskab med små og mellemstore virksom-
heder, som de ofte overser, når de planlægger deres karriere. 
 

Anbefalinger  

1. Dansk Agroindustri igangsætter en forundersøgelse til opstart af et antal professionelt ledede innova-
tionsnetværk for innovationsansvarlige i agrovirksomhederne. I samarbejde med videninstitutioner og 
andre relevante virksomheder skal innovationsnetværkene udpege de præcise innovationsbehov i 
den landbrugsrelaterede agroindustri. 

2. Dansk Agroindustri tager initiativ til at etablere en række nye klyngeudviklingsprojekter, eller samar-
bejde med eksisterende klyngeudviklingsprojekter, indenfor både mark og stald, der skal løse de in-
novationsudfordringer, som innovationsnetværkene har udpeget. 

3. Som opstart på klyngeudviklingsprojekterne matcher Landbrug & Fødevarer og Dansk Agroindustri ti 
agrovirksomheder med studerende fra mellemlange og lange videregående uddannelser med henblik 
på projektsamarbejde. 

 
Investering i avanceret produktion 
 
Et højteknologisk produktionsapparat kan nedbringe produktionens lønomkostninger og åbne for en mere 
effektiv, fleksibel og konkurrencedygtig produktion. Ny produktionsteknologi som robotter, 3D-print, ma-
skine-til-maskine kommunikation og avanceret materialehåndtering skal udnyttes maksimalt i agroindu-
strien. Vækstpanelet bakker op om regeringens Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion og digi-
talisering, som understøtter indførelse af avanceret produktionsteknologi og digitalisering i små og mel-
lemstore virksomheder. 
 
Avanceret produktion er også et konkurrenceparameter for landbruget. I Danmark vil omlægningen af 
husdyrreguleringen skabe efterspørgsel på højteknologiske hjælpemidler til at måle og nedbringe udled-

72 Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2011): ”Økonomiske effekter af erhvervslivets samarbejde med offentlige vidensinstitutio-
ner”; Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel (Innotech) (2014): ”Videnudveksling med samfundet - kort 
fortalt”. 
73 Styrelsen for Forskning og Innovation (2015): ”Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk”. 
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ning fra staldanlæg. Vækstpanelet finder, at der er behov for en samlet strategi, der kan sikre et bredere 
vidensamarbejde om udvikling og afprøvning af ny staldteknologi på hele husdyrområdet for agrovirk-
somheder af enhver størrelse. 
 

Anbefalinger  

4. Dansk Agroindustri og Arbejdsgiverne udbreder kendskabet til Erhvervspartnerskabet for avanceret 
produktion over for agrovirksomhederne. Erhvervspartnerskabet yder støtte til automatisering og digi-
talisering i små og mellemstore industrivirksomheder. 

5. Miljø- og Fødevareministeriet udarbejder en samlet strategi for offentlige innovationsprojekter, som 
understøtter udnyttelse af mulighederne og gevinsterne i den nye husdyrregulering og kvælstofregu-
lering, der indføres i henholdsvis 2017 og 2018. 

 
Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft 
 
Agrovirksomhederne vurderer enstemmigt, at mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft er den største 
hindring for vækst. Med faldende ungdomsårgange og udsigt til fuld beskæftigelse er der kamp om de 
unge. En af årsagerne er, at de unge søger mod andre uddannelser i byerne.74 Der er som minimum 
brug for at fastholde grundforløbene på erhvervsskolerne i yderområderne, hvis Danmark skal følge med 
behovet for flere faglærte. Optimalt bør andelen øges over de kommende år. 
 
Selvom de små og mellemstore virksomheder tager en større andel lærlinge end de store virksomheder, 
er det ofte de store populære industrivirksomheder, der tiltrækker de dygtige faglærte efter endt uddan-
nelse.75 Vækstpanelet mener derfor, at der bør gives en økonomisk kompensation til virksomhederne for 
at ansætte lærlinge og påtage sig et uddannelsesansvar, så de små og mellemstore virksomheder fortsat 
kan påtage sig et uddannelsesansvar. Beløbsmæssigt skal kompensationen være af en størrelse, der 
minimerer behovet for skolepraktik. 
 
Anbefalinger  

6. Ministeriet for Børn og Undervisning bevarer den nuværende andel af erhvervsuddannelsernes 
grundforløb i yderområderne og placerer hovedforløbene efter virksomhedernes efterspørgsel og be-
hov. 

7. Beskæftigelsesministeriet indfører en permanent fordelingsordning, finansieret gennem virksomhe-
dernes bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som udbetales i rater over den samlede ud-
dannelsestid, til alle arbejdsgivere, der uddanner en elev. 

 
Flere vækstvirksomheder 
 
De mange helt små virksomheder i agroindustrien er særligt udfordret i forhold til at finansiere avancere-
de produktionsprocesser og øge eksporten til nye vækstmarkeder. Det er nødvendigt med en vis volumen 

74 Danske Regioner (2015): ”Analysenotat – Sammenhæng mellem gennemførslen af erhvervsuddannelser og elevernes afstand til 
deres erhvervsskole”. 
75 Vækstpanelets drøftelser; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2015):” Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens 

faglærte”. 
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for at øge eksporten, blandt andet i kraft af de nødvendige ressourcer til eksport- og leverandørsamarbej-
de. Der kan være behov for, at de mindste virksomheder bliver ejerskiftet i tide, så de kan få tilført den 
nødvendige kapital for at vokse og udvikle sig. Det er svært i dag, hvor betaling af avanceskat gør det 
mindre attraktivt at sælge, dræner virksomheden for kapital og vanskeliggør kreditmulighederne. Derfor 
anbefaler Vækstpanelet at udvide adgangen til skattemæssig succession ved ejerskifte af alle virksom-
heder med under ti ansatte, så avanceskatten udskydes til fordel for både køber og sælger.76 Det vil sam-
tidig øge agroindustriens efterspørgsel på hjemmemarkedet, da ordningen kan benyttes af de fleste land-
brug og dermed også vil fremme ejerskifte og modernisering i landbruget.77 
 
Anbefalinger  

8. Skatteministeriet udvider adgangen til skattemæssig succession til alle mikrovirksomheder med under 
10 medarbejdere. Det vil fremme ejerskifter og undgå likviditetsdræn af virksomhederne. Forslaget 
indebærer et lille midlertidigt statsligt provenutab. 

 
Mere stabile rammevilkår  
 
Svingende offentlige tilskud til stalde og miljøteknologi udfordrer staldleverandørerne. Mens en ansøgning 
om tilskud bliver behandlet, indfinder der sig en stop-and-go-effekt på markedet, som vender op og ned 
på staldleverandørernes normale salgsvirksomhed. Da indretningen af en ny stald kræver en stor mæng-
de viden og knowhow, kan agrovirksomhederne ikke justere bemandingen i forhold til ordreindgangen. 
Det er derfor vigtigt, at staldtilskuddene administrere, så moderniseringen og udbygningen af staldanlæg 
sker gradvist. Der er brug for, at de politiske aftaler om tilskuddene indgår i en langsigtet planlægning, der 
kan mindske de hurtige opblomstringer og efterfølgende bratte fald på markedet for staldmekanisering. 
 
Anbefalinger 

9. Miljø- og Fødevareministeriet indretter administrationen af tilskud til stalde og miljøteknologi, så der 
sikres mere stabile investeringsforhold for byggeri og modernisering af stalde, som kan reducere 
stop-and-go-effekter og flaskehalse på arbejdsmarkedet. 

 
Styrket dansk markedsadgang 
 
Investeringskrisen i dansk landbrug gør agrovirksomhederne mere afhængige af nye markeder. Samtidig 
oplever næsten alle agrovirksomheder skærpet konkurrence fra projektsalg. Da det kræver både finansie-
ring og volumen at øge eksporten, er det ikke ligetil at erstatte tabte markedsandele på hjemmemarkedet 
med nye vækstmarkeder. 
 
For at levere bæredygtig og ressourceeffektiv dansk landbrugsteknologi til vækstmarkederne i særligt 
Nordamerika, Rusland og Asien, er det afgørende, at de danske ambassader bidrager med de rette land-
brugsfaglige og lokalkendte kompetencer til at åbne markederne. Dialogen med konsulaterne kan dog 
være svær for de små og mellemstore agrovirksomheder, som ofte har meget praktiske behov. Det er en 

76 Ifølge Landbrug & Fødevarers beregninger kan det gøres for et midlertidigt provenutab på maksimalt 300 millioner kroner årligt. 
77 Landbrug & Fødevarer vurderer, at mindst 95 procent af de danske landbrugsbedrifter har under 10 fuldtidsmedarbejdere. 
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vigtig målsætning for agroindustrien, at Udenrigsministeriets rådgivningsydelser på ambassader og kon-
sulater målrettes små og mellemstore virksomheders særlige behov.   
 
Samtidig kan eksportkreditfinansiering være en udfordring. For eksempel har Eksportkreditfonden be-
grænset adgangen til eksportkreditfinansiering af aktiviteter i Rusland og lukket for aktiviteter i Ukraine 
samtidig med, at agrovirksomheder fra europæiske konkurrentlande fortsat har adgang til eksportkreditfi-
nansiering. Derfor bør Eksportkreditfonden styrke samarbejdet med erhvervslivet om eksportkreditfinan-
siering på nøglemarkeder og udfordrende markeder, hvor konkurrentlande har åbent for forretninger. 
 

Anbefalinger 

10. Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet giver højere prioritet til landbrugs- og fødevare-
faglige kompetencer på udvalgte ambassader på vækstmarkeder, herunder flere statskonsulenter og 
fastholdelse af de sektorspecifikke vækstrådgivere. 

11. Erhvervs- og Vækstministeriet og Udenrigsministeriet styrker Danmarks Eksportkredits samarbejde 
med erhvervslivet på nøglemarkeder og forbedrer mulighederne for aktiviteter på udfordrende marke-
der, hvor der er helt eller delvist lukket for eksportkredit. 

 
 

 
48 

 


	Agroindustriens Vækstpanel - forside
	Agroindustriens Vækstpanel - endelig slutrapport - med justeringer 28.09.16
	Forord
	Agroindustriens Vækstpanel
	Overblik over Vækstpanelets anbefalinger
	En bærende del af fødevareklyngen
	Agroindustriens beskæftigelsesbidrag
	Agroindustriens eksportbidrag
	Agroindustriens størrelsesstruktur
	Relativt høj indtjening i agroindustrien
	Agroindustri sikrer arbejdspladser i hele landet
	Agroindustriens sociale bidrag

	Agroindustriens værdikæde
	Udfordringer: Produktionsvilkår
	Stigende mangel på innovationskilder
	Mangel på kvalificeret arbejdskraft
	Vanskelige investeringsvilkår i agroindustrien
	Konkurrencehæmmende omkostninger
	Stop-and-go-effekt fra investeringstilskud
	Delkonklusion: Stigende mangel på udvikling, kompetencer og likviditet

	Udfordringer: Markedsvilkår
	Vanskelige investeringsvilkår i dansk landbrug
	Skærpet international konkurrence
	Utilstrækkeligt hjemmemarked
	Skærpet konkurrence fra projektsalg
	Delkonklusion: Mindre marked – skærpet konkurrence

	Potentialer: Nye afsætningsmuligheder
	Global befolkningsudvikling
	Bæredygtigt fokus
	Stigende digitalisering
	Stigende kompleksitet
	Nye vækstmarkeder
	Delkonklusion: Fem megatrends som kan forandre agroindustrien

	Potentialer: Nye innovationssamspil
	Tværgående vidensamarbejde
	Afdækning af efterspørgslen på innovation
	I hælene på skibe, vindmøller og ingredienser
	Delkonklusion: Stort potentiale i tværgående vidensamarbejde

	Potentialer: Nye innovationsprojekter
	Case 1: Avanceret produktionsteknologi i agroindustrien
	Case 2: Uddelegering af produktion i agroindustrien
	Case 3: Kompatibel landbrugsteknologi
	Case 4: Verificering af landbrugsteknologi
	Case 5: Præcisionsdyrkning i landbruget
	Case 6: Reduceret jordbearbejdning i landbruget
	Case 7: Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i landbruget
	Case 9: Driftsledelse i landbruget

	Konklusioner og anbefalinger
	Tværgående vidensamarbejde
	Investering i avanceret produktion
	Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft
	Flere vækstvirksomheder
	Mere stabile rammevilkår
	Styrket dansk markedsadgang



