


Her er de unge landmænds ønskeliste

40 unge landmænd har fundet sammen 
under overskriften ’Unge spirer’. De har det til 
fælles, at de gerne vil dyrke planteprotein til
fødevarer.

I løbet af året har de fulgt et forløb om
planteprotein orkestreret af kræfter fra SEGES
Innovation, Tænketanken Frej og Landbrug &
Fødevarer. Men selvom der både er drivkraft 
og investeringslyst blandt de unge 
landmænd, så er vejen frem ikke let. Der er 
både udfordringer på dyrkningssiden og på
afsætningssiden, men det er vel at mærke
udfordringer som kan løses, mener den store
gruppe af landmænd.
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Bankerne: Vær risikovillige
Store investeringer i nye afgrøder kræver velvilje fra
bankerne. Invitér os og kommende aftagere på
kaffe, og lad os tale om prissætning og om
fremtiden.

Politikerne og fondene: Fortsæt investeringerne i
planter til fødevarer
Der er brug for investeringer, der helt konkret kan
komme os landmænd til gode. Sæt midler af til at
få værdikæden til at fungere bedre, så vi ikke
behøver være nervøse for afsætning.

Forskere og frøproducenter: Tag med os på rejsen
Vi har brug for forædling og rådgivning om valg af
sorter. Lad os sammen udvikle, teste og investere i
at skabe stærke afgrøder, der kan blive til gode
fødevarer.

Landbrugets rådgivere: Hjælp os med at dyrke til
fødevarer
Sæt flere planteavlsrådgivere ind, der kan hjælpe
os specifikt med planteprotein

Her kommer deres ønsker
til erhvervets aktører og
interessenter



Landmændene: Del jeres erfaringer
Det er ikke kun omverdenen, der skal hjælpe os. Vi
skal også hjælpe hinanden. Både dyrkning,
management og prissætning er svære størrelser.
Lad os dele vores erfaringer på planteprotein
området. Aldrig være tilbageholdende med at
tippe hinanden om nye afsætningsmuligheder.

Forarbejdningsindustrien: Giv os indblik i jeres
behov og præferencer
Hvis vi landmænd skal investere i nye afgrøder, så
har vi brug for mere viden om slutproduktet. Lad os
rykke tættere sammen. På den måde kan vi
sammen sikre at planteproteinafgrøderne matcher
jeres behov.

Foodservice-sektoren: Lær at lave mad med
vores proteinafgrøder
Lad quinoa, ærter, bønner, linser etc. fylde på
menuerne i kantinerne og i restauranterne, og vis
danskerne hvor godt det kan smage.

Her kommer deres ønsker
til erhvervets aktører og
interessenter



Den offentlige sektor: Sæt mål for planter på
tallerkenen i de offentlige køkkener
De offentlige køkkener serverer dagligt 650.000
Måltider i daginstitutioner, på skoler, arbejds-
pladser og i ældrecentre. Hvis de offentlige
køkkener beslutter sig for at aftage fødevarer
baseret på lokale planteprotein-afgrøder, så vil det
sikre os og mange andre landmænd en stabil
omsætning.

Dagligvarehandlen: Gør plads til fødevarer med
dansk planteprotein
Vi vil gerne producere råvarerne til de produkter,
der havner på jeres hylder. Men vi kan risikere at
drukne i udvalget. Hjælp os ved at reservere
hyldeplads til plantebaserede fødevarer
produceret på danske råvarer.

Her kommer deres ønsker
til erhvervets aktører og
interessenter



De unge landmænd vil gerne producere råvarer 
og ingredienser til plantebaserede fødevarer og 
dermed bidrage til den grønne omstilling. 
Landmændene opfordres til at gå i dialog med de 
aftagende fødevarevirksomheder og holde sig 
opdateret på, hvilke kvaliteter der efterspørges, og 
hvad der skal til, for at opnå en merpris for 
råvarerne. 

På Danmarkskortet over producenter og aftagere 
af bælgfrugter til human konsum – se her kan 
unge landmænd finde sammen med andre 
landmænd i lokalområdet, udveksle erfaringer og 
gå sammen om at leverer bælgplanter til en 
større fødevarevirksomhed i lokalområdet. 
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Fortællingen om lokale samarbejder stimulerer 
forbrugernes købelyst og villighed til at give en 
merpris for produktet og sikre dermed produktets 
succes.

For mere information eller gode 
samarbejdsmuligheder, kontakt venligst:

Mette Damborg Hansen, SEGES Innovation, 
meha@seges.dk

Lærke Lund, Landbrug & Fødevarer, lld@lf.dk

Tænketanken Frej, frej@taenk-frej.dk
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Stort 
tak til!
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