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Et globalt kraftcenter
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I Kina spiser de grise

Danske virksomheder kan bryste sig af at være blandt de førende i verden,
når det kommer til pumper, enzymer, fødevarer, maritim service, medicin
– og meget andet.
Men også danske virksomheder bliver pustet i nakken af fremadstormende vækstmiljøer fra resten af verden.
Derfor er der god grund til at fokusere på at fastholde og udbygge vores styrker.
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Flest fødevarejob i Midtjylland
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De store dominerer
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Fødevareerhvervet i fremtiden

I fem nye analyser går vi tæt på resultater og potentialer i nogle af de eksisterende og fremtidige
styrkepositioner i Danmark: Maritime erhverv, robotter og automatisering, fødevarer, bioøkonomi
og life science.
De danske styrkepositioner bygger på stærke, regionale partnerskaber mellem innovative virksomheder,
forsknings- og vidensinstitutioner og offentlige myndigheder. Partnerskaber, der bringer udviklingkraft til
virksomhederne, skaber stærke rammebetingelser og sikrer, at virksomhederne kan agere på baggrund af
nyeste viden. Regionerne anbefaler, at vi fremover etablerer én landsdækkende klynge pr. styrkeposition.
Det skal sikre de stærke innovations- og vækstmiljøer, som er forudsætningen for at hjælpe højteknologiske og
innovative virksomheder godt på vej.
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FØDEVARER

Fødevarer skaber vækst
og udvikling i hele Danmark
Danmark er et globalt kraftcenter for fødevareproduktion. Ikke alene omsatte fødevarevirksomhederne for knapt 670 mia. kr. og eksporterede varer for over 170 mia. kr. i 2016. Fødevareerhvervet
står også bag hver niende private arbejdsplads herhjemme med en samlet beskæftigelse, der svarer
til 165.000 fuldtidsstillinger.
Fødevareerhvervet favner bredt og indeholder ud over traditionel fødevareproduktion som fx
landbrug og gartneri også en lang række specialiserede kompetencer. Det gælder områder som
forarbejdning af mælkeprodukter og kød, produktion og udvikling af nye brødprodukter, drikkevarer og ingredienser samt analyse og rådgivning – foruden selve detailhandlen med fødevarer.

Fødevareklyngens andel af:
• Antal private fuldtidsjob: 11,2 pct.
• Omsætning i virksomhederne: 18,7 pct.
• Eksporten: 15,7 pct.

Eksport fordelt på
varegrupper
3

8%
Salget af fødevarer som svinekød,
mejeriprodukter, fisk og skaldyr
til udlandet tegner sig for 72 pct.
af den danske fødevareklynges
eksport.
Dernæst følger eksport af biobaserede produkter i form af
især enzymer og pelsskind med
en eksportandel på 20 pct.. Salg
af agro-teknologi, som primært
består af maskiner til jordbrug og
produktionsudstyr til fødevareindustrien, udgør 8 pct.

20%
72%

Fødevarer
Biobaserede produkter
Agro-teknologi

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af eStatistik.dk

Kilde: Landbrug og fødevarer
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FØDEVARER

I Kina spiser de grise
Samlet når eksporten fra fødevareklyngen ud til 211 af verdens knap 250 lande med en betydelig afsætning i Kina, Japan, Mellemøsten og Nordamerika. Det allerstørste eksportmarked findes imidlertid i Europa, som aftager varer fra den danske fødevareklynge for over 100 mia.kr. om året. De største aftagerlande
i EU er Tyskland, Sverige og Storbritannien.

Eksport til hele verden
Øvrige EU

Tyskland

Sverige

Øvrige
Asien

Kina

Øvrige
verden

Mellemøsten

UK

Nordamerika

Japan
Øvrige Europa
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Når danske fødevarer er slået igennem på
verdensmarkedet, handler det ikke kun om
at kunne levere fødevarer til konkurrencedygtige priser. Af den samlede eksport
stammer 40 pct. fra såkaldt højværdivarer,
som opnår en merpris på over 20 pct. i
forhold til EU’s prisgennemsnit.

Europa
Asien
Kilde: Landbrug og Fødevarer på baggrund af
Danmarks Statistiks opgørelse over udenrigshandel
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FØDEVARER

Flest fødevarejob
i Midtjylland
Fødevareerhvervet har en stærk regional betydning. I fire af de fem regioner
står fødevarevirksomhederne for mellem
22 og 32 pct. af omsætningen. Den
største beskæftigelse i fødevareklyngen
findes i Syddanmark og Midtjylland. Det
skyldes især, at der her er mange store
arbejdspladser inden for fremstilling og
støtteerhverv.
I Region Midtjylland og Region Nordjylland står fødevarevirksomhederne for
over 30 pct. af den regionale eksport, og
i fire af de fem regioner står fødevareerhvervet bag næsten hvert syvende
private job.

Vigtigt erhverv for provinsen
Kortet viser, hvor en stor en andel industrielle fødevarejob udgør af den lokale beskæftigelse.

Regional fordeling
af fødevarejob
Andel af samlet
beskæftigelse
i pct.

12 %
22 %
27 %

13 %

Over 7 %

26 %
–
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland

Under 1 %

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af eStatistik.dk
Kilde: Særkørsel fra CVR-registeret, Region Syddanmark februar 2018.
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FØDEVARER

De store virksomheder dominerer i Midtjylland
Flere af de allerstørste danske fødevarevirksomheder har hovedsæde
i Midtjylland. Det kan ses på det økonomiske bidrag fra hhv. de små og
mellemstore virksomheder og de store virksomheder.

85 pct.

I Midtjylland tegner de store virksomheder med mere end 250 ansatte
sig for 70 pct. af omsætning i fødevareerhvervene og hele 85 pct. af
fødevareeksporten.
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Regionale
specialiseringer i
fødevareproduktionen
Nordjylland

Fisk, skaldyr og akvakultur
Kød

Midtjylland

Mælkeprodukter
Kød
Støtteerhverv
Ingredienser

Syddanmark

Drikkevarer
Støtteerhverv
Kød
Anden fødevareproduktion

Sjælland

Ingredienser
Drikkevarer

60 pct.

I regionerne Sjælland, Nordjylland og Syddanmark kommer næsten 60
pct. af omsætningen og 50 pct. af eksporten derimod fra SMV’erne.

Ud over store virksomheder som
Carlsberg, Arla og Danish Crown findes
der også en række højtspecialiserede
virksomheder inden for nichemarkeder
i vækst som eksempelvis SFK Leblanc,
der laver produktionsudstyr, og
Graintec, der projekterer, designer
og installerer anlæg til produktion af
fiskefoder.
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Hovedstaden

Kilde: Iris Group m.fl.

Anden fødevareproduktion
Drikkevarer
Støtteerhverv

Én landsdækkende
klyngeorganisation
for fødevareerhvervet
De fem regioner er gået sammen med Landbrug
og Fødevarer om at udvikle en forenkling af fødevareområdet, der i dag tæller flere klynger og netværk.
Målet er at skabe én landsdækkende fødevareklynge
med én samlet indgang til udviklings- og innovationssamarbejdet i fødevarebranchen, så fødevarevirksomheder lettere kan få den rette hjælp.
Samtidig vil en landsdækkende klyngeorganisation
bedre kunne samle de store virksomheder i en generel branding af danske fødevarer over for udlandet
– og branding af Danmark som et verdensførende
land inden for udvikling og produktion af fødevarer.
Ud over den landsdækkende klynge kan der med
fordel oprettes særlige ”hubs” i de øvrige regioner
med hver sin geografiske og faglige specialisering
på vegne af hele landet. Et eksempel kunne være
fisk og skaldyr som en speciel fødevare-hub i
Region Nordjylland.

FØDEVARER

Stærkere specialisering
Fødevarebranchen beskæftiger i højere og højere grad højtuddannede. I perioden
fra 2000-2015 er der sket en 35 pct. forøgelse af antallet af job, der varetages af
medarbejdere med en lang, videregående uddannelse. I alt er der således skabt
yderligere 1.700 højtuddannede job.
Også antallet af job, der varetages af medarbejdere med en kort eller mellemlang
videregående uddannelse, er steget med 19 pct. i perioden.
Det er nødvendigt med et fortsat fokus på fødevareinnovation i et tæt samarbejde
med stærke vidensmiljøer og uddannelsesinstitutioner, hvis Danmark også i fremtiden skal ligge helt i front inden for fødevareerhvervet.

FN’S 17 Verdensmål for en
bæredygtig udvikling tænkes
med i regionernes indsats
for en forenklet og styrket
fødevaresatsning med afsæt i én
landsdækkende klyngeorganisation
for fødevareerhvervet.
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I U.S. news’ rangering af verdens universiteter ligger Aarhus Universitet og Københavns Universitet begge lige omkring top 10 over de bedste universiteter inden for
landbrug- og fødevarer.

I 2017 blev der optaget mere end
1.000 nye studerende på de
videregående jordbrugsog fødevarerelaterede
uddannelser.

Fødevareerhvervet
i fremtiden
Fremtiden for fødevareområdet peger i to retninger. På den ene side er der et krav om øget volumen
og effektivitet drevet af en forventet stigning i efterspørgslen efter fødevarer på verdensplan på 50 pct.
frem mod 2050. På den anden side er der et ønske om højkvalitetsprodukter, økologi, dyrevelfærd og lokal
produktion.
Miljø, sundhed, sikkerhed og madspild står således højt på den internationale dagsorden, hvor Danmark i
forvejen har en førerposition, og det vil betyde en endnu større efterspørgsel på bæredygtige og innovative
fødevarer i fremtiden.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, KOT hovedtal 2017.
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FOKUS - - - FORENKLING - - - FORBEDRING
Danske Regioner arbejder for at skabe et nyt erhvervsfremmesystem,
som skal sikre vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

regioner.dk/regional-udvikling

