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Danmark som 

videnslaboratorium 
Nye, globale alliancer 

Innovation og forskning 

Made in  

Denmark 2.0 
Effektivitet, viden, iværksætteri 

Merværdi for høje standarder 

Vi gør Danmark 

større 
Udnyt globaliseringen 

Værditilvækst 

Mangfoldig  

udvikling i Danmark 
Differentiering 

F.eks. energi 

Naturpleje 

Oplevelsesøkonomi 
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Andel af produktionen som 
eksporteres 2010 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Værditrappen – fremtidens 
fødevarer 

Gulerødder  

 

Snack gulerødder  

Råkost 

Egnsbestemte – fx Lammefjorden 

Frysetørret mad   

Fremtiden   ? 

 4 kr. 

12 kr. 

37 kr. 

50 kr. 

250 kr. 

Kilde: Føtex, Aarstiderne og Toursport 6. december 2006  
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Udvikling i antallet af heltids- 
og deltidsbedrifter 
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 Faldende antal heltidsbedrifter 
Figur 1. Antal heltidsbedrifter 1990-2015
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Kilde: Fødevareøkonomisk Institut og egne beregninger. Svin er inklusiv fjerkræ. 
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Men specialiseringsgraden 
vokser og skaber flere følgejobs 
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Kilde: Danmarks Statistik og Landbrug & Fødevarer 

< 5 pct. 
5 - 10 pct. 

> 10 pct. 

Landbrugs- og fødevareklyngen skaber 
beskæftigelse over hele landet 

Samlet beskæftigelse 
på over 150.000 
private arbejdspladser 
 
For hver 100 
beskæftigede i 
primærerhvervet, er 
der 130 ansatte i 
følgeindustrien 
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Kvægbestand efter område 

Kilde: DST 
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Kilde: DST 

Svinebestand efter område 
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Produktion og miljøbelastning 

Produktionsværdi (faste priser) og miljøbelastning. Indeks 1985 = 100 
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Kilder: DMU: ”Landovervågningsoplande 2009” og Nationalregnskabet  

Note: Produktionsværdi i 2008-2009 er fremskrevne tal. 
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Landbrugsloven giver 
mulighed for udvikling 

 

Vækstmuligheder: 

 

 Mulighed for at eje mere 

 

 Mulighed for at drive mere 

 

 Mulighed for større enheder 

 

 Mulighed for eksterne investorer 

 

Mulighed for at købe landbrug, uden landbrug for øje 
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Landbruget i 2020 vil være et 
mangfoldigt erhverv 

Fem hovedtyper af landbrug: 

 

 Industrialiserede  husdyrbrug 

 Store plantebrug 

 Nicheproducenter 

 Andet erhverv på landet 

 Deltidslandmænd 
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 Annoncer som skridt på vejen 

http://www.lf.dk/Aktuelt/Den_nye_fortaelling/Bag_om_annoncerne/~/media/lf/Aktuelt/Den%20nye%20fortaelling/annoncer/Del2/Latex1.ashx
http://www.lf.dk/Aktuelt/Den_nye_fortaelling/Bag_om_annoncerne/~/media/lf/Aktuelt/Den%20nye%20fortaelling/annoncer/Del1/1Lort.ashx
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