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• Landbrugets grønne omstilling betyder store 
forandringer….men forandringer giver 
muligheder

• Bæredygtige fødevarer og grøn energi
…dyr, mennesker og natur -> store muligheder

Agenda 
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Outlook…

ING.dk 
DR Nyheder 23. okt 2022 
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Outlook…
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Kravene til fremtidens fødevareproducent
- som en del forretningsgrundlaget … udover økonomisk robusthed m.m.

• Luft-/lydforurening

• Klimaforandringer

• CO2 og andre GHG 

emissioner

• Energi og råvareforbrug

• Jordens næringsstoffer og 

biodiversitet

• Affaldshåndtering

• Vandforbrug/spildevand

• Børnearbejde

• Data sikkerhed & privatliv

• Lige rettigheder for alle

• Sundhed og helbred 

• Uddannelse

• Arbejdsforhold/ -sikkerhed

• Produktkvalitet 
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• Bogføring og revision 

• Skattepolitik

• Bestikkelse og korruption

• Rapporteringsprocedurer

• Ledelsesstruktur 

• Transparens 

• Dyrevelfærd

• Whistle-blower ordning

ESG influerer stort set alle aspekter af virksomhedens drift 

Klima fylder suverænt mest – de andre punkter skal tages alvorligt og kan blive fatale

Environment Social Governance
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Regering

Industri

Forbruger 
/ Borger

Investorer

6

Bæredygtighed 

- Hvem stiller krav og giver muligheder 

Fødevare-

producent

Landbrugsavisen.dk
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Det som så umuligt ud for få år siden – begynder at virke…Re-milk og andre tiltag kan gøre os bekymrede - husk mulighederne findes stadigvæk
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Noget af det bedste…og mest klimavenlige i verden 
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Udvikling af dansk fødevareproduktion

Markedsændringer = nye muligheder

• Vi er et lille land og en stor fødevarenation

• Vi har rigtig meget data i dansk landbrug

• Vi har verdens tredjestørste fødevareklynge og vi 

placeres som det mest innovative landbrugsland i Europa 
(i en nyere EU-undersøgelse)

• Rigtig godt udgangspunkt til de næste step
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• Muligheder
• Vi tror fortsat på, at dansk landbrug bliver en del af løsningen. 

Der er store muligheder – dyr, mennesker og natur – produktion af bæredygtige 

fødevarer og grøn energi.

• Mindset
• Udfordringer kan være trin på vejen, eller de kan være sten på vejen. Det 

kommer an på hvordan du betragter dem.
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Vigtigste budskaber 
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Tak for ordet

Morten Riget

Spørgsmål


