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Den strukturmæssige ramme  
– status og pejlemærker 

 

• Hvilken retning går udviklingen? 

• Vender udviklingen? Knækker kurven? 

• Hvad driver strukturudviklingen? 

• Kan og skal vi stoppe udviklingen? 
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Strukturudvikling foregår i hele verden . . . . 

Fordi: 

 

• Stordriftsfordele 

• Teknologiske fordele 

• Landmænd har et indbygget ”vækst-gen”? 

• Landbrugets trædemølle . . .  

 

• Strukturudviklingen er global 
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”Small is beautiful” 
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Ekstensivt 
80% af landbrugene 
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Fødevarernes andel af det samlede 
forbrug i USA, Canada og Danmark 
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Landmandspriser 
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 Økologi standser ikke trædemøllen 
 
 
* Stigende produktivitet/høstudbytter 
 
* Samme prispres, samme realprisfald 
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Strukturudviklingen drives af et globalt 
marked og globalt prispres . . .  

Men fortsætter det ????  

En større del  
af verdens landbrugsproduktion  

handles over grænser  
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Global handel 
(i pct. af verdens samlede produktion) 
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Supermarkedskæderne vokser  
uden for landets grænser 

Supermarkedskæderne vokser  
uden for landets grænser 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB0qPonKjPAhXD_iwKHd1KBZkQjRwIBw&url=http://rema1000.dk/&psig=AFQjCNGfew0KqJ0srGBNUOReILklHQ9yaQ&ust=1474814105235188
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Også ønsker om mere lokale fødevarer . . 

Boom i salg af lokale fødevarer 
giver flere blod på tanden 
DR Nordjylland, 20/9 2016 Detailhandlen kæmper om 

de lokale producenter 
FoodCulture 14/10 2014 

= trussel mod dansk landbrug . . . .  

Lokale fødevarer er både sundt 
for dig og godt for Danmark 
FoodCulture 14/10 2014 

I Coop vil vi give  
dig lokale råvarer 
Coop 19/10 2016 

Vadehavslam: Forskel mellem store 
danske aktørers erklærede 
forkærlighed for danske egnsprodukter 
og den faktiske evne/vilje til at 
formidle en merpris . . . fremfor at 
måtte eksportere til Frankrig. 
Tidsskrift for Landøkonomi 2016/1 

Coop uddeler en pris 
for Årets Lokale Vare 
Coop 19/10 2016 

Lokale fødevarer – en ny trend? 
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Udespisning – i pct. af ialt 

Department of Food and Resource Economics 
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Globale markeder, vilkår og udvikling 
driver landbruget fremad . . .  



13-11-2017 

18 

Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Konklusioner 

 

• Strukturudvikling: 

• Entydig 

• Global 

• Fortsætter 

 

• Strukturudviklingen drives af 

• Stordriftsfordele 

• Globale markedsforhold 

 

• Yderligere polarisering: 

• Big business 

• Small is beautiful 
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