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Udviklingen i eksportmarkeder for dansk pelsskind 
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- Hvor skal overskuddet så placeres? 
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Hvem får overskuddet ?? 
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Ejerne/andelshaverne/landmændene får overskuddet 

 

- Udbetales til andelshaverne (restbetaling) 

- Tillægges formuen 

Agro- og fødevareindustriens situation 
og udvikling 

 
 

Hvordan skal overskuddet fordeles? 

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 

Agro- og fødevareindustriens indtjening 2013 

 

Egenkapital og formue i andelsselskaberne 

 

Globalisering - betydning og udvikling? 

 

Vækst – er det nødvendig? 

 

Globale tendenser 

Konsolidering 

        Efterbetaling 

- Sikre stødpude i andelsselskabet 
- Sikre andelshavernes økonomi og leverancer 
- Udvikle andelsselskabets konkurrenceevne 
- Sikre samme forrentning af afkast i andelsselskabet  
   og hos andelshaverne . . . .  



20-03-2015 

17 

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 

Agro- og fødevareindustriens 
situation og udvikling 
 
 
 
 

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 

 

- I forhold til landmændenes gæld på 300 mia. kr. . . . 

- I forhold til balancen? 

- I forhold til fremtidige investeringskrav . .   

 
 
 
 
Hvor stor er formuen i andelsselskaberne? 

Strategiske forløb i virksomheders udvikling 

  
 
 

  
 Aktie-emission: 

30 mia. kr. 
     på 1½ måned 

Eksport 

Udenlandske 
investeringer,  

fusioner og opkøb 

Scottish & Newcastle 
60 mia. kr. . . .   

Indenlandske 
fusioner og opkøb 
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Motiver for fusioner m.m. i fødevareindustrien 

Stordrifts-fordele 

Synergier 

Høj produktivitet 

Vækstmål 

Ambitioner i ledelsen 

Indtjening og konjunkturer 

Udnytte know-how og tekn. 

Styring af markedsføring 

Diversifikation 

Fokusering 

Tiltrække kval. arbejdskraft 

 

Risikospredning 

Beskyttelse af know-how 

Overskydende kapacitet 

 

Adgang til billige råvarer og ressourcer 

Markedsnærhed 

Markedsandele og dominans 

Adgang til know-how 

Liberalisering af kapitalmarkeder 

Position på marked under udvikling (first 
mover) 

Godt købstilbud 

Økonomisk vækst 

 

 

 

Lav markedsvækst 

Matching af kunder 

Større sortiment 

Fjerne en konkurrent 

Sikring af råvareleverancer 

Entry barriers 

Konkurrencelovgivning 

”Eat or be eaten” 

Investorer forventer vækst og globalisering 

 

 Interne    Eksterne 

Danske fødevarevirksomheders størrelse 

 Sektor        Placering Selskab 
 Svinekød*   2  Danish Crown 
 Oksekød*    7  Danish Crown 
 Mejeri*   2  Arla Foods 
 Korn og foderstoffer* 3  DLG 
 Græs- og kløverfrø* 1  DLF-TRIFOLIUM 
 Pelshandel*   1  Kopenhagen Fur 
 Bryggeri   3  Carlsberg 
 Potteplanter**  5  Gasa Bøg 
 Læggekartofler*  8  Danespo 
 
 * Betyder, at andelsselskaber dominerer sektoren 

 ** Majoritetsejere er andelsselskaber 
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Danske fødevarevirksomheders størrelse 

 Sektor        Placering Selskab 
 Svinekød*   2  Danish Crown 
 Oksekød*    7  Danish Crown 
 Mejeri*   2  Arla Foods 
 Korn og foderstoffer* 3  DLG 
 Græs- og kløverfrø* 1  DLF-TRIFOLIUM 
 Pelshandel*   1  Kopenhagen Fur 
 Bryggeri   3  Carlsberg 
 Potteplanter**  5  Gasa Bøg 
 Læggekartofler*  8  Danespo 
 
 * Betyder, at andelsselskaber dominerer sektoren 

 ** Majoritetsejere er andelsselskaber 
 
 Danske landmænd udgør ½ pct. af landmændene i Europa 

Globalisering – hvad er det ?? 

• Mere handel over grænser 

• Flere investeringer over grænser 

• Arbejdskraft bevæger sig over 
grænser 

• Alliancer, fusioner, joint-ventures 
m.m. over grænser 
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Globalisering – hvad er det ?? 

Flytter over grænser: 

- Varer 

- Kapital 

- Arbejdskraft 

- Viden 

- Virksomheder 

- Samarbejde 

- Ledelse 

Global handel 
(i pct. af verdens samlede produktion) 
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Sted og dato 
Dias 41 

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 ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Eksport og salg via udenlandsk selskab 
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Sted og dato 
Dias 42 

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 ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Udvikling i total eksport og total 
produktion, 1950-2012 

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 
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Udenlandske investeringer 
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Sted og dato 
Dias 45 

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 ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Udflytning 

   

Udlandet 

Sted og dato 
Dias 46 

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 ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Forædling af danske svinetarme 
finder sted i Kina 

Danish Crown producerer hver uge otte 
millioner meter tarme i Danmark 

 

Heraf bliver 2,8 millioner meter tarme 
forædlet i Kina.  

 

Danish Crown ejer delvist selv forædlings-
virksomhederne i bl.a. Kina 

 

90 procent af klodens tarmforarbejdning 
foregår nu i Kina.  

http://multimedia.pol.dk/archive/00417/Prins_Joachim_fylde_417605x.jpg
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://vejlebib.dk/billeder/forbruger230.jpg&imgrefurl=http://vejlebib.dk/jura&usg=__8kXj5Bb9aKWFAFxukShUxPVtvn8=&h=230&w=230&sz=20&hl=da&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=zc_NC2JfE0Vw3M:&tbnh=108&tbnw=108&prev=/images?q=forbruger&hl=da&sa=G&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=mFpuTZXWFofUsgbb-ZH-Dg
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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 

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 

Trin i globaliserings-processen 

Hjemmarkedsafsætning 

Sporadisk eksport 

Eksport via agent m.v. 

Eksport via udenl. salgsdatterselskab 

Produktion i udlandet 

Multinational 

Global/Transnational 

  Viden 

Irreversibilitet 

Risiko 

Globaliseringsgrad 

Tid 

Born Global 

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 

Hvad kendetegner en Born Global? 
 

Ledelsen har eksplicit fokus på globalisering 

  

Virksomheden er i stand til at standardisere produktion og 
afsætning i en global niche 

  

Væksten generelt er høj, og at især eksportvæksten er høj 

  

Grundlæggerens personlige erfaring, kompetence 
og relationer er vigtige  

  

Grundlæggerens globale ”approach” og netværk er af meget 
stor betydning i start-fasen 

  

De unikke kompetencer og komparative styrker er udviklet før 
virksomhedens formelle opstart 

  

Ingen form for offentlig økonomisk støtte 

 

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 


