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Vækstteamet for fødevarer 

Medlemmer 

• Peder Tuborgh, CEO, Arla Foods  

• Hanne Risgaard, ejer, Skærtoft Mølle A/S 

• Hans Elbek Pedersen, Senior Vice President, 

DuPont 

• Jørn Jespersen, formand, Natur- og 

Landbrugskommissionen 

• Mikael Thinghuus, CEO, Royal Greenland A/S 

• Morten Petersen, koncerndirektør - Indkøb, 

Dansk Supermarked A/S 

• Peter Olesen, direktør, ActiFoods, samt 

formand for Det Strategiske Forskningsråd 

• Randi Kok, daglig leder, Friland A/S 

• Jette Petersen, afdelingschef, 

Fødevareministeriet 

• Jens Lundsgaard, erhvervsdirektør, Erhvervs- 

og Vækstministeriet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgavebeskrivelse 

 

• Belyse fremtidige 

erhvervsmuligheder 

inden for 

fødevareområdet 
 

• Identificere, hvad der 

skal til for at skabe 

yderligere vækst og 

arbejdspladser i 

Danmark inden for 

fødevareområdet 
 

 



Fødevareklyngen 
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Landbrugsvarer Agroindustrielle levnedsmidler

Maskiner m.v. til agroindustrien Fisk og fiskeriprodukter

• 140 mia. i eksport, dvs. knap 1/4 af dansk vareeksport 

• 143.000 fuldtidsbeskæftigede 

 

Udvikling i fødevareeksporten         2011 

Angivet i løbende priser 

Fødevare-

eksport

Samlet 

vareeksport



Vækstteamets vision 

• Med rødder i en stolt fødevaretradition sælger Danmark 

sunde, bæredygtige og velsmagende kvalitetsfødevarer 

og løsninger på fremtidens globale udfordringer. 

Vækstteamet skønner, at der 

 er et potentiale på yderligere  

30-50 mia. kr. i eksport  

og 10-25.000 arbejdspladser,  

hvis vi gør det rigtigt… 



…rigtigt 

 Produktivitet 

 

 Ressourceeffektivitet 

 

 Bæredygtig udvidelse 

af råvaregrundlaget 

 

 Globale standarder for 

bæredygtig 

fødevareproduktion 

KONKURRENCEEVNE 



Vækstteamets 5 fokusområder 

1. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevare-

produktion i vækst 

 

2. Vækst- og løsningsorienteret regulering og kontrol 

 

3. Vækstorienteret fødevareforskning og -udvikling 

 

4. Talent og dynamik i fødevaresektoren 

 

5. Fokuseret og strategisk  eksportindsats 



En bæredygtig og ressourceeffektiv 

fødevareproduktion i vækst 
• Anbefaling #1: En fælles og dokumenterbar 

fortælling om bæredygtighed og ressourceeffektivitet 

skal styrke sammenhængskraften i fødevaresektoren 

og understøtte virksomhedernes markedsføring 

internationalt. 

 

• Anbefaling #2: En bæredygtig udvidelse af 

råvaregrundlaget og nye anvendelser af     

bæredygtig biomasse skal styrke eksport og 

indtjening. 

 

• Anbefaling #3: Øget ressourceeffektivitet skal       

gøre det muligt at producere mere med mindre. 

 



Vækst- og løsningsorienteret  

regulering og kontrol 

• Anbefaling #4: En miljøregulering som ikke hæmmer 

investeringer og den grønne omstilling. 

 

• Anbefaling #5: Fødevareregulering og -kontrol skal 

udvikles i dialog med erhvervslivet og ved at inddrage 

udenlandske erfaringer for at understøtte udvikling og 

vækst. 

 



 Vækstorienteret fødevareforskning    

og -udvikling 

• Anbefaling #6: Fødevareforskning og udvikling skal i 

højere grad være erhvervsorienteret og løfte 

fødevaresektoren højere opad i værdikæden. 

 

• Anbefaling #7: Internationalt forsknings- og 

udviklingssamarbejde skal fremme viden,               

samarbejde og adgang til nye markeder.                 

Dansk deltagelse i Food-KIC’en er afgørende. 

 

• Anbefaling #8: Den forskningsbaserede 

myndighedsbetjening skal være vækstorienteret. 

 



Talent og dynamik i fødevaresektoren 

• Anbefaling #9: Fødevaresektorens 

rekrutteringsgrundlag skal styrkes gennem tiltrækning og 

uddannelse af fremtidens medarbejdere. 

 

• Anbefaling #10: Dynamik, innovation og iværksætteri i 

fødevareklyngen skal styrkes. 

 

• Anbefaling #11: Det danske                                   

hjemmemarked skal fremme                                     

kvalitet og bæredygtighed. 

 

• Anbefaling #12: Finansierings-                            

udfordringen skal håndteres. 

 



Fokuseret og strategisk eksportindsats 

• Anbefaling #13: En samlet eksportstrategi skal styrke 

adgang til de vigtigste udenlandske vækstmarkeder. 

 



Afleveret til regeringen repræsenteret  

ved 4 ministerier, 25. april 2012 

1:   En fælles fortælling 

2:   Udvidelse af råvaregrundlaget 

4:   Miljøreguleringen 

5/7: Fødevareforskning og KIC 

10:  Innovation og dynamik 

3: Øget ressourceeffektivitet 

5: Fødevareregulering og 

    -kontrol 

8: Forskningsbaseret 

    myndighedsbetjening 

9: Fødevaresektorens 

    rekrutteringsgrundlag 

11: Det danske  

      hjemmemarked 

12: Finansierings-  

      udfordringen 

13: Eksportindsats 

Regeringen udarbejder sin vækstplan for området 


