
SF og Dansk Erhverv: Danmark skal producere 400.000 ton plantebaserede fødevarer og 250.000 ton 

grønne proteiner i 2030 

Der skal produceres mere mad på mindre plads, hvis vi skal brødføde verden, bremse fældningen af 

regnskoven og nå målene i Parisaftalen. I den sammenhæng spiller et skift i retning af plantebaserede 

fødevarer og industrielt producerede grønne proteiner en helt afgørende rolle. Derfor forudser mange 

internationale fødevarevirksomheder og analysebureauer, at en stor del af fremtidens vækst inden for 

fødevaresektoren vil ligge inden for disse områder. Danmark har allerede markante styrkepositioner, men 

der er behov for ambitiøse politiske initiativer for at sikre, at Danmark for alvor indfrier potentialet med at 

omstille verdens fødevareproduktion i en mere klimavenlig og bæredygtig retning, samtidig med at vi 

skaber vækst og nye arbejdspladser i Danmark.    

Danmark har med sine styrkepositioner inden for fødevareindustri, bioteknologi og fermentering samt 

økologi meget at bidrage med i forhold til at skabe en klimavenlig og bæredygtig fødevareproduktion. Det 

er faktisk et af de områder, hvor Danmark har allerbedst forudsætninger for at udvikle nye grønne 

løsninger, der kan bidrage til at afværge klimakrisen – sådan som vi tidligere har gjort det ift. landvind og 

havvind.  

Plantebaserede fødevarer og industrielt fremstillede grønne proteiner har et langt lavere klimaaftryk end 

animalske fødevarer, kan reducere det landbrugsareal, det kræver at producere vores mad, samt reducere 

klimabelastningen i landbruget, herunder i den animalske produktion. Derudover kan bioteknologiske 

løsninger – såkaldte bio solutions – reducere klima- og miljøbelastningen af fødevareproduktionen ved at 

sikre en bedre ressourceudnyttelse. 

Hvor mange andre lande de seneste år har satset massivt på plantebaserede fødevarer og industrielt 

fremstillede grønne proteiner, har vi i Danmark ikke gjort nær nok for at understøtte udviklingen fra politisk 

hold. Hvis Danmark skal med på vognen, kræver det et sporskifte i form af en massiv dansk satsning inden 

for området. 

SF og Dansk Erhverv foreslår derfor, at:  

1. Der sættes et mål om, at Danmark i 2030 skal producere 400.000 ton plantebaserede fødevarer 
og 250.00 ton industrielt producerede grønne proteiner 
På baggrund af målene skal der udarbejdes en handlingsplan, som bl.a. skal omfatte følgende 

elementer: 

o Et mål om, at der i Danmark i 2030 årligt produceres 250.000 ton industrielt producerede 
grønne proteiner til foder og menneskeføde. Disse kan bl.a. omfatte proteiner fra 
mikroalger, svampe, mikroorganismer og fermenteringsteknikker samt på sigt 
stamcellebaseret produktion af kød og mælk.  

o Et mål om, at der i Danmark i 2030 årligt produceres 400.000 ton linser, bønner, kikærter 
og andre proteinafgrøder til menneskeføde. Derudover skal der sikres en større dansk 
produktion af fx bioraffineret græsprotein til foder i landbruget. 

o Der skal derudover sikres en stærk international branding og understøttelse af de danske 
virksomheder på området via en erhvervsklynge, som skal tiltrække kapital og understøtte 
startups. Det kan fx sikres via oprettelse af et dansk Centre of Excellence for industrielt 
producerede grønne proteiner og andre bio solutions, der sikrer adgang til testfaciliteter, 



inkubatormiljøer i relation til DTU og andre universiteter, og som kan vejlede virksomheder 
i ansøgningsprocesser i EU. Centret kan med fordel placeres i forbindelse med 
erhvervsklyngen inden for grønne proteiner og fermenteringsteknologi på Vestsjælland. 

o Indsatsen skal samles i en national handlingsplan. 

2. Massiv indsats for afsætning, eksport og uddannelse ift. plantebaserede fødevarer og industrielt 

producerede grønne proteiner 

o Der skal oprettes en fond for plantebaserede fødevarer og industrielt producerede grønne 
proteiner, der årligt støtter udviklingen på området med i alt mindst 200 mio. kr. Fonden 
kan evt. lade sig inspirere af succesen med Fonden for Økologisk Landbrug, og bør have 
stærk inddragelse af repræsentanter fra erhvervslivet, herunder bio solutions-sektoren og 
økologien. Midlerne skal bl.a. bruges til at fremme afsætning, eksport og uddannelse. 
Pengene omprioriteres fra øvrige landbrugsfonde til dette helt centrale vækstområde inden 
for fødevareområdet. Fonden skal have særligt fokus på også at udvikle industrielt 
producerede grønne proteiner og plantebaserede produkter.   

o Fleksibiliteten i landbrugsstøtten skal bruges til at klimaudvikle og sikre innovation i 
landbruget, eksempelvis ved at øge incitamentet til fodring med klimavenlige danske 
foderproteiner. Derudover kan landbrugets sidestrømme i langt højere grad end i dag 
omsættes til højværdiprodukter såsom proteiner til menneskeføde, herunder ved hjælp af 
bio solutions. 

o Der skal udvikles fælles og offentligt tilgængelige data for klimaaftryk fra fødevarer, som 
virksomhederne frit kan bruge til både at fremme klimavenlig adfærd hos forbrugerne, men 
også i forhold til professionelles indkøb, herunder offentlige.  

o Der skal sættes et benchmark for det gennemsnitlige klimaaftryk af måltiderne i de 
offentlige køkkener, som sikrer, at der samlet set sker en 25 pct. reduktion af klimaftrykket 
senest i 2025 og en 50 pct. reduktion senest i 2030.  Dette skal ske uden at gå på 
kompromis med målsætningerne for bl.a. økologi og biodiversitet. Derudover skal der være 
et tilbud om plantebaseret mad i de offentlige køkkener.  

3. Området skal prioriteres forskningsmæssigt 
Den samlede danske forskning indenfor plantebaserede fødevarer og industrielt producerede 

grønne proteiner skal styrkes. Samtidig skal det sikres, at de eksisterende forskningsfonde og 

programmer til forskning, udvikling og demonstration understøtter området.  

o Der skal øremærkes 100 mio. kr. årligt fra Innovationsfonden og 60 mio. kr. årligt fra Grønt 
Udviklings- og demonstrationsprogram (GUDP) til projekter vedr. plantebaserede fødevarer 
og industrielt producerede grønne proteiner. 

o Det skal sikres, at fondenes og programmernes bestyrelser har kompetencer inden for 
plantebaserede fødevarer og industrielt producerede grønne proteiner. 

o Der skal etableres et nationalt forskningscenter for plantebaserede fødevarer og industrielt 
producerede grønne proteiner, der samler relevante forskere fra danske universiteter.  

 
4. Lovgivningsmæssige barrierer skal ryddes af vejen 

Der gennemføres et eftersyn af lovgivningen, som skal fjerne barrierer for udvikling, 

myndighedsgodkendelse og markedsføring af plantebaserede produkter og industrielt producerede 

grønne proteiner.  



o Love, regler og støtteordninger må ikke favorisere animalske fødevarer på bekostning af 
plantebaserede fødevarer og industrielt producerede grønne proteiner. 

o Der skal sikres gunstige rammebetingelser for innovativ anvendelse af mikroorganismer og 
fermenteringsteknologi. 

o Industrielt producerede grønne proteiner skal i dag godkendes som nye fødevarer under 
novel food-lovgivningen. Derfor tager det mindst 3 år for at få et produkt på markedet. 
Danmark skal sætte sig i spidsen for en reform af EU-reglerne, så industrielt producerede 
grønne proteiner kan godkendes hurtigere - og med samme fødevaresikkerhed - end i dag. 

o Der skal etableres en eller flere opskaleringsfaciliteter for bio solutions, som gør det muligt 
for startups at demonstrere ny teknologi og løsninger i større skala, uden at 
virksomhederne selv skal ud og rejse den fulde finansiering til opskaleringsudstyr. 

 

 

Baggrund om plantebaserede fødevarer og industrielt producerede grønne proteiner 

Vi kan ikke nå målene i Parisaftalen - eller bremse tilbagegangen i biodiversiteten - uden et markant skifte i 

retning af plantebaserede fødevarer og industrielt producerede grønne proteiner 

Ifølge FN’s fødevareorganisation (FAO) står den globale fødevareproduktion for omkring en tredjedel af de 

samlede globale drivhusgasudledninger.1 Hvis målene i Parisaftalen skal nås, er det helt afgørende, at disse 

udledninger reduceres markant, hvilket skal ske samtidig med, at verden skal brødføde flere mennesker. 

Udfordringen med vores fødevareproduktion er ikke kun, at den i sig selv udleder store mængder 

drivhusgasser, men i høj grad også, at den fylder meget og fører til skovrydning samt opdyrkning af 

marginaljorder med store drivhusgasudledninger til følge. Og det problem vil vokse i takt med, at verdens 

befolkning vokser og spiser mere kød. Således vurderer World Ressource Institute, at vi alt andet lige har 

brug for et yderligere landbrugsareal på størrelse med to gange Indien for at brødføde verdens befolkning i 

20502. Det areal vil være svært at finde uden at forsætte rydningen af regnskoven. Derfor er det afgørende, 

at der sker en bevægelse i retning af plantebaserede fødevarer og industrielt producerede grønne 

proteiner, der har et langt lavere klimaaftryk og kræver et langt mindre areal at producere end tilsvarende 

animalske produkter.  

Det samlede klimapotentiale for nye grønne fødevareløsninger er enormt. HBS Economics estimerer, at 

grønne proteiner kan reducere de globale udledninger med over 1 milliard ton CO2e i 2030.3  

En ny analyse fra Dansk Erhverv viser endvidere, at den danske svineproduktions klimabelastning kan 

reduceres med 63 pct., hvis importeret soja4 til svinefoder erstattes med industrielt producerede grønne 

 
1 https://news.un.org/en/story/2021/03/1086822 
2 https://research.wri.org/wrr-food/executive-summary-synthesis 
3 Analyse fra HBS Economics, foretaget for Dansk Erhverv 
4 For at mindske klimabelastningen fra soja er Dansk Erhverv og detailbranchen medstiftere af Dansk Alliance for 
Ansvarlig Soja under Dansk Initiativ for Etisk Handel. 

https://news.un.org/en/story/2021/03/1086822
https://research.wri.org/wrr-food/executive-summary-synthesis


proteiner.5  Og at industrielt producerede grønne proteiner til menneskeføde udleder hele 91 pct. mindre 

CO2e end oksekød.6 

Førende forskere inden for ernæring, klima og miljø har i den skelsættende EAT Lancet rapport 

konkluderet, at et skift i retning af en mere plantebaseret kost er essentielt, hvis vi skal bremse 

klimaforandringerne.7 

Stor fremtidig vækst inden for plantebaserede fødevarer og industrielt producerede grønne proteiner 

På globalt plan investeres der i de her år milliarder i udvikling af plantebaserede fødevarer og industrielt 

fremstillede fødevarer. Bill Gates og store fødevarekoncerner som Unilever og Nestlé samt USA’s største 

kødproducent, Tyson Foods8, er kun toppen af isbjerget. Det samme gælder Beyond Meat og Impossible 

Foods, der måske er de mest omtalte plantebaserede virksomheder. Alene i USA var der i 2019 over 150 

plantebaserede fødevarevirksomheder, som bidrog til den nye industris vækst.  Og analytikere inden for 

området forventer således tocifrede årlige vækstrater inden for plantebaserede fødevarer frem mod 2030.9 

Andre mener, at stamcellebaseret produktion af kød og mælk vil medføre drastiske reduktioner af den 

animalske produktion af fødevarer i løbet af de næste årtier.1011 

Samlet set er der enorme investeringer i spil. Og ifølge den internationale tænketank Good Food Institute 

har opgjort, at der i 2020 blev investeret 2,1 milliarder USD - over 13 milliarder kroner - i plantebaserede 

virksomheder. Dertil kommer yderligere 6 milliarder kroner investeret i virksomheder, som producerer 

andre alternativer til kød fra dyr (fermentering og laboratoriekød). Det er næsten lige så meget, som der 

blev investeret i området de 10 forudgående år.  

De nye store investeringer i plantebaserede fødevarer og industrielt producerede grønne proteiner 

medfører nye muligheder. Hvis Danmark indfrier sit stærke erhvervs- og vækstpotentiale på området, kan 

vi skabe tusindvis af nye arbejdspladser i fødevareerhvervet, ikke mindst i landdistrikterne. 

Danmark har et stærkt udgangspunkt 

Danmark har en række stærke virksomheder og forskningsmiljøer inden for plantebaserede fødevarer og 

industrielt fremstillede fødevarer, som både kan bidrage til at udvikle alternativer til traditionelle animalske 

proteiner og mindske klimaaftrykket af den animalske produktion1213. Således har vi fx virksomheder med 

unikke produkter og ingredienser, som enten allerede eksporterer til mange lande eller har store 

eksportambitioner (f.eks. Novozymes, Chr. Hansen, Naturli’ Foods og Organic Plant Protein), samt en 

 
5 Egne beregninger fra Dansk Erhverv 
6 Concito: ”Den store klimadatabase”; Landbrug & Fødevarer: ” Forbrug af svinekød, oksekød og fjernkræ”; tal fra 
medlemsvirksomhed i Dansk Erhverv 
7 https://eatforum.org/eat-lancet-commission/ 
8 https://www.mm.dk/artikel/dansk-landbrug-melder-pas-paa-koedrevolutionen 
9 https://gfi.org/blog/2020-state-of-the-industry-highlights/ 
10 https://www.rethinkx.com/food-and-agriculture 
11https://www.kearney.com/documents/20152/2795757/How+Will+Cultured+Meat+and+Meat+Alternatives+Disrupt
+the+Agricultural+and+Food+Industry.pdf/06ec385b-63a1-71d2-c081-51c07ab88ad1?t=1559860712714 
12 https://www.danskerhverv.dk/allianceforbiosolutions/ 
13 https://www.plantebranchen.dk/ 
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underskov af start-ups med innovative idéer (f.eks. NatuRem Bioscience og Unibio). Eksempelvis er 

Novozymes verdens næstmest patenterende virksomhed inden for bioteknologi.14 

Allerede i dag står bio solutions-sektoren, som industrielt producerede grønne proteiner indgår i, for et 

BNP-bidrag på 13,5 mia. kr., eksport for næsten 27 mia. kr. og beskæftigelse af 6.800 fuldtidspersoner, 

hvoraf hele 40% er faglærte og ufaglærte, især centreret omkring Hovedstaden, Kalundborg og det øvrige 

Sjælland.15 

Produktionen af plantebaserede fødevarer og industrielt producerede grønne proteiner er begge 

understøttet af stærke danske forskningsmiljøer. Ifølge en analyse fra Teknologisk Institut er bioteknologi 

Danmarks næststærkeste styrkeposition, kun overgået af vindteknologi. Globalt set ligger Danmark på en 

global andenplads, når det gælder videnskabelige publikationer inden for bioteknologi, opgjort per 

indbygger.16 Blandt universiteter er DTU verden 8. bedste universitet inden for bioteknologi, kun overgået 

af pengestærke universiteter i USA og UK.17 DTU giver dermed Hovedstadsområdet og Sjælland en helt unik 

vidensposition. 

Danmark står således solidt positioneret til at indfri det vækstpotentiale, som plantebaserede fødevarer og 

industrielt fremstillede fødevarer står over for. Og de danske virksomheder kan både bidrage med at 

udvikle nye plantebaserede fødevarer, som kan erstatte kød, samt med at gøre den animalske produktion 

mere klimavenlig.  

Manglende politisk fokus på området betyder, at Danmark er ved at sakke agterud  

Danmark og Europa er i skarp konkurrence med andre lande og regioner om at udvikle fremtidens løsninger 

på fødevareområdet. Og pt. er vi ved at sakke agterud i kapløbet.  

Ifølge Innovation Centre Denmark i Silicon Valley blev der i 2020 investeret 2,8 mia. USD i USA i startups 

alene inden for alternative proteiner.18  

Syv lande har hidtil udmærket sig som en form for ’hubs’ for plantebaseret udvikling: USA, Storbritannien, 

Canada, Tyskland, Holland, Brasilien og Israel.19 Selvom Danmark har stærke virksomheder inden for 

plantebaserede fødevarer og industrielt fremstillede proteiner, er vi ikke i nærheden af 

investeringsniveauet i fx Holland, Canada og Israel, der er de af landene, som i størrelse er mest 

sammenlignelige med Danmark. Fælles for disse tre lande er i øvrigt, at regeringerne spiller en aktiv rolle i 

udviklingen. 

 
14 
https://atv.dk/sites/atv.dk/files/media/document/ATV%20analyse%20verdens%20forende%20tech%20regioner_opsl
ag_web.pdf  
15 https://em.dk/media/14195/oekonomisk-klima-og-miljoemaessigt-fodaftryk-af-biosolutions-i-danmark.pdf  
16 https://investinholland.com/news/no-beef-here-how-the-dutch-are-innovating-plant-based-proteins/ 
https://atv.dk/sites/atv.dk/files/media/document/Teknologisk%20Institut%202020A.%20Verdens%20ledende%20Scie
nce%20%26%20Engineering-regioner%20-
%20portr%C3%A6t%20af%2030%20regioner%20med%20markante%20S%26E-styrker.pdf 
17 https://explorebiotech.com/top-biotech-universities-world/  
18 Innovation Centre Denmark Silicon Valley: “Investment & market overview. Alternative protein” 
19 https://gfi.org/resource/plant-based-meat-eggs-and-dairy-state-of-the-industry-report/ 
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Særligt Holland skiller sig ud. Ifølge et notat fra PR-bureauet NXT har Holland etableret en erhvervsklynge 

omkring universitet Wageningen University & Research (WUR), der er ranket nummer ét inden for 

forskning i landbrug og fødevarer20. Erhvervsklyngen, der går under brand-navnet "Food Valley" består af 

60 virksomheder inden for plantebaseret fødevarer, herunder fx Beyond Meat, Nestlé, Unilever og Upfield, 

der med en omsætning på 3 mia. kr. er verdens største producent af plantebaserede fødevarer. Derudover 

rummer erhvervsklyngen flere hundrede start-ups. Samtidig promover Invest in Holland aktivt Holland som 

hub for plantebaseret udvikling i Europa.10  

Canada og Israel fører også en meget aktiv politik, hvor den canadiske regering bl.a. har investeret 500 mio. 

kr. i et anlæg, der skal udvinde proteinpulver fra ærter, og den israelske regering har etableret flere 

acceleratorer og inkubatorer for virksomheder indenfor området. Israel har desuden investeret betydelige 

beløb i forskning inden for plantebaserede fødevarer og alternative proteiner.   

Andre lande går foran ved at sikre en smidig myndighedshåndtering af de nye muligheder. Singapore har fx 

tiltrukket investeringer til produktion af stamcellebaseret kød ved at etablere et hurtigt spor for 

myndighedsgodkendelse af denne type fødevarer.21 Det har bl.a. resulteret i, at Singapore er det første land 

i verden, hvor man kan gå på restaurant og bestille kyllingekød, der aldrig har været en del af en kylling.22  

Danmark kan i kraft af vores stærke og unikke kompetencer inden for fødevarer, bioteknologi og økologi 

stadig nå at gøre os gældende på det globale marked for klimavenlige fødevarer, men det haster med en 

målrettet politisk indsats til at understøtte det. Med Vækstteam Sjællands solide anbefalinger om, hvordan 

bio solutions-sektoren kan styrkes, er der taget et godt første skridt, men der er behov for en mere 

sammenhængende og ambitiøs national indsats på området. 

Udvikling af plantebaserede fødevarer og industrielt producerede grønne proteiner kan skabe plads til mere 

natur 

Hvis vi skal bremse den hastige nedgang i biodiversiteten, er der behov for at udlægge nye store arealer til 

natur. Det er en vanskelig opgave i en verden, hvor der er stadig flere munde at mætte. Plantebaserede 

fødevarer og industrielt fremstillede proteiner kræver imidlertid langt mindre arealer end en tilsvarende 

animalsk baseret fødevareproduktion.  

En analyse fra Dansk Erhverv viser, at industriel proteinproduktion er op til 12,5 gange så effektiv som 

konventionelt landbrug, når der ses på arealanvendelsen. Og Aarhus Universitet har vurderet, at 

arealforbruget ved at brødføde en dansker kan reduceres med 40 pct. ved et skifte fra en gennemsnitlig 

dansk kost til en mere plantebaseret kost, der efterlever de nye kostråd.23  

Derfor er udviklingen af disse helt centralt i forhold til at skabe mulighed for en bedre naturbeskyttelse på 

både nationalt og globalt plan.   

 
20 QS World University Rankings 
21 https://www.berlingske.dk/internationalt/singapore-godkender-som-det-foerste-land-koed-fra-laboratorie 
22 https://www.cnbc.com/2020/12/18/singapore-restaurant-first-ever-to-serve-eat-just-lab-grown-chicken.html 
23 https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/mof/spm/787/svar/1774902/2381565.pdf  
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