
• Tak for indbydelsen – vi er meget beærede over at måtte deltage

• Primært forarbejdede plantebaserede fødevarer

• Stiftet 2019

• Med 36 medlemmer Europas største af sin art

Plantebranchen:



Et plantebaseret SWOT:

Styrker Svagheder

• Vi har mange innovative virksomheder

• Omstillingsparat og højt udviklet landbrugs-

og fødevaresektor

• Vores klima og jorde egner sig til dyrkning af 

proteiner til føde

• Vi er verdensførende indenfor enzymer og 

biotek

• Vækstrater på op til 30%

• Planter til føde er underprioriteret gennem 

flere år og selv SEGES mangler viden

• Lille hjemmemarked

• Økonomisk incitament til at omlægge fra 

foderproduktion til fødeproduktion er for 

svagt

Muligheder Trusler

• At copypaste økologiindsatsen og skabe en 

tilsvarende international førerposition

• Det globale kødforbrug er faldende

• Forventet samme antal arbejdspladser som i 

dag er beskæftiget i primærsektoren på langt 

sigt

• Massive investeringer i området udenfor 

Danmark

• Alt for stor fokus på animalsk produktion 

(Kodak moment)



Styrker og muligheder (Naturli’)

• Fem produktionssteder i Thisted, 

Vejen, Varde og Randers

• 180 medarbejdere

• Fem-dobbelt Gazelle-vinder

• 19 markeder overalt i verden

• Har netop landet tre-cifret

millionkontrakt med Lidl

• Den plantebaserede forretning 

vækster 100% om året



Fra mask til mel

Øl er den tredje mest konsumerede drik i verden

Der brygges 200 mia. liter øl om året globalt

Sidestrømmen mask består af maltede og mæskede korn

Potentialet

10% af det kcal underskud WHO forecaster for 2027

0,5 mia. børns årlige proteinbehov

Styrker og muligheder



”Der er kun én vej ud af krisen og det er

Statsminister Mette Frederiksen ved Dansk Erhvervs Årsmøde i Øksnehallen i København 
10. september 2020

at investere sig ud af den”



1995 -> Nationale handlingsplaner for 

økologi

Skiftende S- og V-regeringer har fra 1995 gennem nationale handlingsplaner med klare mål 
og økonomisk støtte i milliardklassen til initiativer indenfor 

• Ø-mærke

• Omlægningsstøtte til landmænd

• Offentlige tiltag fx dykning af offentlige arealer, offentlige køkkener

• Uddannelse af landmænd, skoler, køkkener

• Erhvervsrettede forsknings- og udviklingsmidler (FØL)

• Markedsføring og eksportfremme

• Regulering og EU-påvirkning

gjort Danmark til økologisk foregangsland  



2021 -> Nationale handlingsplaner for 

plantebaseret fødevareproduktion

Gentag succesen – invester i området – gør Danmark til førende indenfor plantebaseret 
fødevareproduktion gennem analyser, planer, projekter og støtte til

• Klima-mærke

• Omlægning til landmænd

• Offentlige tiltag fx dykning af offentlige arealer, offentlige køkkener

• Uddannelse af landmænd, skoler, køkkener

• Erhvervsrettede forsknings- og udviklingsmidler gennem ny fond

• Markedsføring og eksportfremme

• Regulering og EU-påvirkning

Så vil Plantebranchen i samarbejde med landmænd, myndigheder, viden-institutioner og 
grønne organisationer få Danmark i førertrøjen som grøn og innovativ fødevarenation



Tak for ordet

Vi er i fuld gang med at beskrive 

elementerne i en National handlingsplan 

for plantebaseret fødevareproduktion


