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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer 89 faktorer i vores omverden der kan få 
betydning for landbrugets afsætning

Politik Økonomi

Teknologi

Lovgivning

Miljø

Sociokultur

▪ Screening af 100vis af kilder… 

WEF, FAO, McKinsey, de 

største koncerner, L&F, 

universiteter, investoranalyser, 

politiske analyser etc.

▪ Kategoriseret i seks områder

▪ 89 faktorer vurderet på 

sandsynlighed 2030 og 

forventet effekt på afsætning

Seks 

områder



• Indsigterne er kendte…  det 
er sammenstillingen der 
viser muligheder og retning 

• Fødevarekoncerner og 
detailhandel accelererer 
udviklingen

• At tale om verden og om 
forandringer giver sprog til 
vision, strategi og handling 

Overraskende?  



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

IKEA, Danone, 

Nestlé, 

McDonald's, 

Walmart

formulerer 

krævende 

programmer for 

bæredygtig 

udvikling

teknologi…

økonomi…

89 faktorer

CRISPR 

for klima-

robusthed



Der vil i 2030 være klima-

mærkninger på alt og det vil 

på fødevaresiden udfordre 

økologien
Niels Dengsø, Landmand og best. 

formand DLG/AP Pension

”
Tendenserne i København, i 

Amsterdam, i Tokyo… det er 

de samme… lokale 

udlægninger af hvad der er 

bæredygtigt…
Peder Gerhardt Jessen, salgs- og 

marketingdirektør, Thise Mejeri

”



Krav til 

harmoniseret

DOKUMEN-

TATION for 

bæredygtig 

udvikling

EU-politiske tiltag for 

omlægning til 

CIRKULÆR ØKONOMI,

mere økologi, flere 

proteinafgrøder og mere 

natur

Global handel 

udfordres af 

ISOLATIONISME

EU GREEN 

DEAL i front 

for at beskytte 

forbrugerne og 

redde 

planeten

Politik og lovgivning
… muligheder for landbrugets afsætning frem mod 2030



Den globale middelklasse 

vokser med 150 millioner     

om året… og den              

vækst sker i                      

Asien.



Råvarepriserne 

stagnerer eller 

FALDER svagt

BEFOLKNINGS-

VÆKST primært i et 

Afrika med meget 

svag købekraftAndelen af ÆLDRE 

og forventet 

levealder stiger

markant – på hele 

kloden

Økonomi
…muligheder for landbrugets afsætning frem mod 2030

Velstanden stiger 

dramatisk i ASIEN

Slut-

brugeren

bor i BYEN



Digitale muligheder for 

personaliseret forbrug, der 

øger sundhed, betyder at du 

kan se, hvilket aftryk du laver 

på dig selv og klimaet
Anders Hvid, Dare Disrupt

”
Måske DEN nye trend er 

produkter der taler ind i ”jeg 

er indsigtsfuld”, ”jeg 

handler”, ”jeg er ansvarlig”… 

individaspektet i 

bæredygtighed
Thomas Højsager

Global Insights Mgr, Arla Foods

”



Blandt Europas 

unge og 

børnefamilier er 

falder forbruget af 

KØD og MÆLK

kraftigt

Sociokultur
… muligheder for landbrugets afsætning frem mod 2030

Corona-

konsekvens… 

det NÆRE, 

det kendte…

PRAKTISKE

måltidsløsninger 

og færdigretter 

bliver hverdagens 

normal

Sundhed er for 

mig og for 

PLANETEN… 

mange former



Within five years, the world’s farmers, 
food processors, and grocers will be able 
to detect dangerous contaminants 
effortlessly in their food. All they’ll need 
is a cell phone or a countertop with AI 
sensors

Digitale muligheder for 

personaliseret forbrug, der 

øger sundhed, betyder at du 

kan se, hvilket aftryk du laver 

på dig selv og klimaet

Anders Hvid, Dare Disrupt

”

Vi skal forvente, at krav og 

standarder for bæredygtighed i 

Danmark bliver det vi vinder 

kunder på i Europa og videre ud 

i verden… og derfor skal vi 

være førende!

Kasper Lenbroch,

adm. dir. Danish Crown Foods

”



Teknologi
… muligheder for landbrugets afsætning frem mod 2030

Teknologier for 

sporbarhed og jord-til-

bord TRANSPARENS

er et leverandørkrav

Kostprisen for 

stamcellebaseret 

mælk og hakkekød i 

BIOREAKTORER

matcher landbrugets 

kostpriser

IoT og AI 

OPTIMERER vores 

biologi, vores brug 

af fødevarer og 

vores påvirkning af 

planeten



Man undervurderer i den grad 

alvoren af tabet af bier!

Asbjørn Børsting, adm. dir. 

DAKOFO”
Globalt oplever jeg muligheder 

for de virksomheder der kan 

levere på dokumenteret 

indsats for bæredygtig 

udvikling. Især ansvarligt 

indkøb og biodiversitet trender

Esben Lunde Larsen, Fellow in 

Food, Forests & Water, World 

Ressources Institute, WA

”



Miljø
… muligheder for landbrugets afsætning frem mod 2030

BIODIVERSITETENS 

krise udgør en réel

udfordring for natur og 

produktion

FORURENING af 

jord, luft og vand…

Planetens 

GRÆNSER

udfordres…

Forbruger-

aktivisme… 

klima taler til 

HJERNEN og 

biodiversitet til 

HJERTET


