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Muligheder, trusler og forventninger i dansk fødevareindustri 

Kimmie Graber-Lützhøft og Derek Baker 

Abstract 

Dette Working Paper giver et overblik over et udsnit af virksomheder i den danske 
fødevareindustri og deres syn på, hvorvidt reelle og fremtidige scenarier udgør mu-
ligheder eller trusler. Rapporten omfatter desuden virksomhedernes forventninger til 
udviklingen med hensyn til eksisterende tendenser. Virksomhederne i undersøgelsen 
fordeler sig på otte sektorer, adskillige led i fødevarekæden samt et antal størrelses-
grupper. De største forventede muligheder for virksomhederne i undersøgelsen inklu-
derer nye produkter, nye eksportmarkeder, udnyttelse af danske fødevarers ry for høj 
kvalitet samt anvendelsen af IT. Virksomhederne anser dansk tilslutning til Euroen og 
større harmonisering af lovgivning inden for EU som betydelige muligheder. Der er 
udbredt enighed blandt virksomhederne om, at ejerskabet i den danske fødevareindu-
stri vil blive mere globaliseret, samt at de danske supermarkeder vil have længere 
åbningstider og sælge flere ”ready-to-eat” fødevarer, end de gør nu. Et flertal af 
virksomhederne forventer en stigning i udbredelsen af både økologi og GMO. Det er i 
høj grad små virksomheder, som forventer en stigning i andelen af økologi.  Under-
søgelsens eksporterende virksomheder er generelt noget mere entusiastiske med hen-
syn til mulighederne under WTO og øvrige globaliseringstendenser, end de ikke-
eksporterende er - de føler sig også i højere grad truede af et større brud på fødeva-
resikkerheden i EU. Billige landbrugsprodukter og billig arbejdskraft i fremstillings-
sektoren i udlandet bliver opfattet som en trussel af størstedelen af virksomhederne i 
undersøgelsen – især af oksekøds- og fjerkræssektoren. De relative fordele på forar-
bejdningsomkostninger, som Polen og Kina vil have i forhold til Danmark 10 år fra 
nu, forventes at være størst for Kina. Generelt har små virksomheder højere forvent-
ninger til Polens omkostningsfordel end de større virksomheder, mens de store virk-
somheder har højere forventninger til Kinas omkostningsfordel. Store virksomheder 
er mere entusiastiske angående dansk tilslutning til Euroen og harmonisering af EU-
lovgivning end de mindre virksomheder.  
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Forord 

Dette Working Paper leverer information om forventninger og overbevisninger hos et 
udsnit af virksomheder i den danske fødevareindustri til interessenter i alle dele af fø-
devareafsætningskæden. Det primære fokus er på offentlig regulering og erhvervs-
fremme: Hvilke scenarier inden for fødevarer, landbrug, industri og handel opfatter 
virksomhederne som henholdsvis problemer og muligheder? For at lette anvendelsen 
af rapporten, er resultaterne opdelt efter virksomhedernes størrelse, sektor, led i føde-
varekæden, eksportandel, anvendelse af mærker, introduktion af nye produkter, verti-
kal integration og omsætning per medarbejder. De enkelte emner bliver derved repe-
teret for hver opdeling, hvilket gør rapporten velegnet som opslagsværk. 
 
Interviewundersøgelsen er primært blevet ledet af Anja Skadkær Møller, som sam-
men med seks studerende foretog interviewene; disse skyldes en tak. Der var seks fø-
devarevirksomheder, der deltog i udformningen af spørgeskema og metode og adskil-
lige gange lod sig testinterviewe, hvilket forfatterne er taknemmelige for. Desuden 
takkes de 131 virksomheder, hvis besvarelser er brugbare for undersøgelsen. Forsk-
ningschef på FOI, Mogens Lund, og seniorrådgiver, Henning Otte Hansen, har bidra-
get med kommentarer til og redigering af dette Working Paper. 
 
 
 

Mogens Lund 
Fødevareøkonomisk Institut 

København, maj 2007 
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1. Introduktion 

1.1. Baggrund 

Virksomheder i fødevareindustrien operer i et miljø med store forandringer. Deres ak-
tiviteter, strukturer og strategier er baseret på de erfaringer, de har gjort, såvel som på 
deres forventninger til fremtiden. Denne undersøgelse forsøger at kvantificere virk-
somhedernes fremtidsforventninger med hensyn til variabler inden for erhverv og po-
litik, der for tiden er under forandring. Resultaterne opdeles på virksomhedernes stør-
relse, struktur og erhvervsmæssige orientering.   
 
Ideelt set skulle fødevarepolitik rette sig mod de udviklinger, som virksomhederne 
opfatter enten som store muligheder eller store problemer. Det er i tidligere undersø-
gelser af danske virksomheder (Baker, 2003) blevet konstateret, at virksomhedernes 
definering af muligheder og trusler ikke stemmer overens med målretningen af poli-
tikken på området. Denne undersøgelse udvider gennemgangen af virksomheders op-
fattelse af trusler og muligheder ved (i) at tage et udvalg af forskellige scenarier i be-
tragtning samt (ii) at anvende et scoringssystem, der gør det muligt at identificere re-
lative forskelle mellem virksomheder såvel som mellem scenarier, når de bliver vur-
deret som henholdsvis ”muligheder” eller ”trusler”.     

1.2.   Formål og omfang 

Formålet med denne undersøgelse er at tilvejebringe information til interessenter i fø-
devareindustrien om holdningerne i den danske fødevareindustri med hensyn til en 
række af nuværende og fremtidige scenarier. Interviewundersøgelsen og de analytiske 
procedurer benyttet her er simple og gennemskuelige for at lette fortolkningen. Rap-
porten er opbygget, så den egner sig som opslagsværk for interessenter. 
 
For virksomheder i fødevareindustrien, kan dette Working Paper bidrage med et 
sammenligningsgrundlag i forhold til virksomhedernes egne holdninger og dermed en 
mulighed for at bidrage til benchmarking og udvikling af nye ideer. Dette Working 
Paper giver politikere en sjælden mulighed for at få indsigt i, hvad virksomheder læg-
ger vægt på i forhold til adskillige politiske spørgsmål. Derudover er opdelingen af 
virksomheder på størrelse, struktur og erhvervsmæssig orientering med til at anskue-
liggøre, hvilke holdninger opstår på grund af kapitalinteresser samt øvrige motiveren-
de faktorer for moderne fødevarevirksomheder.      
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1.3. Projektet ”Perspektiver for og udvikling af den danske fødevarekæde” 

Denne undersøgelse hører til under forskningsprojektet ”Perspektiver for og udvikling 
af den danske fødevarekæde (fase 2)”. Projektet gennemføres af Fødevareøkonomisk 
Institut, KU, og er hovedsageligt finansieret af DFFE gennem Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeris Innovationslov. Formålet med projektet er: 

• At måle ændringer i funktion, struktur og erhvervsmæssig praksis i den dan-
ske fødevareindustri samt at sammenligne dette i forhold til udviklingen i an-
dre lande; 

• At karakterisere vertikale og horisontale forhold i den danske fødevarekæde 
og deres rolle i forhold til at levere den optimale standard af fødevarekvalitet, 
-udvalg og -sikkerhed; 

•  At evaluere effektiviteten og konkurrencedygtigheden af det danske fødeva-
resystem på hvert led i afsætningskæden; 

• At anmelde og evaluere instrumenter i dansk, EU og udenlandsk samfunds-
politik til udvikling af fødevareafsætningskæden; og  

• At kommunikere forskningsresultater i et antal forskellige medier. 
 
Dette Working Paper er primært en kommunikation af rådata og let behandlet data til 
interessenter i hele fødevareafsætningskæden. 

1.4. Rapportens opbygning 

Sektion 2 giver et overblik over, hvordan datasættet er fremkommet, og hvorledes det 
efterfølgende er behandlet. I sektion 3 opsummeres undersøgelsens resulterende data-
base samt nogle retningslinjer i forhold til undersøgelsens begrænsninger. Sektion 4 
og 5 giver en uddybende beskrivelse af virksomhedernes syn på potentielle og fakti-
ske muligheder og trusler i den moderne fødevareindustri. Den sjette og syvende sek-
tion præsenterer svarene på spørgsmål angående specifikke udviklinger i fremtiden. I 
sektion 8 rapporteres virksomhedernes syn på detailhandlens egne mærker. Til slut er 
der i sektion 9 en præsentation af konklusioner.    

1.5. Interviewundersøgelsen 

Interviewundersøgelsen har til hensigt at identificere fødevarevirksomhedernes pro-
blemer som følge af den eksisterende struktur, effekterne af disse, samt hvilke løs-
ningsmetoder industrien benytter. Der er 131 virksomheder inden for den danske fø-
devareindustri, som har deltaget i undersøgelsen.  
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I undersøgelsen indgår fødevarevirksomheder inden for fremstilling, engrossalg, di-
stribution og detailhandel. Mange af spørgsmålene er opbygget, så ændringer i pro-
blemområder og virksomhedernes reaktionsmønstre over en femårig periode kan an-
skueliggøres. Interviewenes formål er at identificere problemer, som fødevarevirk-
somheder oplever i forbindelse med deres aktiviteter såsom udvikling af nye produk-
ter og mærkning af produkter. I undersøgelsen fokuseres der desuden på virksomhe-
dernes erfaringer med konkurrence og offentlig regulering/lovgivning, virksomheder-
nes strategi og deres forventninger til fremtiden 

1.5.1. Fremgangsmåde 

Den interview-baserede undersøgelse af danske fødevarevirksomheder blev foretaget 
i perioden december 2005 til marts 2006. Inden det, var der blev lavet et udkast til 
spørgeskemaet, som i perioden maj til oktober 2005 gentagne gange blev sendt til 15 
organisationer med interesse i fødevareforskning og -politik. Der var i denne forbin-
delse seks virksomheder, som medvirkede til udarbejdelsen af spørgeskemaet ved at 
lade sig prøve-interviewe adskillige gange. Så vidt det var muligt, blev der taget højde 
for alle kommentarer og kritik fra både virksomheder og organisationer.    
 
Et hold på seks studerende blev trænet i at foretage interviewene og behandle de mod-
tagne besvarelser1. Der blev foretaget over 200 interviews med virksomhedernes 
”marketing manager” – eller personen med størst viden om virksomhedens marketing 
og relationer til andre virksomheder. 

1.5.2. Spørgeskemaet 

Spørgeskemaet bestod af fem sektioner. I den første skulle virksomhederne angive 
generelle beskrivende oplysninger som omsætning, beliggenhed, sektor m.v.  Den an-
den sektion bestod af spørgsmål angående virksomhedens strategiske placering. In-
formation om virksomhedens introduktion af nye produkter samt mærker (branding) 
blev beskrevet i tredje sektion, mens den fjerde sektion handlede om virksomhedernes 
konkurrencemæssige miljø. Den sidste sektion omhandlede virksomhedernes syn på 
faktiske og mulige scenarier i fremtiden. Det er den sektion der ligger til grund for 
dette Working Paper.   

                                                 
1 Al kommunikation og træning blev foretaget af studentermedhjælp Anja Skadkær Møller. 
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1.5.3. Virksomhederne i undersøgelsen 

Fra det danske CVR-register2 er der indkøbt kontaktoplysninger om 986 fødevare-
virksomheder. Disse er fordelt på de seks sektorer; fjerkræ, svin, kreatur, frugt og 
grønsager, ingredienser samt mejeriprodukter, og inden for de tre trin i fødevarekæ-
den; fremstilling, engroshandel og detailsalg. Virksomhederne er fordelt geografisk 
over hele Danmark. Grundet industriens struktur er der inden for engros- og detail-
handlen dog ofte tale om ikke-specialiseret fødevarehandel. Virksomhederne er ud-
valgt på baggrund af antal ansatte, således at der ikke indgår virksomheder med under 
fem oplyste ansatte på registreringstidspunktet, og kun juridiske enheder indgår.  
 
Ud af de i alt 986 virksomheder er der taget kontakt til 444. De udeladte virksomhe-
der er primært mindre ikke-specialiserede detailvirksomheder, idet de enkelte forret-
ninger i og udenfor detailkæderne udgør en relativt stor andel af data. Ifølge oplys-
ninger fra CVR-registret udgør de 986 virksomheder stort set alle danske fødevare-
virksomheder indenfor de givne kriterier (over fem ansatte, ejerforhold, branche). 
Dermed er det samlede antal virksomheder inden for fremstilling og engroshandel 
kontaktet, mens ca. 20 % af virksomhederne indenfor detailhandlen med fødevarer er 
kontaktet. De 131 besvarelser giver en samlet responsrate på 29,5%, hvilket illu-
strerer en relativ høj deltagelsesfrekvens sammenlignet med lignende undersøgel-
ser. Der er 11 virksomheder, der af Danmarks Statistik er klassificeret som høren-
de til enten detailhandel, fremstilling eller engros, men som i denne undersøgelse 
har angivet at høre til ingredienser, primær landbrugsproduktion eller ser-
vice/inputs. Hvorvidt virksomhederne i undersøgelsen er repræsentative for den 
danske fødevaresektor generelt fremgår af tabel 1.1. Heraf ses det, at især frem-
stilling er godt repræsenteret, mens repræsentationsgraden for detailhandel og en-
gros er mere sparsom.  
 
De virksomheder, der indgår i undersøgelsen, udgør forskellige andele af den samlede 
fødevareindustri. Der deltager 17 ud af 3129 uspecialiserede detailvirksomheder, hvil-
ket svarer til 0,54%, mens 3 ud af 8 fremstillingsvirksomheder inden for fjerkræ del-
tager svarende til 37,5%. Andelen af mejerivirksomheder - inklusiv is – er 17 ud af 61 
(28%), og der er 9 ud af 39 (23%) af de danske fødevarevirksomheder inden for frem-
stilling af frugt og grønsager i undersøgelsen. Adskillige af de største og bedst kendte 
danske fødevarevirksomheder deltager. 
 
 

                                                 
2 Det centrale virksomhedsregister 
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Tabel 1.1. Antal virksomheder i undersøgelsen ud af samlet antal virksomheder 
 

---- Fremstilling --- --- Detailhandel --- ------ Engros ------ ------- Andet -------
Sektor Samlet 

antal
Under-

søgelse
Samlet 

antal
Under-

søgelse
Samlet

antal
Under-

søgelse
Samlet 

antal
Under-

søgelse
 
Foder 43 0 na 0 na 0  na 1
Frugt og grønsager 39 9 556 0 219 2  na 1
Mejeriprodukter 61 17 119 0 130 4  na 2
Oksekød 24 5 na 0 na 0  na 0
Svinekød 26 3 na 0 na 0  na 0
Fjerkræ 8 3 na 0 na 1  na 2
Uspecialiseret kød na 10 724 8 235 6  na 1
Uspecialiseret i øvrigt na 7 3129 17 241 28  na 4

 
Kilde: Danmarks Statistik 2006. Note: na = not available (ikke tilgængelig). 

 
 
2. Metode 

Den sidste del af spørgeskemaet, som er det, der behandles her, bestod af to dele. 
Først skulle virksomheder på en skala fra -2 til 2 angive, hvorvidt et scenario er en 
alvorlig trussel (-2), hverken eller (0) eller en stor mulighed (2). Det var også muligt 
at angive -1 eller 1. Den næste del bestod af udsagn, hvortil virksomhederne kunne 
svare ”højere” eller ”lavere”. Heri indgik desuden tre udsagn, hvor der skulle angives 
talværdier for forventninger. I tabellerne og figurerne i det nedenstående er middel-
scoren på skalaen fra -2 til 2 præsenteret for samtlige scenarier. Med hensyn til for-
ventningerne til fremtiden, er disse præsenteret i tabeller med frekvenser for ”højere” 
og ”lavere”. Ydermere er middelværdien af talværdierne for de resterende spørgsmål 
angående forventninger til fremtiden angivet sammen med standard afvigelse, mini-
mum og maksimum.  Alle angivelser er fordelt på: 
 

• alle virksomheder 
• størrelse efter omsætning  
• led i fødevarekæden 
• sektor  
• vertikal integration 
• eksport 
• ejerskab af detailhandlens egne mærker 
• omsætning per medarbejder 
• introduktion af nye produkter 
• ejerskab af lokale mærker 
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3. Generel information om virksomhederne  

Den generelle information om virksomhederne omfatter: 
 

• størrelse efter omsætning 
• led i fødevarekæden 
• sektor  

 
Fordelingen af virksomhederne på disse kategorier fremgår af figurerne 3.1 til 3.3. 

3.1. Virksomhedernes størrelse efter omsætning 

Omsætningen for år 2005 er her inddelt i seks størrelsesgrupper samt ”intet svar”.  
Virksomheder er fordelt med 11 % i gruppen med den mindste omsætning - min-
dre end 10 millioner kr. - og 9 % i gruppen med størst omsætning - over 1 mia. kr. 
Hovedparten af virksomhederne - 32 % - har en omsætning på 50-250 millioner 
kroner.  
 
Figur 3.1. Virksomheder fordelt efter størrelse 
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3.2.  Virksomhedernes led i fødevarekæden 

Leddet i fødevarekæden er der, hvor virksomheden er placeret i processen fra råvare 
til det endelige slutprodukt. Der er både blevet spurgt til sekundær og primær aktivitet 
– her benyttes kun den primære placering. 
 
Figur 3.2. Virksomheder fordelt efter led i fødevarekæden 
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3.3. Virksomhederne fordelt på sektorer 

Undersøgelsen var rettet mod virksomheder inden for de seks sektorer; fjerkræ, meje-
riprodukter, kreatur, svin, frugt og grønt og ingredienser. Det resulterede i deltagelse 
fra 18 brancher, hvoraf ikke-specialiseret engros- og detailhandel samt mejeriproduk-
ter er de tre største sektorer i undersøgelsen.  
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Figur 3.3. Virksomheder fordelt efter sektor 
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4. Muligheder og trusler i fremtiden 
Muligheder og trusler i fremtiden er inddelt i tre områder: 

• Hvilke af de følgende tilstande og fremgangsmåder i udlandet tolker din virk-
somhed som trusler og/eller muligheder for virksomheden? 

• Hvilke af de følgende begivenheder i Danmark, EU eller andre steder vil du 
tolke som trusler og/eller muligheder for virksomheden (faktiske og mulige)? 

• Hvilket af det følgende ser du som trusler og/eller muligheder for din virk-
somhed?  

Virksomhederne blev bedt om at angive, hvorvidt de betragter faktiske eller mulige 
fremtidige scenarier som trusler eller muligheder. Angivelsen foregår på en skala fra  
-2 til 2, hvor en alvorlig trussel markeres som -2 og en stor mulighed er 2. Derudover 
skulle virksomhederne angive deres forventninger til diverse forhold i Danmark 10 år 
fra nu. Disse forhold kan besvares med ”højere” eller ”lavere” for nogle af spørgsmå-
lene og med tal for de resterende spørgsmål. Middelscoren, angivet i de følgende ta-
beller, er gennemsnittet af skalaværdierne for hvert enkelt scenario. 

4.1. Faktiske og mulige scenarier  

4.1.1. Produktionsvilkår i udlandet 

Produktionsvilkårene i udlandet omfatter tilstande og fremgangsmåder som eksem-
pelvis billige landbrugsprodukter og ditto arbejdskraft samt mindre krævende regule-
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ringer. Desuden er der emner omhandlende den udenlandske arbejdsstyrke, GMO, 
eksportsubsidier, dumping, kreditsubsidier og falsk produktinformation. 

4.1.2. Begivenheder i Danmark, EU eller andre steder 

Begivenhederne i denne kategori spænder fra tilslutning til Euroen, WTO og udvidel-
sen af EU i 2004 til GMO og anti-monopol regulering. Derudover er der begivenhe-
der omfattende større brud på fødevaresikkerheden i EU, Asien, Nordamerika, Cen-
tral- og Sydamerika samt Afrika som eksempelvis salmonella og kogalskab. De reste-
rende scenarier omhandler ”sundhedsfremmende” madvarer, EU-standardsystemer 
for QA (Quality Assurance) og kvalitetscertifikater samt en harmonisering af EU-
lovgivning. Begivenhederne omfatter desuden en afslutning af EU’s produktionskvo-
ter under CAP (Common Agricultural Policy), der er den fælles landbrugspolitik be-
stående af regler og mekanismer, der regulerer produktion, salg og forarbejdning af 
landbrugsvarer i EU. 

4.1.3. Øvrige scenarier  

Under de øvrige scenarier hører introduktionen af nye fødevareprodukter, eksport-
markeder, etiske krav og den danske arbejdsstyrke såvel som økologisk produktion og 
anvendelse af IT. Desuden er der her scenarier om certificeringssystemer, fremstil-
lingsteknologi samt danske fødevarers ry for høj kvalitet. 

5. Gennemsnitlige forventninger til muligheder og trusler 

5.1. Alle virksomheder 

I figurerne 5.1 til 5.3 ses resultaterne af samtlige virksomheder i undersøgelsens angi-
velse af muligheder og trusler på skalaen fra -2,00 til 2,00. For hvert scenario illustre-
rer middelscoren den gennemsnitlige holdning til faktiske og mulige hændelser i 
fremtiden. 

5.1.1. Produktionsvilkår i udlandet 

Den samlede middelscore for alle virksomheder viser, at samtlige scenarier angående 
tilstande og fremgangsmåder i udlandet anses som trusler i større eller mindre grad. 
Billige landbrugsprodukter og billig arbejdskraft i fremstillingssektoren udgør, sam-
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men med udenlandske arbejdsstyrkers færdigheder og kreditsubsidier, de laveste trus-
ler. Derimod bliver falsk produktinformation klart set som den alvorligste trussel med 
en score på -0,72. De udenlandske arbejdsstyrkers færdigheder scorer meget tæt på 
nul og ses derfor som hverken en mulighed eller en trussel af alle virksomheder i un-
dersøgelsen. 
 
Figur 5.1. Muligheder og trusler ved produktionsvilkår i udlandet 
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Falsk produktinformation
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.1.2. Begivenheder i Danmark, EU eller andre steder 

Den største mulighed er større harmonisering af lovgivning indenfor EU med en mid-
delscore på 0,84. Herefter kommer den danske tilslutning til Euroen, som ligeledes 
anses for at være en relativt stor mulighed med en score på 0,59.  Den største trussel 
er et større brud på fødevaresikkerheden i EU efterfulgt af større brud på fødevaresik-
kerheden i Asien og Nordamerika. Udover brud på fødevaresikkerheden, er det eneste 
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scenario, der vurderes som en trussel, tilladelse til at bruge GMO i EU. Generelt er 
udvidelser af EU-samarbejdet set som muligheder. 
 
Figur 5.2. Muligheder og trusler ved begivenheder i Danmark, EU eller andre ste-

der 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.1.3. Øvrige scenarier 

Samtlige øvrige scenarier bliver opfattet som muligheder. Der er flere høje scorer, da 
både virksomhedens introduktion af nye fødevareprodukter og de danske fødevarers 
ry for høj kvalitet ligger højere end 1,00. Desuden er anvendelsen af IT og nye eks-
portmarkeder for danske produkter ligeledes opfattet som større muligheder. Opfattel-
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sen af nye eksportmarkeder som en mulighed er i god overensstemmelse med den po-
sitive holdning til udvidelser af EU-samarbejdet.  
 
Figur 5.3. Øvrige muligheder og trusler 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.2. Efter størrelse 

Virksomhederne i undersøgelsen er opdelt i seks størrelsesgrupper efter omsætning og 
en gruppe for intet svar. Den største størrelsesgruppe er gruppen med en omsætning 
på 50-250 mio., hvilket omfatter 32% af virksomhederne. Til gengæld er den mindste 
gruppe – med 5% - de virksomheder, der har en omsætning 500-1000 mio. For hver 
af grupperne er de udregnede middelscorer præsenteret i tabellerne 5.1 til 5.3. 

5.2.1. Produktionsvilkår i udlandet 

Mindre krævende reguleringer på miljøområdet ses af alle størrelsesgrupper som en 
trussel - bortset fra fødevarevirksomheder med en omsætning på 500-1000 mio., der 
opfatter scenariet som hverken eller. Dette giver en relativ forskel på -0,92 point mel-
lem de største og de næststørste virksomheder. Mindre krævende reguleringer på dy-
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revelfærdsområdet og inden for fødevaresikkerhed opfattes også som trusler af samt-
lige størrelsesgrupper. Generelt er de største virksomheder i flere scenarier kendeteg-
net ved de højeste negative scorer, hvilket skal ses i sammenhæng med, at de sand-
synligvis eksporterer mere end flere af de mindre virksomheder. Dermed er de i høje-
re grad påvirket af hændelser i udlandet. Med hensyn til brugen af GMO i udlandet, 
de udenlandske arbejdsstyrkers færdigheder og kreditsubsidier, opfatter de største 
virksomheder dem som trusler, mens gruppen med den næsthøjeste omsætning ser 
dem som muligheder. Det er de 27% af virksomhederne, som er i størrelsesgruppen 
10-50 mio., der, relativt set, opfatter billige landbrugsprodukter som den største trus-
sel.  
 
Tabel 5.1.  Muligheder og trusler ved produktionsvilkår i udlandet efter størrelse 
   

Middelscore efter størrelse 
Intet 
svar

<10 
mio.

10-50 
mio.

50-250 
mio.

250-500 
mio.

500-1000 
mio. 

>1000 
mio. 

 ------------------------- Tilstande og metoder i udlandet ------------------- 
   
Billige  
landbrugsprodukter 

0.00 -0.07 -0.28 -0.03 0.30 -0.14 -0.17 

Billig arbejdskraft i  
fremstillingssektoren 

0.00 -0.33 -0.11 -0.10 -0.10 0.00 -0.33 

Mindre krævende reguleringer på 
miljøområdet 

-0.55 -0.60 -0.33 -0.30 -0.70 0.00 -0.92 

Mindre krævende reguleringer på  
dyrevelfærdsområdet 

-0.09 -0.67 -0.36 -0.38 -0.40 -0.57 -0.92 

Mindre krævende reguleringer in-
den for fødevaresikkerhed 

-0.82 -0.60 -0.36 -0.25 -0.70 -0.43 -1.00 

Udenlandske arbejdsstyrkers fær-
digheder 

0.36 0.20 -0.42 0.05 0.10 0.43 -0.25 

Brug af GMO i udenlandske land-
brug og virksomheder 

-0.82 -0.07 -0.54 -0.21 -0.40 0.14 -0.92 

Eksportsubsidier og dumping -0.10 -0.33 -0.54 -0.45 0.00 -0.14 -0.75 
Kreditsubsidier 0.10 -0.33 -0.18 -0.16 -0.10 0.14 -0.17 
Falsk produktinformation -0.70 -0.47 -0.78 -0.64 -1.10 -0.71 -0.83 

 
Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.2.2. Begivenheder i Danmark, EU eller andre steder 

Dansk tilslutning til Euroen, udvidelsen af EU i 2004 og større harmonisering af EU-
lovgivning ses af samtlige størrelsesgrupper som muligheder – bortset fra ”intet svar”, 
som opfatter udvidelsen af EU som en mindre trussel. I disse scenarier er det især 
grupperne med højest omsætning, der scorer højt på skalaen med værdier fra 0,43 til 
1,33. Det skal bemærkes, at virksomheder med en omsætning på over 1000 mio. anser 
øget EU-samarbejde som store muligheder, men WTO-lempelser som hverken eller.  
Tilladelse til at bruge GMO anses af alle andre virksomheder end dem med en om-
sætning på 500-1000 mio. som en trussel. Dette er i overensstemmelse med scenariet 
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under produktionsvilkår i udlandet, hvor disse virksomheder, som de eneste, opfatter 
udenlandske virksomheders brug af GMO som en mulighed. Uanset geografisk områ-
de ses et større brud på fødevaresikkerheden af alle størrelsesgrupper som trusler og 
scorer dermed alle negativt på skalaen. Desuden vurderes en mere krævende anti-
monopol regulering generelt som en mulighed.  
 
Tabel 5.2. Muligheder og trusler ved begivenheder i Danmark, EU eller andre ste-

der efter størrelse 
   

Middelscore efter størrelse Intet 
svar

<10 
mio.

10-50 
mio.

50-250 
mio.

250-
500 
mio.

500-
1000 
mio. 

>1000 
mio. 

 ------------ Begivenheder i Danmark, EU og andre steder ------------ 
   
Dansk tilslutning til Euroen 0.27 0.27 0.56 0.75 0.40 0.43 1.08 
Reducerede handelsbarrierer under 
WTO 0.27 0.33 -0.03 0.25 0.00 0.43 0.00 
Udvidelsen af EU i 2004 -0.27 0.13 0.06 0.30 0.50 0.71 0.75 
Tilladelsen til at mærke madvarer 
som "sundhedsfremmende" -0.45 -0.20 0.25 0.30 0.50 0.43 0.50 
Tilladelse til at bruge GMO i EU -0.80 -0.20 -0.14 -0.13 -0.10 0.14 -0.42 
Et nyt EU standard system for QA og 
kvalitetscertifikater 0.73 0.13 0.21 0.28 0.60 0.14 0.33 
Et større brud på fødevaresikker-
heden i EU -0.91 -0.27 -0.47 -0.68 -1.40 -1.00 -1.00 
Et større brud på fødevaresikker-
heden i Asien -0.82 -0.20 -0.53 -0.29 -0.40 -0.86 -0.58 
Et større brud på fødevaresikker-
heden i Nordamerika -0.73 -0.20 -0.42 -0.18 -0.30 -0.43 -0.50 
Et større brud på fødevaresikker-
heden i Central- og Sydamerika -0.73 -0.20 -0.39 -0.26 -0.30 -0.29 -0.25 
Et større brud på fødevaresikker-
heden i Afrika -0.64 -0.27 -0.36 -0.21 -0.10 -0.14 -0.42 
Afslutning af EU's produktionskvoter 
under CAP  0.45 0.07 0.16 0.08 0.00 0.00 0.17 
Større harmonisering af lovgivning 
inden for EU 1.18 0.47 0.82 0.72 0.90 1.00 1.33 
Mere krævende anti-monopol  
regulering 0.27 0.27 0.24 0.28 0.40 0.29 0.50 

 
Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.2.3. Øvrige scenarier 

Generelt er alle scorer for øvrige scenarier positive. Det er kun gruppen af virksom-
heder med en omsætning på 250-500 mio., der angiver økologisk produktion som en 
svag trussel med en middelscore på -0,10. Til gengæld ser de mindste virksomheder 
økologisk produktion som en relativt stor mulighed med en score på 0,80, dette  skyl-
des formentlig, at økologiske produkter i høj grad bliver fremstillet i små fødevare-
virksomheder. Introduktion af nye produkter er den relativt største mulighed med 
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middelscorer over 1,00 for samtlige størrelsesgrupper. Ny fremstillingsteknologi op-
fattes som en relativt større mulighed af de største virksomheder end af de øvrige.  
 
Tabel 5.3. Øvrige muligheder og trusler efter størrelse 
   

Middelscore efter størrelse 
Intet 
svar

<10 
mio.

10-50 
mio.

50-250 
mio.

250-
500 
mio.

500-
1000 
mio. 

>1000 
mio. 

 ------------------------ Øvrige muligheder og trusler --------------------- 
   

Introduktion af nye fødevareprodukter  1.55 1.13 1.14 1.38 1.50 1.17 1.33 
Nye eksportmarkeder for danske produk-
ter 1.36 0.33 0.55 1.03 0.80 0.86 0.83 
Danske fødevarers ry for høj kvalitet 1.45 1.20 1.11 1.03 1.00 0.71 1.33 
Informations/etiske krav fra danske  
forbrugere 0.45 0.67 0.67 0.55 0.20 0.14 0.42 
Den danskes arbejdsstyrkes færdigheder 0.82 0.53 0.72 0.43 0.70 0.29 0.42 
Økologisk produktion 0.09 0.80 0.50 0.45 -0.10 0.14 0.67 
Anvendelse af IT 0.36 0.87 0.83 0.95 0.60 1.43 1.33 
Certificeringssystemer (fx ISO) 0.36 0.13 0.41 0.44 0.60 0.14 0.50 
Ny fremstillings-teknologi 1.09 0.40 0.60 0.88 0.57 0.57 1.25 

 
Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.3. Efter led i fødevarekæden 

Virksomhederne er opdelt på seks led i fødevarekæden. Fremstillingsleddet er langt 
det største med 40% af virksomhederne. De mindste er service/input med 2%, primær 
landbrugsproduktion med 3% og endelig ingredienser med 4%. Det er især virksom-
hederne i fremstillingsleddet, der er godt repræsenteret i undersøgelsen med hensyn til 
deres andel af de samlede danske fremstillingsvirksomheder. Den udregnede middel-
score for hvert led præsenteres i tabellerne 5.4 til 5.6.   

5.3.1. Produktionsvilkår i udlandet 

Billige landbrugsprodukter er en særdeles alvorlig trussel for den primære landbrugs-
produktion med en middelscore på -1,75. Virksomheder inden for fremstilling anser 
ligeledes scenariet som en trussel, mens de øvrige led opfatter de billige landbrugs-
produkter som en mulighed. Desuden er det fremstillingssektoren, der - meget natur-
ligt – opfatter billig arbejdskraft i fremstillingssektoren mest som en trussel. Ser-
vice/input-leddet sig ud, da disse virksomheder ser al mindre krævende regulering 
som hverken eller, mens de øvrige led stort set alle giver negative scorer. De anser 
brugen af GMO som en relativt større trussel end de resterende led, og service/input 
giver kreditsubsidier en middelscore på 1,00 svarende til en ret stor mulighed, mens 
samtlige andre led opfatter det som en mindre alvorlig trussel. Primær landbrugspro-
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duktion adskiller ved at se brugen af GMO og falsk produktinformation som hverken 
eller. Disse scenarier opfattes af de øvrige som trusler - falsk produktinformation an-
ses af især ingredienser som en alvorlig trussel.  
 
Tabel 5.4.  Muligheder og trusler ved produktionsvilkår i udlandet efter led i føde-

varekæden 
 
 
 
 
Middelscore efter led i fødevarekæden 

P
rim

æ
r 

landbrugs- 
produktion 

Service/ 
inputs 

Frem
stilling 

Engros/ 
distribution 

D
etailhan-

del 

Ingredien-
ser 

 ------------ Tilstande og metoder i udlandet ----------- 
   
Billige landbrugsprodukter -1.75 0.50 -0.51 0.33 0.19 0.60 
Billig arbejdskraft i fremstillingssektoren -0.25 0.50 -0.52 0.36 -0.11 -0.20 
Mindre krævende reguleringer på miljøområdet -1.00 0.00 -0.63 -0.36 -0.11 -0.40 
Mindre krævende reguleringer på dyrevelfærdsområdet -1.75 0.00 -0.54 -0.44 -0.19 0.00 
Mindre krævende reguleringer inden for fødevare-
sikkerhed -0.75 0.00 -0.70 -0.54 0.00 -0.20 
Udenlandske arbejdsstyrkers færdigheder -0.25 -0.50 0.07 0.03 -0.35 0.20 
Brug af GMO i udenlandske landbrug og virksomheder 0.00 -1.00 -0.44 -0.33 -0.42 -0.40 
Eksportsubsidier og dumping -0.25 -0.50 -0.45 -0.36 -0.38 -0.60 
Kreditsubsidier -0.25 1.00 -0.23 -0.10 -0.09 -0.20 
Falsk produktinformation 0.00 -0.50 -0.66 -0.72 -0.88 -1.20 

 
Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.3.2. Begivenheder i Danmark, EU eller andre steder 

Den danske tilslutning til Euroen ses i højere grad som en mulighed af service/input-
leddet end af de øvrige led. Det samme gør sig gældende for både reducerede han-
delsbarrierer under WTO og udvidelsen af EU i 2004 - for EU-udvidelsen er middel-
scoren 2,00 svarende til den maksimale mulighed. Her afviger primær landbrugspro-
duktion ved, som de eneste, at se scenariet som en trussel. Dette kan begrundes med, 
at udvidelsen vil øge konkurrencen på især landbrugsprodukter. Den primære land-
brugsproduktion er desuden det eneste led, som anser tilladelse til at bruge GMO som 
en mulighed. WTO-lempelserne opnår ligeledes en høj positiv score af ingredienser, 
mens fremstilling anser det som en meget lav trussel. Alle led tilkendegiver en ”hver-
ken eller”-holdning over for afslutningen af EU’s produktionskvoter under CAP. Med 
hensyn til tilladelsen til at mærke produkter som ”sundhedsfremmende” vurderer in-
gredienser det i højere grad som en mulighed. Sammenlignet med opdelingen på stør-
relsesgrupper efter omsætning, er der her relativt mere forskel på vurderingen af stør-
re brud på fødevaresikkerheden forskellige steder. Den primære landbrugsproduktion 
er de eneste, der anser et brud på fødevaresikkerheden i EU som en mindre mulighed. 
Service/input ser et brud på sikkerheden i Nord-, Syd- og Centralamerika eller Afrika 
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som muligheder. Større harmonisering af EU-lovgivningen er en relativt mindre mu-
lighed for detailhandlen end for de øvrige led. 
 
Tabel 5.5.  Muligheder og trusler ved begivenheder i Danmark, EU eller andre ste-

der efter led i fødevarekæden 
 
 

 
 
 
Middelscore efter led i fødevarekæden 

P
rim

æ
r 

landbrugs- 
produktion 

Service/ 
inputs 

Frem
stilling 

Engros/ 
distribution 

D
etailhandel 

Ingredienser 

 --- Begivenheder i Danmark, EU og andre steder - 
   

Dansk tilslutning til Euroen 0.50 1.50 0.54 0.54 0.74 0.40 
Reducerede handelsbarrierer under WTO 0.25 1.00 -0.06 0.31 0.15 0.80 
Udvidelsen af EU i 2004 -0.50 2.00 0.09 0.38 0.11 1.40 
Tilladelsen til at mærke madvarer som "sundhedsfrem-
mende" 0.50 0.00 0.26 0.13 0.07 0.80 
Tilladelse til at bruge GMO i EU 0.50 -0.50 -0.25 -0.15 -0.19 -0.60 
Et nyt EU standard system for QA og kvalitetscertifikater 0.25 1.00 0.35 0.42 -0.08 0.60 
Et større brud på fødevaresikkerheden i EU 0.25 -0.50 -0.65 -0.79 -0.74 -1.00 
Et større brud på fødevaresikkerheden i Asien -0.25 -0.50 -0.19 -0.74 -0.63 -0.20 
Et større brud på fødevaresikkerheden i Nordamerika -0.25 0.50 -0.15 -0.44 -0.63 -0.60 
Et større brud på fødevaresikkerheden i Central- og 
Sydamerika -0.75 0.50 -0.12 -0.46 -0.56 -0.40 
Et større brud på fødevaresikkerheden i Afrika 0.00 0.50 -0.17 -0.44 -0.52 0.00 
Afslutning af EU's produktionskvoter under CAP  0.00 0.00 0.19 0.05 0.00 0.80 
Større harmonisering af lovgivning inden for EU 1.00 1.50 0.94 0.97 0.29 1.00 
Mere krævende anti-monopol regulering 0.25 1.00 0.35 0.13 0.29 0.80 
 
Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.3.3. Øvrige scenarier 

En opdeling på led i fødevarekæden resulterer i, at samtlige øvrige scenarier anses 
som muligheder af alle led. Service/input giver maksimale middelscorer til knap 
halvdelen af scenarierne – introduktion af nye fødevareprodukter, nye eksportmarke-
der, danske fødevarers ry for høj kvalitet og anvendelse af IT. Som de eneste ser in-
gredienser informations/etiske krav fra forbrugere som en trussel.  Detailhandlen – og 
dermed 21% af virksomhederne - er mest positiv over for økologisk produktion, mens 
de er mindst positive over for nye eksportmarkeder samt certificeringssystemer. Det 
gælder generelt, at engros/distributions-leddet ikke adskiller fra de øvrige led, men 
har gennemsnitlige middelscorer. 
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Tabel 5.6.  Øvrige muligheder og trusler efter led i fødevarekæden 
 
 

 
 
 
Middelscore efter led i fødevarekæden 
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æ
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landbrugs- 
produktion 
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inputs 

Frem
stilling 

Engros/ 
distribution 

D
etailhandel 
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 --------------- Øvrige muligheder og trusler ----------- 
   

Introduktion af nye fødevareprodukter  0.33 2.00 1.35 1.24 1.26 1.60 
Nye eksportmarkeder for danske produkter 0.33 2.00 1.11 0.67 0.29 0.80 
Danske fødevarers ry for høj kvalitet 0.75 2.00 1.31 0.95 1.00 0.80 
Informations/etiske krav fra danske forbrugere 0.50 0.50 0.61 0.56 0.44 -0.20 
Den danskes arbejdsstyrkes færdigheder 0.50 1.50 0.72 0.31 0.44 1.20 
Økologisk produktion 0.50 0.50 0.44 0.38 0.56 0.00 
Anvendelse af IT 0.25 2.00 0.87 0.87 1.00 0.80 
Certificeringssystemer (fx ISO) 0.33 1.50 0.41 0.44 0.17 0.40 
Ny fremstillings-teknologi 0.25 1.50 0.96 0.68 0.52 1.00 
 
Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.4. Efter sektor 

De 131 fødevarevirksomheder fordeler sig på syv sektorer – den ottende sektor, foder, 
er udeladt, da den kun udgøres af én virksomhed. Den største sektor er uspecialiseret i 
øvrigt med 41% af virksomhederne, mens de mindste er svinekød med 2%, oksekød 
med 4% og fjerkræ med 5%. Middelscorerne for sektorerne fremgår af tabellerne 5.7 
til 5.9. 

5.4.1. Produktionsvilkår i udlandet 

Sektorerne frugt og grønsager samt uspecialiseret i øvrigt anser begge billige land-
brugsprodukter som en mulighed, mens de resterende sektorer ser det som en trussel. 
Uspecialiseret i øvrigt er desuden den eneste sektor, der opfatter billig arbejdskraft i 
fremstillingssektoren som en mulighed. Mindre krævende reguleringer ses generelt 
som trusler – især for oksekød. Desuden er oksekødssektoren den eneste, der ser eks-
portsubsidier og dumping som en mindre mulighed. Relativt set synes fjerkræssekto-
ren, at de udenlandske arbejdsstyrkers færdigheder er en større trussel end de øvrige 
de sektorer; dette scenario er samtidig opfattet mest positivt af de 18% af virksomhe-
derne, der i mejerisektoren. Brugen af GMO og falsk produktinformation opnår for 
alle sektorer en negativ middelscore, men specielt svinekød opfatter med -1,00 disse 
scenarier som ret alvorlige trusler. 
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Tabel 5.7. Muligheder og trusler ved produktionsvilkår i udlandet efter sektor 
   
 
 
 
 
 
Middelscore efter størrelse 

Frugt og 
grønsager 

M
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produkter 

O
ksekød 

Svinekød 
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U
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kød 

U
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i øvrigt 

 ----------------------- Tilstande og metoder i udlandet -------------- 
   

Billige landbrugsprodukter 0.25 -0.48 -1.20 -0.33 -1.17 -0.16 0.27 
Billig arbejdskraft i fremstillingssektoren -0.08 -0.17 -1.20 -1.33 -0.33 -0.44 0.20 
Mindre krævende reguleringer på miljø-
området -0.58 -0.39 -1.60 -1.33 -0.50 -0.52 -0.21 
Mindre krævende reguleringer på  
dyrevelfærdsområdet -0.33 -0.52 -1.60 -1.00 -0.67 -0.36 -0.30 
Mindre krævende reguleringer inden for 
fødevaresikkerhed -0.75 -0.48 -1.80 -1.00 -0.50 -0.40 -0.30 
Udenlandske arbejdsstyrkers færdigheder 0.00 0.26 0.20 0.00 -0.83 0.16 -0.22 
Brug af GMO i udenlandske landbrug og 
virksomheder -0.55 -0.09 -0.60 -1.00 -0.67 -0.28 -0.48 
Eksportsubsidier og dumping -0.50 -0.27 0.20 -1.00 -0.33 -0.56 -0.42 
Kreditsubsidier 0.00 -0.23 -0.20 0.00 0.00 -0.36 -0.10 
Falsk produktinformation -1.42 -0.41 -0.80 -1.00 -0.33 -0.56 -0.80 
 
Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.4.2. Begivenheder i Danmark, EU eller andre steder  

Alle sektorer ser den danske tilslutning Euroen som en mulighed, bortset fra oksekød, 
der opfatter tilslutningen som hverken eller. Det er også gældende for både oksekød 
og fjerkræ, at de, som de eneste sektorer, opfatter udvidelsen af EU som en trussel. 
Med hensyn til reducerede handelsbarrierer under WTO, er middelscoren for sekto-
rerne oksekød, svinekød og fjerkræ negative, mens de for de resterende er positive.  
Sektorernes holdning til tilladelsen til at mærke madvarer som ”sundhedsfremmende” 
kan karakteriseres som indifferent. Fjerkræ ser tilladelsen til at bruge GMO som en 
relativt stor mulighed i forhold til, at frugt og grønsager samt oksekød opfatter det 
samme scenario som en trussel. Oksekød adskiller sig fra de øvrige sektorer med hen-
syn til et større brud på fødevaresikkerheden. Denne sektor giver den højeste negative 
score med hensyn til et brud på sikkerheden i EU, men anser, som stort set de eneste, 
brud på sikkerheden andre steder som en mulighed. De 19% af virksomhederne, som 
er i sektoren uspecialiseret kød, er dem, der ser afslutningen af EU’s produktionskvo-
ter under CAP som den største mulighed. 
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Tabel 5.8. Muligheder og trusler ved begivenheder i Danmark, EU eller andre ste-
der efter sektor 

   
 
 
 
 
 
Middelscore efter størrelse 

Frugt og 
grønsager 

M
ejeri- 

produkter 

O
ksekød 

Svinekød 

Fjerkræ
 

U
specialiseret 

kød 

U
specialiseret 

i øvrigt 

 ------------- Begivenheder i Danmark, EU og andre steder --------- 
   

Dansk tilslutning til Euroen 0.67 0.61 0.00 1.33 0.50 0.64 0.55 
Reducerede handelsbarrierer under WTO 0.42 0.13 -0.60 -0.33 -0.17 0.32 0.16 
Udvidelsen af EU i 2004 0.17 0.13 -0.60 0.67 -0.50 0.24 0.41 
Tilladelsen til at mærke madvarer som 
"sundhedsfremmende" 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 -0.08 0.39 
Tilladelse til at bruge GMO i EU -0.50 -0.09 -0.60 0.00 0.40 -0.20 -0.22 
Et nyt EU standard system for QA og  
kvalitetscertifikater 0.25 0.17 0.40 0.00 0.40 0.36 0.33 
Et større brud på fødevaresikkerheden i 
EU -0.58 -0.43 -1.50 -1.33 -0.67 -0.29 -0.89 
Et større brud på fødevaresikkerheden i 
Asien -0.42 -0.09 0.25 -0.33 -0.33 -0.42 -0.68 
Et større brud på fødevaresikkerheden i 
Nordamerika -0.42 -0.09 0.75 -0.33 -0.33 -0.38 -0.52 
Et større brud på fødevaresikkerheden i 
Central- og Sydamerika -0.33 -0.04 0.75 -0.33 -0.50 -0.38 -0.50 
Et større brud på fødevaresikkerheden i 
Afrika -0.33 -0.09 0.25 -0.67 0.17 -0.33 -0.45 
Afslutning af EU's produktionskvoter un-
der CAP  0.18 0.14 0.20 0.00 -0.17 0.24 0.10 
Større harmonisering af lovgivning inden 
for EU 0.92 1.09 0.80 0.00 1.00 0.92 0.70 
Mere krævende anti-monopol regulering -0.08 0.30 0.40 0.00 0.00 0.32 0.38 
 
Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.4.3. Øvrige scenarier 

Fjerkræ vurderer, som de øvrige sektorer, både introduktionen af nye produkter og 
nye eksportmarkeder som muligheder, men i langt mindre grad. Danske fødevarers ry 
for kvalitet anses af alle som en stor mulighed med middelscorer på 1,00 eller derover 
for samtlige sektorer – i særlig grad oksekød med en score på 1,80. Samtlige sektorer 
vurderer ny fremstillingsteknologi som en relativt stor mulighed med middelscorer på 
0,60 til 1,00. For sektorer som ved de øvrige opdelinger er disse scenarier karakterise-
ret ved positive scorer på skalaen og anses dermed generelt som muligheder.  
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Tabel 5.9. Øvrige muligheder og trusler efter sektor 
   
 
 
 
 
 
Middelscore efter størrelse 
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 ---------------------- Øvrige muligheder og trusler ------------------------ 
   
Introduktion af nye fødevareprodukter  1.67 1.26 0.60 1.00 0.17 1.30 1.41 
Nye eksportmarkeder for danske produkter 1.25 0.78 1.00 1.33 0.50 0.67 0.74 
Danske fødevarers ry for høj kvalitet 1.25 1.22 1.80 1.33 1.00 1.04 1.00 
Informations/etiske krav fra danske  
forbrugere 0.92 0.83 0.80 0.00 0.17 0.60 0.34 
Den danskes arbejdsstyrkes færdigheder 0.92 0.70 0.80 0.00 0.33 0.64 0.41 
Økologisk produktion 0.25 0.70 0.80 0.33 0.50 0.28 0.41 
Anvendelse af IT 0.58 0.70 1.20 0.67 0.83 0.88 1.02 
Certificeringssystemer (fx ISO) 0.50 0.17 1.00 0.33 0.83 0.17 0.44 
Ny fremstillings-teknologi 1.00 0.67 0.78 0.60 0.67 0.83 0.79 
 
Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.5. Efter vertikal integration 

Virksomhederne i undersøgelsen er inddelt efter, hvorvidt de er involveret i indad-
vendt vertikal integration, udadvendt vertikal integration eller ingen integration. De 
virksomheder, der er involveret i vertikal integration indad, er karakteriseret ved, at 
der er andele af deres virksomhed, som er ejet af andre virksomheder på andre led i 
fødevarekæden. Den vertikale integration udad indbefatter, at virksomheden ejer an-
dele i andre virksomheder på andre led i fødevarekæden. De virksomheder, som hver-
ken ejer andele eller har andele ejet af andre virksomheder på andre led, er dermed 
ikke involveret i vertikal integration. Der er 28 virksomheder med vertikal integration 
indad, 25 med vertikal integration udad og 83 virksomheder, der er i gruppen med in-
gen vertikal integration. Nogle firmaer er involveret i både vertikal integration indad 
og udad. Figurerne 5.4 – 5.6 viser virksomhedernes syn på fremtiden fordelt på verti-
kal integration. 

5.5.1. Produktionsvilkår i udlandet 

Virksomheder med vertikal integration udad adskiller sig ved, at mindre krævende 
reguleringer på både miljøområdet, dyrevelfærdsområdet og inden for fødevaresik-
kerhed anses som markant større trusler end af de øvrige. Eksportsubsidier og dum-
ping samt kreditsubsidier vurderes af virksomheder med vertikal integration indad 
som relativt større trusler. Kreditsubsidier er dog sammen med billige landbrugspro-
dukter, billig arbejdskraft og de udenlandske arbejdsstyrkers færdigheder generelt op-
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fattet som værende tæt på hverken en mulighed eller en trussel. Samtidig er de uden-
landske arbejdsstyrkers færdigheder den relativt største mulighed for virksomheder 
med udadvendt vertikal integration ved tilstande og metoder i udlandet – de giver en 
middelscore på 0,20. Samtlige virksomheder er uanset integration enige om, at falsk 
produkt information er en forholdsvis alvorlig trussel (-0,56 til -0,77). 
 
Figur 5.4. Muligheder og trusler ved produktionsvilkår i udlandet efter vertikal in-

tegration 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.5.2. Begivenheder i Danmark, EU eller andre steder 

Både den danske tilslutning til Euroen og en større harmonisering af EU-lovgivningen 
er relativt store muligheder for samtlige virksomheder – i begge tilfælde størst for 
vertikal integration indad og mindst for virksomheder uden vertikal integration. Re-
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ducerede handelsbarrierer under WTO, udvidelsen af EU i 2004 samt afslutning af 
EU’s produktionskvoter under CAP opfattes af virksomheder med vertikal integration 
udad som relativt større muligheder end af de øvrige. Til gengæld anser gruppen med 
indadvendt vertikal integration et større brud på fødevaresikkerheden i EU som en al-
vorligere trussel end de resterende. Med en middelscore på -0,96 er det langt den stør-
ste trussel.  Med hensyn til brud på fødevaresikkerheden andre steder i verden giver 
virksomheder med ingen vertikal integration disse en noget større negativ middelsco-
re. De samme virksomheder ser ligeledes tilladelse til at bruge GMO i EU som en 
trussel, mens de øvrige vurderer det som nærmest hverken eller.  
 
Figur 5.5. Muligheder og trusler ved begivenheder i Danmark, EU eller andre ste-

der efter vertikal integration 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 
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5.5.3. Øvrige scenarier 

Samtlige øvrige scenarier anses uden større variation som muligheder.  Danske føde-
varers ry for kvalitet ses som en mindre mulighed af virksomheder med vertikal inte-
gration indad end af de andre. Ligeledes er middelscoren for informations/etiske krav 
fra danske forbrugere relativt højere for virksomheder med vertikal integration udad. 
Introduktion af nye fødevareprodukter er for samtlige virksomheder den største mu-
lighed.  
 
Figur 5.6.  Øvrige muligheder og trusler efter vertikal integration 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.6. Efter eksport 

Hvis en virksomhed opnår mere end 10% af sin omsætning ved eksport, bliver den i 
det følgende karakteriseret som en eksporterende virksomhed. Dermed er ikke-
eksporterende virksomheder karakteriseret ved, at eksport udgør mindre end 10% af 
deres omsætning. I undersøgelsen er der 44 eksporterende virksomheder (34%) og 87 
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ikke-eksporterende virksomheder (66%) – deres middelscorer er gengivet i figurerne 
5.7 til 5.9. 

5.6.1. Produktionsvilkår i udlandet  

De udenlandske arbejdsstyrkers færdigheder er det eneste scenario, der opnår en posi-
tiv middelscore blandt eksporterende virksomheder.  Samtlige scenarier er for ikke-
eksporterende virksomheder trusler i større eller mindre grad. De eksporterende virk-
somheder ser billige landbrugsprodukter og billig arbejdskraft i fremstillingssektoren 
som relativt større trusler end de ikke-eksporterende. Det samme er tilfældet for falsk 
produktinformation, der ydermere har den mest negative middelscore for begge grup-
peringer, og dermed samlet set er den største trussel (-0,65 og -0,86). For de resteren-
de scenarier er forskellen mellem henholdsvis de eksporterende og de ikke-
eksporterende virksomheder marginal. 
 
Figur 5.7. Muligheder og trusler ved produktionsvilkår i udlandet efter eksport 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 
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5.6.2. Begivenheder i Danmark, EU eller andre steder 

De eksporterende virksomheder er generelt mere positive overfor tiltag, der involve-
rer EU og WTO. De største forskelle mellem eksporterende og ikke-eksporterende 
virksomheder forekommer ved udvidelsen af EU i 2004, et nyt EU standardsystem for 
QA og kvalitetscertifikater samt større harmonisering af lovgivning inden for EU, 
hvor de eksporterende virksomheder i højere grad angiver positive middelscorer. Det 
er også de eksporterende virksomheder, der vurderer et større brud fødevaresikkerhe-
den i EU som den største trussel (-0,88 mod -0,61). Med hensyn til brud på fødevare-
sikkerheden i de øvrige regioner, er de opfattet som relativt større trusler af ikke-
eksporterende end af eksporterende virksomheder. Tilladelsen til at bruge GMO i EU 
er anset som en mindre alvorlig trussel af alle virksomheder med en fælles middelsco-
re på -0,20.  
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Figur 5.8.  Muligheder og trusler ved begivenheder i Danmark, EU eller andre steder 
efter eksport 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.6.3. Øvrige scenarier 

Introduktionen af nye fødevareprodukter er med middelscorer på 1,47 og 1,21 for 
henholdsvis eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder generelt den største 
mulighed. Ikke overraskende er der en stor relativ forskel (0,58) på eksporterende og 
ikke-eksporterende virksomheders syn på nye eksportmarkeder for danske produkter.  
Det er ligeledes gældende, at de eksporterende virksomheder ser både ny fremstil-
lingsteknologi og certificeringssystemer som en større mulighed end de resterende 
virksomheder. De ikke-eksporterende lægger i højere grad vægt på mulighederne ved 
informations/etiske krav fra danske forbrugere og økologisk produktion end de eks-
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porterende. Det er desuden disse to scenarier, der sammen med certificeringssystemer 
generelt ses som de mindste muligheder – den højeste middelscore er 0,61. Danske 
virksomheders ry for høj kvalitet er af begge grupper opfattet som en stor mulighed 
med middelscorer på over 1,00, men her er det også de ikke-eksporterende virksom-
heder, der ser det som en marginalt større mulighed. 
 
Figur 5.9.  Øvrige muligheder og trusler efter eksport 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.7. Efter detailhandlens egne mærker 

Fødevarevirksomhederne i undersøgelsen er inddelt efter salg af detailhandlens egne 
mærker (retailers’ own-label brands eller private labels). Hvis en del af virksomhe-
dens omsætning kommer fra salget af detailhandlens egne mærker, er virksomheden 
klassificeret som ”benytter detailhandlens egne mærker”. Virksomheder, der ikke op-
når en del af deres omsætning fra disse mærker, er i gruppen ”benytter ikke detail-
handlens egne mærker”. Der er 55 virksomheder, som benytter detailhandlens egne 
mærker, og 69, som ikke gør. De sidste syv virksomheder har ikke svaret på spørgs-
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målet. I figurerne 5.10-5.12 er der angivet, hvorvidt firmaerne opfatter fremtidsscena-
rierne som alvorlige trusler, store muligheder eller hverken eller. 

5.7.1. Produktionsvilkår i udlandet 

Den største trussel for både virksomheder, der benytter, samt virksomheder, der ikke 
benytter detailhandlens egne mærker, er falsk produktinformation. Billige landbrugs-
produkter, billig arbejdskraft i fremstillingssektoren og kreditsubsidier vurderes som 
mindre trusler – størst for virksomheder, der ikke benytter detailhandlens egne mær-
ker. I det hele taget ser denne gruppe af virksomheder i højere grad scenarierne som 
trusler, om end forskellen mellem de to sæt af middelscorer generelt er lille. De uden-
landske arbejdsstyrkers færdigheder ses som hverken en trussel eller en mulighed af 
de virksomheder, der benytter detailhandlens egne mærker og som en svag trussel af 
de øvrige. 
 
Figur 5.10.  Muligheder og trusler ved produktionsvilkår i udlandet efter  detail-

 handlens egne mærker 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 
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5.7.2. Begivenheder i Danmark, EU eller andre steder 

For scenarierne angående begivenheder i Danmark, EU eller andre steder, er den stør-
ste mulighed for begge grupper en større harmonisering af lovgivning inden for EU – 
efterfulgt af dansk tilslutning til Euroen. Et større brud på fødevaresikkerheden bliver 
i samtlige regioner opfattet mere negativt af virksomheder, der benytter detailhand-
lens egne mærker, end af de øvrige. Tilladelsen til at mærke madvarer som sundheds-
fremmende opnår en middelscore på 0,38 for virksomheder, der benytter detailhand-
lens egne mærker, og er dermed en mindre mulighed, mens det for virksomheder, der 
ikke benytter detailhandlens egne mærker, er hverken eller. De relativt største forskel-
le mellem virksomhederne forekommer ved et nyt EU standard system for QA (Quali-
ty Assurance) og kvalitetscertifikater, reducerede handelsbarrierer under WTO og me-
re krævende anti-monopol regulering. De to første scenarier bliver set som relativt 
større muligheder af virksomheder, der ikke benytter detailhandlens egne mærker, 
mens det sidste scenario er en større mulighed for virksomheder, der benytter detail-
handlens egne mærker. 
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Figur 5.11.  Muligheder og trusler ved begivenheder i Danmark, EU eller andre 
 steder efter detailhandlens egne mærker 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.7.3. Øvrige scenarier 

Som for de øvrige opdelinger er introduktion af nye fødevareprodukter tildelt de høje-
ste scorer (1,45 og 1,16). Dette scenario er sammen med nye eksportmarkeder for 
danske produkter og ny fremstillingsteknologi vurderet som større muligheder af 
virksomheder, der benytter detailhandlens egne mærker end af de øvrige. Til gengæld 
er økologisk produktion sammen med anvendelse af IT opfattet som forholdsvist stør-
re muligheder for virksomheder, der ikke benytter detailhandlens egne mærker. 
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Figur 5.12.   Øvrige muligheder og trusler efter detailhandlens egne mærker 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.8. Efter omsætning per medarbejder 

Medianen for omsætning per medarbejder er 2.041.667 kr. i 2005. Virksomheder med 
en omsætning per medarbejder højere end dette er klassificeret som ”høj omsætning 
per medarbejder”. Samtidig er virksomheder med en omsætning per medarbejder 
mindre end eller lig med medianen klassificeret som ”lav omsætning per medarbej-
der”. Virksomheder, der ikke har angivet deres omsætning, er placeret i gruppen med 
lav omsætning per medarbejder. Der er 59 (45%) virksomheder med en høj omsæt-
ning per medarbejder, og tilsvarende 72 (55%) med en lav omsætning per medarbej-
der. I figurerne 5.13 til 5.15 er virksomhedernes syn på fremtidige scenarier fordelt på 
høj og lav omsætning per medarbejder.   

5.8.1. Produktionsvilkår i udlandet 

Brug af GMO i udenlandske virksomheder og landbrug opfattes af virksomheder med 
en lav omsætning per medarbejder som en markant større trussel end af de øvrige 
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virksomheder. For disse virksomheder er det den næststørste trussel – den alvorligste 
er falsk produktinformation – mens det for virksomheder med en høj omsætning per 
medarbejder er en af de relativt mindste trusler. Billig arbejdskraft i fremstillingssek-
toren, udenlandske arbejdsstyrkers færdigheder og kreditsubsidier er ligeledes større 
trusler for virksomheder med lav omsætning per medarbejder end for de resterende. 
Scenarier omfattende mindre krævende reguleringer opnår generelt lige store middel-
scorer på mellem -0,40 til -0,49.  
 
Figur 5.13.   Muligheder og trusler ved produktionsvilkår i udlandet efter omsæt-

 ning per medarbejder 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.8.2. Begivenheder i Danmark, EU eller andre steder 

Dansk tilslutning til Euroen bliver sammen større harmonisering af EU-lovgivningen 
opfattet som de største muligheder for begge grupperinger af virksomheder; gruppen 
med høj omsætning per medarbejder er lidt mere positive. Der er til gengæld relativt 
stor forskel på opfattelsen af udvidelsen af EU i 2004 – middelscorerne er 0,39 og 
0,13 for henholdsvis høj og lav omsætning per medarbejder. Et større brud på fødeva-
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resikkerheden - især i EU – er set som alvorligere trusler af virksomheder med høj 
omsætning end af dem med tilsvarende lav. Derudover er tilladelse til brug af GMO i 
EU vurderet som en relativt større trussel af virksomheder med lav omsætning, mens 
de samme virksomheder opfatter et nyt EU standard system for QA og kvalitetscerti-
fikater som en forholdsvist større mulighed. 
 
Figur 5.14.   Muligheder og trusler ved begivenheder i Danmark, EU eller andre 

 steder efter omsætning per medarbejder 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 
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5.8.3. Øvrige scenarier 

Generelt er virksomhederne med en høj omsætning per medarbejder mere positive 
over for mulighederne ved øvrige fremtidige scenarier. Det er kun for danske fødeva-
rers ry for høj kvalitet og økologisk produktion, at virksomheder med lav omsætning 
per medarbejder tildeler en lidt højere middelscore. For begge grupper er introduktion 
af nye fødevareprodukter den største mulighed med middelscorer på 1,40 for høj om-
sætning og 1,21 for lav omsætning per medarbejder.    
 
Figur 5.15.   Øvrige muligheder og trusler efter omsætning per medarbejder 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.9. Efter introduktion af nye produkter 

Medianen for introduktion af nye produkter 2005 er 10 produkter. De virksomheder, 
der har en introduktion af nye produkter på 10 eller derunder, er placeret i gruppen 
med lav introduktion af nye produkter. Dermed er virksomheder med flere end 10 nye 
produktintroduktioner i 2005 klassificeret som ”høj introduktion af nye produkter”. 
Der er 76 (58%) virksomheder med lav introduktion af nye produkter og 55 (42%) 
med høj introduktion af nye produkter.  
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5.9.1. Produktionsvilkår i udlandet 

Det mest iøjnefaldende er, at tre scenarier har en positiv middelscore for virksomhe-
der med høj introduktion af nye produkter, mens de samme scenarier har en negativ 
middelscore for virksomheder med en lav introduktion. Den mest markante forskel er 
ved billige landbrugsprodukter, hvor middelscorerne er på henholdsvis 0,20 og -0,31. 
Det samme fænomen gør sig gældende for billig arbejdskraft i fremstillingssektoren 
og udenlandske arbejdsstyrkers færdigheder, dog i mindre grad. Bortset fra kreditsub-
sidier, der er en noget højere trussel for virksomheder med lav introduktion, er der ik-
ke store forskelle i opfattelsen af de resterende scenarier. De er alle i mere eller min-
dre alvorlig grad set som trusler.  Falsk produktinformation, der for begge grupperin-
ger er den alvorligste trussel, opnår en forholdsvist mere negativ middelscore af virk-
somheder med høj produktintroduktion – det samme er gældende for brug af GMO i 
udenlandske landbrug og virksomheder.  
 
Figur 5.16.   Muligheder og trusler ved produktionsvilkår i udlandet efter  intro-

 duktion af nye produkter 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 
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5.9.2. Begivenheder i Danmark, EU eller andre steder 

Den største mulighed for begge grupper af virksomheder er større harmonisering af 
lovgivning inden for EU - efterfulgt af dansk tilslutning til Euroen, der er opfattet me-
re positivt af virksomheder med høj introduktion af nye produkter. Både et nyt EU 
standard system for QA og kvalitetscertifikater samt mere krævende anti-monopol 
regulering vurderes i højere af grad af virksomheder med lav introduktion af nye pro-
dukter som muligheder.  Et større brud fødevaresikkerheden er for samtlige regioner 
anset som en højere trussel af virksomheder med høj produktintroduktion – især uden 
for EU. 
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Figur 5.17.   Muligheder og trusler ved begivenheder i Danmark, EU eller andre 
 steder efter introduktion af nye produkter  
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.9.3. Øvrige scenarier 

Ikke overraskende er introduktion af nye fødevareprodukter set som en større mulig-
hed af virksomheder med høj produktintroduktion end af virksomheder med tilsva-
rende lav produktintroduktion. Både for danske fødevarers ry for høj kvalitet såvel 
som med hensyn til anvendelse af IT, er middelscorerne højere for høj end for lav in-
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troduktion af nye produkter. Det samme er tilfældet for nye eksportmarkeder for dan-
ske produkter og ny fremstillingsteknologi - blot i mindre grad. Informations/etiske 
krav fra danske forbrugere er det eneste scenario, der udgør en relativt større mulig-
hed for gruppen af virksomheder med lav produktintroduktion. 
 
Figur 5.18.   Øvrige muligheder og trusler efter introduktion af nye produkter 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.10. Efter ejerskab af lokale mærker 

Virksomhederne er inddelt i to kategorier efter ejerskab af lokale mærker. Spørgsmå-
let i undersøgelsen lyder på, hvor mange af virksomhedens ”brands”, der anses som 
”lokale” eller ”regionale”. Der er 26 virksomheder (20%), som ejer lokale mærker, og 
105 virksomheder (80%), der ikke ejer lokale mærker. Generelt er brugen af lokale 
mærker for nedadgående.  Fordelingen af middelscorerne fremgår af figurerne 5.19 til 
5.21. 

5.10.1. Produktionsvilkår i udlandet 

Den alvorligste trussel er for virksomheder, der ikke ejer lokale mærker, er falsk pro-
duktinformation med en middelscore på -0,79 mod -0,46 for virksomheder, der ejer 
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lokale mærker. Til gengæld er den største trussel for de virksomheder, der ejer lokale 
mærker, eksportsubsidier og dumping. Billige landbrugsprodukter og billig arbejds-
kraft i fremstillingssektoren er set som relativt større trusler af gruppen med ejerskab 
af lokale mærker end af de øvrige. Den mest markante forskel mellem de to grupper 
er, at de udenlandske arbejdsstyrkers arbejdskraft er vurderet som en mindre mulig-
hed for virksomheder med lokale mærker, mens det samme scenario er en mindre 
trussel for virksomheder, der ikke ejer lokale mærker. 
 
Figur 5.19.   Muligheder og trusler ved produktionsvilkår i udlandet efter ejerskab 
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 

5.10.2. Begivenheder i Danmark, EU eller andre steder 

Virksomheder, der ejer lokale mærker, er i højere grad fokuseret på de lokale marke-
der, og opfatter dermed - ikke overraskende – den danske tilslutning til Euroen som 
en mindre mulighed, end de virksomheder, der ikke ejer lokale mærker. Det samme 
gør sig gældende for udvidelsen af EU i 2004, et nyt EU standard system QA og kva-
litetscertifikater, afslutningen af EU’s produktionskvoter under CAP samt en større 
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harmonisering af lovgivningen inden for EU. Den største trussel er for begge katego-
rier et større brud på fødevaresikkerheden i EU - lidt alvorligere for ejerne af lokale 
mærker. Tilladelse til at bruge GMO i EU opnår ligeledes en forholdsvist mere nega-
tiv score af ejerne af de lokale mærker end af de øvrige (-0,27 mod -0,18). 
 
Figur 5.20.   Muligheder og trusler ved begivenheder i Danmark, EU eller andre 

 steder efter ejerskab af lokale mærker  
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Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 
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5.10.3. Øvrige scenarier 

De største relative forskelle er at finde ved den danske arbejdsstyrkes færdigheder og 
certificeringssystemer. Det første er en forholdsvist større mulighed for virksomheder 
med ejerskab af lokale mærker, mens det andet scenario er en større mulighed for 
gruppen af virksomheder, der ikke ejer lokale mærker. Desuden er de informati-
ons/etiske krav fra danske forbrugere ligeledes anset som en større mulighed af virk-
somheder med lokale mærker end af dem uden. Begge grupperinger vurderer både 
introduktion af nye fødevareprodukter og danske fødevarers ry for høj kvalitet som 
værende store muligheder med scorer over 1,00 på skalaen.   
 
Figur 5.21.  Øvrige muligheder og trusler efter ejerskab af lokale mærker 

-2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

Introduktion af nye 
fødevareprodukter

Nye eksportmarkeder for 
danske produkter

Danske fødevarers ry 
for høj kvalitet

Informations/etiske krav fra 
danske forbrugere

Den danskes arbejdsstyrkes
 færdigheder

Økologisk produktion

Anvendelse af IT

Certif iceringssystemer 
(fx ISO)

Ny fremstillingsteknologi

Ejer lokale mærker Ejer ikke lokale mærker

  
Angivelse af middelscorer på skalaen fra -2 (stor trussel) til 2 (stor mulighed). 
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6. Forventninger til fremtiden 

Den sidste del af spørgeskemaet i interviewundersøgelsen omhandler virksomheder-
nes forventninger til fremtiden. Der er ni udsagn, hvor besvarelserne tilkendegiver, 
hvordan virksomhederne ser udviklingen ti år fra nu. Mulighederne er enten at svare 
”højere” eller ”lavere” eller at angive en talværdi for forventningen. I figurerne i det 
følgende er besvarelsen på, om forventningen er ”højere” eller ”lavere” sammenlignet 
for alle virksomheder og opdelt på størrelse, led i fødevarekæden, sektor, vertikal in-
tegration, eksport, anvendelse af detailhandlens egne mærker, introduktion af nye 
produkter, omsætning per medarbejder og ejerskab af lokale mærker. Besvarelserne 
med angivelser af talværdier er vist i tabeller med middelværdi (gennemsnit), varians, 
minimum og maksimum. 

6.1. Specifikke udsagn om forventninger til fremtiden 

6.1.1. Forventninger til fremtiden: Højere eller lavere 10 år fra nu 

Udsagnene for ”højere” eller ”lavere” 10 år fra nu omhandler fødevareudbud, ejer-
skab i detail- og fremstillingssektoren, pristillæg, økologi, GMO og ”ready-to-eat” 
færdigvarer. For samtlige udsagn er der mulighed for at svare ”ved ikke”, men disse 
svar er ikke medtaget i de følgende figurer. 

6.1.2. Forventninger til fremtiden: Ændringer 10 år fra nu 

De udsagn, hvor virksomhederne har sat tal på ændringens størrelse, omhandler for-
arbejdningsomkostninger i Polen og Kina samt danske supermarkeders åbningstider. 
For begge emner handler udsagnene om forandringer 10 år fra nu. I undersøgelsen er 
der to besvarelser, der adskiller sig med hensyn til niveauet for forventningerne til 
forarbejdningsomkostningerne. De generelle forventninger er, at 10 år fra nu vil dan-
ske forarbejdningsomkostninger være 0%-100% højere i Danmark end i Polen, men 
her er der to virksomheder, som forventer at de vil være henholdsvis 500% og 1500% 
højere. Det samme gør sig gældende for, hvor meget højere de danske forarbejd-
ningsomkostninger vil være end de kinesiske – to virksomheder forventer henholdsvis 
1000% og 4500%, mens de øvrige forventninger ligger i intervallet 10%-300%. Disse 
to virksomheder er derfor ikke medtaget ved beregningen af gennemsnittet for forar-
bejdningsomkostningerne. De er stadig inkluderet i beregningen af forventningerne til 
supermarkedernes åbningstider.  



 

  Muligheder, trusler og forventninger i dansk fødevareindustri,    FOI    51 

7. Angivelse af forventninger til fremtiden 

7.1. Alle virksomheder 

For alle virksomheder illustreres fordelingen af forventningerne, der er henholdsvis 
”højere og ”lavere” 10 år fra nu. Derudover er der tabeller, der viser gennemsnittet for 
de øvrige udsagn og dermed virksomhedernes generelle holdning. 

7.1.1. Forventninger til fremtiden: Højere eller lavere 

Andelen af Danmarks fødevareudbud, der produceres i Danmark, er det eneste ud-
sagn, som flertallet af virksomheder forventer, vil være lavere. I kontrast dertil står 
forventningen til andelen af ”ready-to-eat” færdigvarer, som for ingen virksomheder 
er lavere 10 år fra nu. Ligeledes er forventningen til andelen af udenlandsk ejerskab i 
både den danske fødevaredetailsektor og i fødevarefremstillingssektoren for de fleste 
virksomheder højere. De resterende udsagn om pristillæg, økologi og GMO er også 
præget af ”højere” forventninger, men her er der en relativt stor andel, der har svaret 
”lavere” – over 20% for alle tre udsagn. Tættest på en ligelig fordeling mellem ”høje-
re” og ”lavere” kommer forventningen til andelen af økologisk fødevareforbrug ud af 
det samlede forbrug, hvor fordelingen er henholdsvis 53% og 27%. Som nævnt har 
ingen virksomheder i undersøgelsen vurderet, at andelen af detailsalget, der er ”ready-
to-eat” færdigvarer, vil være lavere – dette vil derfor også være gældende fordelt på 
størrelse, sektor med videre. 
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Figur 7.1. Forventninger til fremtiden   
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7.1.2. Forventninger til fremtiden: Ændringer 

Om 10 år forventes det af samtlige virksomheder, at danske forarbejdningsomkost-
ninger på fødevarer vil være 27% højere end de polske og 66% højere end de kinesi-
ske. Gennemsnitsforventningen til supermarkedernes åbningstider om 10 år er 96 ti-
mer om ugen. Det svarer til næsten 14 timer om dagen. Maksimum for supermarke-
dernes åbningstider 10 år fra nu er 168 timer per uge, hvilket betyder, at de har åbent 
24 timer i døgnet alle ugens syv dage. Til gengæld svarer minimum, der er 50 timer 
per uge, til at de største supermarkeder i fremtiden skal have kortere åbningstider, 
mens de mindre vil have stort set uændrede åbningstider. De nuværende åbningstider 
er omkring 60 timer om ugen inklusiv de søndage, hvor supermarkederne må holde 
åbent. 
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Tabel 7.1. Middelværdi af alle virksomheders forventninger til fremtiden 
 

Alle virksomheders forventning (% og timer) Middelværdi
Standard
afvigelse Minimum Maksimum

 
"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger  
på fødevarer være ____% højere end i Polen" 27 19 0 80 
"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger være 
____% højere end i Kina" 66 56 10 300 
"10 år fra nu vil de fleste danske supermarkeder have 
åbent ____ timer per uge" 96 34 50 168 

7.2. Efter størrelse 

Størrelsesgruppernes forventninger til fremtiden fordelt på ”højere” og ”lavere” frem-
går sammen med de gennemsnitlige forventninger til fremtiden i tabellerne 7.2 og 7.3.  
Virksomheder, der ikke har svaret ”højere” eller ”lavere”, har enten ikke svaret eller 
har angivet ”ved ikke”. I tabellerne er 100% udgjort af både ”højere”, ”lavere” og 
”ved ikke”, men ”ved ikke” er ikke illustreret. Differencen mellem de angivne svar og 
100% er udgjort af ”ved ikke” og virksomheder, der ikke har svaret. Størrelsesgrup-
pen ”intet svar” er ligeledes ikke kommenteret. 

7.2.1. Forventninger til fremtiden: Højere eller lavere 

Andelen af Danmarks samlede fødevareudbud, der produceres i Danmark, er for de 
fleste størrelsesgrupper fordelt med omkring 25% ”højere” og 70% ”lavere”. Her ad-
skiller de største virksomheder sig ved, at samtlige mener, at det vil være ”lavere”. 
Størrelsesgruppen med en omsætning på 500-1000 mio. er mest ligeligt fordelt på 
”højere” og ”lavere” med hensyn til indholdet af GMO i danske fødevarer om 10 år. 
Deres forventninger er 29% for både ”højere” og ”lavere”, mens de øvrige størrelses-
grupper har en overvægt af virksomheder, der mener ”højere”. De fleste størrelses-
grupper angiver, at andelen af økologiske fødevarer vil være ”højere” om 10 år - især 
de mindste virksomheder. Derimod er størrelsesgruppen 500-1000 mio. den eneste, 
hvori flere af virksomhederne forventer, at andelen af økologi vil være lavere 10 år 
fra nu (43% mod 29%).   
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Tabel 7.2.  Forventninger til fremtiden efter størrelse 
 
Procentdel af firmaer 2005 Intet svar <10 mio. 10-50 mio. 50-250 mio. 
"10 år fra nu… Højere Lavere Højere Lavere Højere Lavere Højere Lavere
 
"... vil andelen af Danmarks samlede føde-
vareudbud, der produceres i Danmark, være 
højere/lavere end i dag" 27% 64% 20% 80% 14% 75% 23% 68%
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den 
danske fødevaredetailsektor være høje-
re/lavere end i dag" 91% 0% 93% 0% 81% 6% 95% 3%
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den 
danske fødevarefremstillingssektor være  
højere/lavere end i dag" 91% 0% 87% 7% 67% 6% 75% 8%
"...vil danske forbrugere betale et  
højere/lavere pristillæg for kvaliteten tilbudt 
af danske fødevareprodukter" 100% 0% 80% 20% 53% 25% 55% 33%
"...vil det økologiske fødevareforbrug udgøre 
en højere/lavere andel af samlet forbrug" 46% 36% 80% 13% 47% 33% 58% 25%
"...vil andelen af dansk konsumerede føde-
varer indeholdende GMO være højere/lavere
end i dag" 82% 9% 73% 13% 50% 22% 58% 23%
"...vil andelen af detailsalget, der er  
"ready-to-eat" færdigvarer, være  
højere/lavere end i dag" 91% 0% 100% 0% 100% 0% 95% 0%
 
Andel af firmaer 2005 250-500 mio. 500-1000 mio. >1000 mio. 

"10 år fra nu… Højere Lavere Højere Lavere Højere Lavere
       
"... vil andelen af Danmarks samlede fødeva-
reudbud, der produceres i Danmark, være 
højere/lavere end i dag" 20% 80% 29% 57% 0% 100%
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den 
danske fødevaredetailsektor være  
højere/lavere end i dag" 100% 0% 86% 0% 100% 0%
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den 
danske fødevarefremstillingssektor være  
højere/lavere end i dag" 100% 0% 57% 14% 92% 8%
"...vil danske forbrugere betale et  
højere/lavere pristillæg for kvaliteten tilbudt af 
danske fødevareprodukter" 50% 40% 43% 0% 75% 17%
"...vil det økologiske fødevareforbrug udgøre 
en højere/lavere andel af samlet forbrug" 40% 40% 29% 43% 58% 8%
"...vil andelen af dansk konsumerede fødeva-
rer indeholdende GMO være højere/lavere 
end i dag" 60% 30% 29% 29% 75% 25%
"...vil andelen af detailsalget, der er  
"ready-to-eat" færdigvarer, være 
 højere/lavere end i dag" 100% 0% 71% 0% 100% 0%

7.2.2. Forventninger til fremtiden: Ændringer 

Middelværdien af forventningerne til, hvor meget højere danske forarbejdningsom-
kostninger vil være end polske om 10 år, er 10% for virksomheder med en omsætning 
på 100-1000mio. Det er lavere end for de øvrige størrelsesgrupper, hvor niveauet er 
19%-29% højere om 10 år. Størrelsesgruppen >1000 mio. har højere forventninger 
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end de øvrige med hensyn til forskellen i forhold til Kina – 83% mod 47%-63% for de 
resterende størrelsesgrupper. Virksomheder i størrelsesgruppen 250-500 mio. forven-
ter som det højeste, at supermarkederne vil have åbent 119 timer om ugen; den lave-
ste forventning har de mindste virksomheder med 87 timer om ugen. 
 
Tabel 7.3.  Middelværdi af forventninger til fremtiden efter størrelse 

 
"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ____% højere end i Polen" 

Størrelse efter omsætning Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum 
  
0. Intet svar 35 21 10 60 
1. <10 mio. 28 17 10 50 
2. 10-50 mio. 29 20 0 70 
3. 50-250 mio. 28 17 0 60 
4. 250-500 mio. 19 20 0 50 
5. 500-1000 mio. 10 10 0 20 
6. >1000 mio. 27 26 0 80 
  

"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ____%  højere end i Kina" 
Størrelse efter omsætning Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum 
  

0. Intet svar 102 114 10 300 
1. <10 mio. 55 27 20 100 
2. 10-50 mio. 62 60 10 300 
3. 50-250 mio. 63 41 10 200 
4. 250-500 mio. 47 32 10 90 
5. 500-1000 mio. 56 31 25 100 
6. >1000 mio. 83 78 25 300 
  

"10 år fra nu vil de fleste danske supermarkeder have åbent ____ timer per uge" 
Størrelse efter omsætning Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum 
  

0. Intet svar 86 22 70 140 
1. <10 mio. 87 27 66 168 
2. 10-50 mio. 92 32 64 168 
3. 50-250 mio. 99 32 68 168 
4. 250-500 mio. 119 46 55 168 
5. 500-1000 mio. 111 52 70 168 
6. >1000 mio. 90 41 50 168 

7.3. Efter led i fødevarekæden 

De seks led i fødevarekæden er vist i tabellerne 7.4 og 7.5 for virksomhedernes for-
ventninger til fremtiden ”10 år fra nu…”. Da der kun er to virksomheder i ser-
vice/inputs, fire virksomheder i primær landbrugsproduktion og fem i ingredienser, er 
fordelingerne her forholdsvist mindre repræsentative end for de større led i fødevare-
kæden. 
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7.3.1. Forventninger til fremtiden: Højere eller lavere 

Alle tre virksomheder inden for primær landbrugsproduktion mener, at andelen af 
Danmarks fødevareudbud, der produceres i Danmark, vil være lavere 10 år fra nu. De 
øvrige led har andele af virksomhederne, der angiver ”højere” - specielt ingredienser 
og service/inputs. Inden for detailhandel og engros er der få procent af virksomheder-
ne, der mener, at udenlandsk ejerskab vil være lavere om 10 år, mens samtlige andre 
angiver ”højere” eller ”ved ikke”. Fremstilling og service/inputs adskiller sig med 
hensyn til udviklingen af økologi, ved at næsten lige mange virksomheder siger ”hø-
jere” og ”lavere”. Primær landbrugsproduktion angiver her flest ”lavere”, mens de re-
sterende led har en overvægt af virksomheder, der mener ”højere”.    
 
Tabel 7.4.  Forventninger til fremtiden efter led i fødevarekæden 
 
 
Andel af firmaer 2005 

Primær land- 
brugsproduktion

Service/ 
inputs Fremstilling 

"10 år fra nu… Højere Lavere Højere Lavere Højere Lavere
 
"... vil andelen af Danmarks samlede fødevareudbud, 
der produceres i Danmark, være højere/lavere end i 
dag" 0% 100% 50% 50% 20% 72%
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den danske fø-
devaredetailsektor være højere/lavere end i dag" 75% 0% 100% 0% 89% 0%
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den danske fø-
devarefremstillingssektor være højere/lavere end i dag" 75% 0% 100% 0% 70% 4%
"...vil danske forbrugere betale et højere/lavere pristil-
læg for kvaliteten tilbudt af danske fødevareprodukter" 50% 50% 100% 0% 59% 30%
"...vil det økologiske fødevareforbrug udgøre en høje-
re/lavere andel af samlet forbrug" 25% 50% 50% 50% 37% 35%
"...vil andelen af dansk konsumerede fødevarer inde-
holdende GMO være højere/lavere end i dag" 75% 25% 100% 0% 59% 26%
"...vil andelen af detailsalget, der er  "ready-to-eat"  
færdigvarer, være højere/lavere end i dag" 100% 0% 100% 0% 96% 0%

 

Andel af firmaer 2005 
Engros/ 

distribution  Detailhandel Ingredienser 

"10 år fra nu… Højere Lavere Højere Lavere Højere Lavere
 
"... vil andelen af Danmarks samlede fødevareudbud, 
der produceres i Danmark, være højere/lavere end i 
dag" 10% 77% 22% 74% 40% 60%
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den danske fø-
devaredetailsektor være højere/lavere end i dag" 92% 5% 93% 4% 100% 0%
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den danske fø-
devarefremstillingssektor være højere/lavere end i dag" 79% 8% 85% 11% 100% 0%
"...vil danske forbrugere betale et højere/lavere pristillæg 
for kvaliteten tilbudt af danske fødevareprodukter" 69% 15% 63% 19% 20% 40%
"...vil det økologiske fødevareforbrug udgøre en høje-
re/lavere andel af samlet forbrug" 72% 15% 63% 26% 60% 20%
"...vil andelen af dansk konsumerede fødevarer indehol-
dende GMO være højere/lavere end i dag" 59% 18% 48% 22% 100% 0%
"...vil andelen af detailsalget, der er  "ready-to-eat"  
færdigvarer, være højere/lavere end i dag" 95% 0% 100% 0% 80% 0%
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7.3.2. Forventninger til fremtiden: Ændringer 

Virksomhederne inden for primær landbrugsproduktion forventer, at de danske forar-
bejdningsomkostninger om 10 år vil være 35% højere end de polske – ingredienser 
forventer kun 10%. Den næstlaveste middelværdi på 21% forekommer for en-
gros/distribution. Ingrediensleddet har med 30% de laveste forventninger til forar-
bejdningsomkostningernes størrelse i forhold til Kina, hvor engros/distributions-
leddet har de højeste forventninger (81%).  Til gengæld har engros/distributions-
leddet de laveste forventninger til supermarkedernes åbningstider – 87 timer mod 119 
for service/inputs. Der er virksomheder i fremstilling og engros/distibution, der for-
venter, at supermarkedernes åbningstider vil være kortere eller uændrede 10 år fra nu. 
De øvrige sektorer har et minimum på 64-84 timer per uge svarende til uændrede eller 
stigende åbningstider. 
 
Tabel 7.5.  Middelværdi af forventninger til fremtiden efter led i fødevarekæden 

 
"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ____% højere end i Polen" 

Led i fødevarekæden Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum 
  

1. Primær landbrugsproduktion 35 21 20 50 
2. Service/inputs 15 7 10 20 
3. Fremstilling 31 21 0 80 
4. Engros/distribution 21 16 0 50 
5. Detailhandlen 29 18 0 60 
6. Ingredienser 10 17 0 30 
  

"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ____%  højere end i Kina" 
Led i fødevarekæden Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum 
  

1. Primær landbrugsproduktion 70 42 40 100 
2. Service/inputs 40 14 30 50 
3. Fremstilling 64 30 10 150 
4. Engros/distribution 81 94 10 300 
5. Detailhandlen 58 42 10 200 
6. Ingredienser 30 18 15 50 
  

"10 år fra nu vil de fleste danske supermarkeder have åbent ____ timer per uge" 
Led i fødevarekæden Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum 
  

1. Primær landbrugsproduktion 95 14 84 112 
2. Service/inputs 119 69 70 168 
3. Fremstilling 102 38 55 168 
4. Engros/distribution 87 27 50 168 
5. Detailhandlen 96 38 64 168 
6. Ingredienser 97 20 70 125 
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7.4. Efter sektor 

De mindste sektorer er svinekød med tre virksomheder, oksekød med fem og fjerkræ 
med seks virksomheder. I disse sektorer er fordelingen mellem ”højere” og ”lavere” 
derfor mindre repræsentativ end for de større sektorer. Fremtidsforventningerne for-
delt på sektorer fremgår af tabellerne 7.6 og 7.7.  

7.4.1. Forventninger til fremtiden: Højere eller lavere 

Sektoren for mejeriprodukter forventer i højere grad, at det samlede udbud af fødeva-
rer, der produceres i Danmark, vil være højere om 10 år end de øvrige. Samme sektor 
adskiller sig sammen med uspecialiseret kød og uspecialiseret i øvrigt ved, at nogle 
virksomheder vurderer, at andelen af udenlandsk ejerskab i den danske fødevarefrem-
stillingssektor vil være lavere 10 år fra nu. Med hensyn til andelen af det økologiske 
fødevareforbrug, er sektorerne svinekød og fjerkræ de eneste, hvor majoriteten ikke 
forventer, at det vil være højere. I svinekød, der kun består af tre virksomheder, for-
venter de to af dem, at det vil være lavere, mens virksomhederne i fjerkræ fordeler sig 
på to virksomheder ”lavere” og to ”højere” (33%).  Virksomhederne i svinekødssek-
toren fordeler sig på samme måde i deres syn på GMO som på økologi i fremtiden, 
mens flertallet i de resterende sektorer forventer, at andelen af danske konsumerede 
fødevarer indeholdende GMO vil være højere 10 år fra nu. 
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Tabel 7.6.  Middelværdi af forventninger til fremtiden efter sektor 
  

Andel af firmaer 2005 
Frugt og 

grønsager 
Mejeri- 

produkter Oksekød Svinekød 
"10 år fra nu… Højere Lavere Højere Lavere Højere Lavere Højere Lavere
  
"... vil andelen af Danmarks samlede 
fødevareudbud, der produceres i Dan-
mark, være højere/lavere end i dag" 17% 67% 35% 61% 0% 100% 0% 100%
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i 
den danske fødevaredetailsektor være
højere/lavere end i dag" 92% 0% 91% 4% 100% 0% 67% 0%
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i 
den danske fødevarefremstillingssek-
tor være højere/lavere end i dag" 75% 0% 83% 9% 80% 0% 67% 0%
"...vil danske forbrugere betale et  
højere/lavere pristillæg for kvaliteten 
tilbudt af danske fødevareprodukter" 67% 17% 65% 26% 60% 40% 67% 33%
"...vil det økologiske fødevareforbrug 
udgøre en højere/lavere andel af sam-
let forbrug" 50% 42% 48% 39% 80% 20% 33% 67%
"...vil andelen af dansk konsumerede 
fødevarer indeholdende GMO være 
højere/lavere end i dag" 75% 17% 74% 26% 40% 20% 33% 67%
"...vil andelen af detailsalget, der er  
"ready-to-eat" færdigvarer, være  
højere/lavere end i dag" 92% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
  

Andel af firmaer 2005 Fjerkræ 
Uspecialiseret 

kød 
Uspecialiseret i 

øvrigt 
  

"10 år fra nu… Højere Lavere Højere Lavere Højere Lavere 
       
"... vil andelen af Danmarks samlede 
fødevareudbud, der produceres i Dan-
mark, være højere/lavere end i dag" 17% 83% 12% 84% 16% 73% 
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i 
den danske fødevaredetailsektor være 
højere/lavere end i dag" 83% 0% 92% 0% 91% 4% 
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i 
den danske fødevarefremstillingssektor 
være højere/lavere end i dag" 67% 0% 76% 8% 79% 7% 
"...vil danske forbrugere betale et høje-
re/lavere pristillæg for kvaliteten tilbudt 
af danske fødevareprodukter" 33% 67% 64% 28% 61% 16% 
"...vil det økologiske fødevareforbrug 
udgøre en højere/lavere andel af sam-
let forbrug" 33% 33% 36% 28% 66% 16% 
"...vil andelen af dansk konsumerede 
fødevarer indeholdende GMO være 
højere/lavere end i dag" 50% 33% 52% 28% 57% 14% 
"...vil andelen af detailsalget, der er  
"ready-to-eat" færdigvarer, være  
højere/lavere end i dag" 100% 0% 100% 0% 93% 0% 
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7.4.2. Forventninger til fremtiden: Ændringer 

Virksomhederne inden for uspecialiseret kød forventer gennemsnitligt, at danske for-
arbejdningsomkostninger 10 år fra nu vil være 42% højere end i Polen, derimod for-
venter virksomheder inden for uspecialiseret i øvrigt kun en forskel på 20%. Frugt og 
grønsager har de laveste forventninger i forhold til Polen (19%), men de højeste for-
ventninger med hensyn til Kina (81%).  I denne undersøgelse er det svinekødssekto-
ren, der har den laveste forventning til danske forarbejdningsomkostninger i forhold 
til Kina – 45%. Supermarkedernes åbningstider 10 år fra nu forventes at være mellem 
83 og 105 timer om ugen. Her er det frugt og grønsager samt svinekød, der har de hø-
jeste gennemsnitlige forventninger, og fjerkræ, der har de laveste. 
 
Tabel 7.7.  Middelværdi af forventninger til fremtiden efter sektor 
 

"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ___% højere end i Polen" 
Sektor Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
1. Frugt og grønsager 19 20 0 60
2. Mejeriprodukter 26 19 0 50
3. Oksekød 34 20 10 50
4. Svinekød 30 17 20 50
5. Fjerkræ 40 20 10 50
6. Uspecialiseret kød 42 21 0 80
7. Uspecialiseret i øvrigt 20 15 0 50

 
"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ____% højere end i Kina" 

Sektor Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
1. Frugt og grønsager 81 69 10 200
2. Mejeriprodukter 67 28 25 100
3. Oksekød 60 26 30 75
4. Svinekød 45 28 20 75
5. Fjerkræ 73 21 50 100
6. Uspecialiseret kød 68 22 40 100
7. Uspecialiseret i øvrigt 63 78 10 300
 

"10 år fra nu vil de fleste danske supermarkeder have åbent ____ timer per uge" 
Sektor Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
1. Frugt og grønsager 105 34 70 168
2. Mejeriprodukter 95 32 65 168
3. Oksekød 97 48 66 168
4. Svinekød 105 55 67 168
5. Fjerkræ 83 13 60 100
6. Uspecialiseret kød 103 40 70 168
7. Uspecialiseret i øvrigt 91 32 50 168

7.5. Efter vertikal integration 

I tabellerne 7.8 og 7.9 fremgår virksomhedernes forventninger til fremtiden fordelt i 
tre kategorier; vertikal integration indad, vertikal integration udad og ingen vertikal 
integration. Langt den største gruppe udgøres af virksomheder uden vertikal integrati-
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on, mens de øvrige to grupperinger er stort set lige store med henholdsvis 28 og 25 
virksomheder. Nogle af virksomhederne indgår både i vertikal integration indad og 
udad. 

7.5.1. Forventninger til fremtiden: Højere eller lavere 

Grupperinger efter vertikal integration resulterer i meget homogene fordelinger på 
”højere” og ”lavere” for flere af udsagnene - især andelen af udenlandsk ejerskab i 
den danske fødevaredetailsektor og -fremstillingssektor samt – som for alle andre – 
andelen af detailsalget, der er ”ready-to-eat” færdigvarer. Virksomheder, der er invol-
veret i vertikal integration indad, er fordelt ligeligt på ”højere” og ”lavere” med hen-
syn til andelen af det økologiske fødevareforbrug i fremtiden. De øvrige virksomhe-
der vurderer, at den økologiske andel af forbruget vil være højere 10 år fra nu. Det er 
36% af virksomhederne med indadvendt vertikal integration, som tror, at andelen af 
dansk konsumerede fødevarer vil være lavere i fremtiden, mens det tilsvarende kun er 
henholdsvis 16% og 19% for virksomheder med udadvendt vertikal integration og in-
gen vertikal integration.  
 
Tabel 7.8.  Forventninger til fremtiden efter vertikal integration 
  

Andel af virksomheder i 2005 
Vertikal inte-
gration indad 

Vertikal inte-
gration udad 

Ingen vertikal 
integration 

10 år fra nu… Højere Lavere Højere Lavere Højere Lavere
  
"... vil andelen af Danmarks samlede fødevareudbud, 
der produceres i Danmark, være højere/lavere end i 
dag" 14% 82% 20% 72% 19% 72%
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den danske fø-
devaredetailsektor være højere/lavere end i dag" 96% 0% 92% 0% 89% 4%
"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den danske fø-
devarefremstillingssektor være højere/lavere end i dag" 79% 7% 80% 8% 77% 5%
"...vil danske forbrugere betale et højere/lavere pristil-
læg for kvaliteten tilbudt af danske fødevareprodukter" 54% 36% 60% 28% 65% 19%
"...vil det økologiske fødevareforbrug udgøre en  
højere/lavere andel af samlet forbrug" 43% 43% 44% 28% 58% 24%
"...vil andelen af dansk konsumerede fødevarer inde-
holdende GMO være højere/lavere end i dag" 61% 36% 72% 16% 55% 19%
"...vil andelen af detailsalget, der er "ready-to-eat" fær- 
digvarer, være højere/lavere end i dag" 96% 0% 96% 0% 96% 0%

7.5.2. Forventninger til fremtiden: Ændringer 

10 år fra nu forventer virksomheder uden vertikal integration, at de danske forarbejd-
ningsomkostninger vil være 25% højere end i Polen og 61% højere end i Kina. Det er 
de laveste forventninger sammenlignet med virksomheder med vertikal integration 
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indad eller udad. For virksomhederne med indadvendt vertikal integration er forvent-
ningerne til forarbejdningsomkostningerne, at de om 10 vil være 28% højere i Dan-
mark end i Polen og 64% højere end i Kina. De samme forventninger er for virksom-
heder med udadvendt vertikal integration henholdsvis 32% højere og 86% højere. 
Dermed er det i denne undersøgelse virksomheder med vertikal integration udad, der 
har de højeste gennemsnitlige forventninger. Det samme gør sig gældende for super-
markedernes åbningstider 10 år fra nu, hvor virksomheder uden vertikal integration 
forventer, at de vil være 91 timer per uge, mens middelværdien for virksomheder med 
vertikal integration udad er 108 timer om ugen. 
 
Tabel 7.9. Middelværdi af forventninger til fremtiden efter vertikal integration 
 

"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ___% højere end i Polen" 
Vertikal integration Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Vertikal integration indad 28 19 0 50
Vertikal integration udad 32 24 0 80
Ingen vertikal integration 25 18 0 70
 

"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ____% højere end i Kina" 
Vertikal integration Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Vertikal integration indad 64 25 30 100
Vertikal integration udad 86 73 15 300
Ingen vertikal integration 61 58 10 300
 

"10 år fra nu vil de fleste danske supermarkeder have åbent ____ timer per uge" 
Vertikal integration Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Vertikal integration indad 101 38 60 168
Vertikal integration udad 108 42 50 168
Ingen vertikal integration 91 30 55 168

7.6. Efter eksport 

Der er 34% eksporterende virksomheder og 66% ikke-eksporterende virksomheder i 
undersøgelsen. Virksomhedernes syn på fremtiden ”10 år fra nu…” er vist i figur 7.2 
og tabel 7.10 fordelt på disse to grupperinger 

7.6.1. Forventninger til fremtiden: Højere eller lavere 

En relativt større procentdel af de eksporterende virksomheder mener, at andelen af 
Danmarks samlede fødevareudbud, der produceres i Danmark, vil være højere. Desu-
den angiver ingen af de eksporterende virksomheder, at de forventer, at andelen af 
udenlandsk ejerskab i både den danske fødevaredetailsektor og fødevarefremstillings-
sektor vil være lavere i fremtiden – det gør henholdsvis 3% og 9% af de ikke-
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eksporterende.  10 år fra nu forventer de ikke-eksporterende i højere grad, at der skal 
betales et højere pristillæg for kvaliteten tilbudt af danske fødevareprodukter end de 
eksporterende virksomheder.  
 
Figur 7.2. Forventninger til fremtiden ”10 år fra nu…” efter eksport 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

"... vil andelen af Danmarks samlede
fødevareudbud, der produceres i Danmark,

være højere/lavere end i dag"

"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den
danske fødevaredetailsektor være

højere/lavere end i dag"

"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den
danske fødevarefremstillings-

sektor være højere/lavere end i dag"

"...vil danske forbrugere betale et højere/lavere
pristillæg for kvaliteten tilbudt af danske

fødevareprodukter"

"...vil det økologiske fødevareforbrug udgøre en
højere/lavere andel af samlet forbrug"

"...vil andelen af dansk konsumerede fødevarer
indeholdende GMO være højere/lavere end i

dag"

"...vil andelen af detailsalget, der er 
"ready-to-eat" færdigvarer, være højere/lavere

end i dag"

Eksporterende virksomhed Højere Eksporterende virksomhed Lavere
Ikke-eksporterende virksomhed Højere Ikke-eksporterende virksomhed Lavere

 

7.6.2. Forventninger til fremtiden: Ændringer 

De ikke-eksporterende virksomheder har højere forventninger til forskellen mellem 
danske og polske forarbejdningsomkostninger 10 år fra nu end de eksporterende. De 
danske forarbejdningsomkostninger forventes af de ikke-eksporterende virksomheder 
at være 29% højere end i Polen og 67% højere end i Kina. Middelværdien af de eks-
porterende virksomheders forventninger er 22% højere end i Polen og 99% højere end 
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i Kina. Supermarkedernes åbningstider forventes at være 101 timer per uge af ekspor-
terende virksomheder og 94 af ikke-eksporterende.     
 
Tabel 7.10.  Middelværdi af forventninger til fremtiden efter eksport 
 

"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ___%  højere end i Polen" 
Eksport Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Eksporterende virksomhed 22 20 0 80
Ikke-eksporterende virksomhed 29 19 0 70
 

"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ____% højere end i Kina" 
Eksport Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Eksporterende virksomhed 99 191 10 1000
Ikke-eksporterende virksomhed 67 64 10 300

 
"10 år fra nu vil de fleste danske supermarkeder have åbent ____ timer per uge" 

Eksport Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Eksporterende virksomhed 101 38 55 168
Ikke-eksporterende virksomhed 94 33 50 168

7.7. Efter detailhandlens egne mærker 

Gruppen af virksomheder, der benytter detailhandlens egne mærker er noget mindre 
end gruppen af dem, der ikke gør. Fordelt på disse to kategorier, viser figur 7.3 og ta-
bel 7.11 forskellene i virksomhedernes syn på fremtiden. 

7.7.1. Forventninger til fremtiden: Højere eller lavere 

Af de virksomheder, som benytter detailhandlens egne mærker, er der relativt flere, 
der forventer, at de danske forbrugere i fremtiden vil betale et lavere pristillæg for 
kvaliteten tilbudt af danske fødevareprodukter. Det samme gør sig gældende for ande-
len af økologi, hvor 36 % af de virksomheder, der benytter detailhandlens egne mær-
ker, angiver ”lavere” og 45% ”højere”. For virksomhederne, der ikke benytter detail-
handlens egne mærker, er der kun 19% procent, som mener, at  det økologiske føde-
vareforbrug 10 år fra nu vil udgøre en lavere andel, hvorimod  62% mener, at det vil 
være højere. Det er ligeledes en større del af virksomhederne, som benytter detail-
handlens egne mærker, der forventer, at andelen af dansk konsumerede fødevarer vil 
være lavere i fremtiden. 
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Figur 7.3. Forventninger til fremtiden ”10 år fra nu…” efter detailhandlens egne 
mærker 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

"... vil andelen af Danmarks samlede
fødevareudbud, der produceres i Danmark,

være højere/lavere end i dag"

"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den
danske fødevaredetailsektor være højere/lavere

end i dag"

"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den
danske fødevarefremstillings-

sektor være højere/lavere end i dag"

"...vil danske forbrugere betale et højere/lavere
pristillæg for kvaliteten tilbudt af danske

fødevareprodukter"

"...vil det økologiske fødevareforbrug udgøre en
højere/lavere andel af samlet forbrug"

"...vil andelen af dansk konsumerede fødevarer
indeholdende GMO være højere/lavere end i

dag"

"...vil andelen af detailsalget, der er 
"ready-to-eat" færdigvarer, være højere/lavere

end i dag"

Benytter detailhandlens egne mærker Højere
Benytter detailhandlens egne mærker Lavere
Benytter ikke detailhandlens egne mærker Højere
Benytter ikke detailhandlens egne mærker Lavere

 

7.7.2. Forventninger til fremtiden: Ændringer 

Middelværdien af forventningerne til, hvor meget højere de danske forarbejdnings-
omkostninger vil være end de kinesiske 10 år fra nu, er højere for virksomheder, der 
ikke benytter detailhandlens egne mærker. Disse virksomheder vurderer, at danske 
forarbejdningsomkostninger vil være 28% højere end i Polen og 70% højere end i Ki-
na. Virksomhederne, der benytter detailhandlens egne mærker, forventer til gengæld, 
at forarbejdningsomkostningerne vil være henholdsvis 29% og 64% højere. Dermed 
er der stort set ingen forskel på forventningerne til polske forarbejdningsomkostninger 
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mellem de to grupper. Supermarkedernes åbningstider forventes at være 93-99 timer 
per uge 10 år fra nu. 
 
Tabel 7.11.  Middelværdi af forventninger til fremtiden efter detailhandlens egne   

 mærker 
 

"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ___%  højere end i Polen" 
Detailhandlens egne mærker Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Benytter detailhandlens egne mærker 29 19 0 80
Benytter ikke detailhandlens egne mærker 28 19 0 70
 

"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ____% højere end i Kina" 
Detailhandlens egne mærker Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Benytter detailhandlens egne mærker 64 49 10 300
Benytter ikke detailhandlens egne mærker 70 66 15 300
 

"10 år fra nu vil de fleste danske supermarkeder have åbent ____ timer per uge" 
Detailhandlens egne mærker Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Benytter detailhandlens egne mærker 99 40 50 168
Benytter ikke detailhandlens egne mærker 93 30 65 168

7.8. Efter omsætning per medarbejder 

Virksomhederne i undersøgelsen er næsten ligeligt fordelt på lav og høj omsætning 
per medarbejder, hvor grænsen er sat ved medianen på 2.041.667 kr. Figur 7.4 og ta-
bel 7.12 illustrerer henholdsvis virksomhedernes forventninger til ”højere” og ”lave-
re” samt ændringer 10 år fra nu, fordelt på lav og høj omsætning per medarbejder.  

7.8.1. Forventninger til fremtiden: Højere eller lavere 

Der er relativt flere virksomheder med en høj omsætning per medarbejder, der forven-
ter, at andelen af udenlandsk ejerskab vil være lavere 10 fra nu både i fødevaredetail-
sektoren og i fødevarefremstillingssektoren. Det samme er tilfældet for andelen af det 
danske fødevareforbrug, der er økologisk. Derimod er det gruppen af virksomheder 
med lav omsætning per medarbejder, som i større udstrækning forventer, at pristil-
lægget, som danske forbrugere betaler for kvaliteten tilbudt af danske fødevarer, vil 
være lavere 10 år fra nu.   
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Figur 7.4. Forventninger til fremtiden ”10 år fra nu…” efter omsætning per medar-
bejder  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

"... vil andelen af Danmarks samlede fødevareudbud,
der produceres i Danmark, være højere/lavere 

end i dag"

"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den danske
fødevaredetailsektor være højere/lavere end i dag"

"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den danske
fødevarefremstillings-

sektor være højere/lavere end i dag"

"...vil danske forbrugere betale et højere/lavere
pristillæg for kvaliteten tilbudt af danske

fødevareprodukter"

"...vil det økologiske fødevareforbrug udgøre en
højere/lavere andel af samlet forbrug"

"...vil andelen af dansk konsumerede fødevarer
indeholdende GMO være højere/lavere end i dag"

"...vil andelen af detailsalget, der er 
"ready-to-eat" færdigvarer, være højere/lavere 

end i dag"

Høj omsætning per medarbejder Højere Høj omsætning per medarbejder Lavere
Lav omsætning per medarbejder Højere Lav omsætning per medarbejder Lavere

 

7.8.2. Forventninger til fremtiden: Ændringer 

Virksomheder med lav omsætning per medarbejder har de højeste forventninger til, 
hvor meget større de danske forarbejdningsomkostninger vil være end de polske 10 år 
fra nu (28% mod 25%). Til gengæld er det gruppen af virksomheder med en høj om-
sætning per medarbejder, der har de højeste forventninger til forskellen mellem de 
danske og de kinesiske forarbejdningsomkostninger (71% mod 62%). Supermarker-
nes fremtidige åbningstider forventes at være mellem 91 og 102 timer om ugen. 
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Tabel 7.12.  Middelværdi af forventninger til fremtiden efter omsætning per med
 arbejder 

 
"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ___%  højere end i Polen" 

Omsætning per  medarbejder Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Høj omsætning per medarbejder 25 19 0 70
Lav omsætning per medarbejder 28 20 0 80
 

"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ____% højere end i Kina" 
Omsætning per medarbejder Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Høj omsætning per medarbejder 71 66 10 300
Lav omsætning per medarbejder 62 48 10 300
 

"10 år fra nu vil de fleste danske supermarkeder have åbent ____ timer per uge" 
Omsætning per medarbejder Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Høj omsætning per medarbejder 102 37 50 168
Lav omsætning per medarbejder 91 31 55 168

7.9. Efter introduktion af nye produkter 

Der er en overvægt af virksomheder, som har introduceret flere end 10 nye produkter 
i 2005 og dermed befinder sig over medianen. Derfor er gruppen af virksomheder 
med høj introduktion af nye produkter større end gruppen med lav introduktion af nye 
produkter. Fordelingen af disse to grupper med hensyn til forventninger til fremtiden 
vises i figur 7.5 og tabel 7.13.   

7.9.1. Forventninger til fremtiden: Højere eller lavere 

Andelen af Danmarks samlede fødevareudbud, der produceres i Danmark, forventes 
af flere firmaer med lav produktintroduktion at være højere end af de øvrige. Med 
hensyn til både pristillæg for kvaliteten tilbudt af danske fødevarer, andelen af det 
samlede forbrug udgjort af økologisk forbrug samt andelen af dansk konsumerede fø-
devarer indeholdende GMO, angiver gruppen med lav introduktion af nye produkter 
”lavere” i højere grad end de øvrige.  Det er især angående andelen af GMO, at der en 
forskel – her er der 69% af virksomhederne med høj introduktion af nye produkter, 
der vurderer ”højere” og 16% ”lavere, mens det for den anden gruppe er 53% ”høje-
re” og 25% ”lavere”.  
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Figur 7.5. Forventninger til fremtiden ”10 år fra nu…” efter introduktion af nye pro-
dukter 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

"... vil andelen af Danmarks samlede
fødevareudbud, der produceres i Danmark,

være højere/lavere 

"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den
danske fødevaredetailsektor være

højere/lavere end i dag"

"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den
danske fødevarefremstillings-

sektor være højere/lavere end i dag"

"...vil danske forbrugere betale et højere/lavere
pristillæg for kvaliteten tilbudt af danske

fødevareprodukter"

"...vil det økologiske fødevareforbrug udgøre en
højere/lavere andel af samlet forbrug"

"...vil andelen af dansk konsumerede fødevarer
indeholdende GMO være højere/lavere end i

dag"

"...vil andelen af detailsalget, der er 
"ready-to-eat" færdigvarer, være højere/lavere 

end i dag"

Høj introduktion af nye produkter Højere Høj introduktion af nye produkter Lavere
Lav introduktion af nye produkter Højere Lav introduktion af nye produkter Lavere

 

7.9.2. Forventninger til fremtiden: Ændringer 

Middelværdien af, hvor meget højere de danske forarbejdningsomkostningerne vil 
være end de polske, er højere for virksomheder med en høj produktintroduktion. Det 
omvendte er gældende for forventningerne til de danske forarbejdningsomkostningers 
størrelse i forhold til de kinesiske 10 år fra nu. I begge tilfælde er det en forskel på få 
procentpoint. Virksomheder med lav introduktion af nye produkter i denne undersø-
gelse forventer, at supermarkedernes åbningstider 10 år fra nu er 100 timer per uge, 
hvilket er højere end de resterende virksomheders forventning på 91 timer. 
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Tabel 7.13.    Middelværdi af forventninger til fremtiden introduktion af nye pro
 dukter 

 
"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ___% højere end i Polen" 

Introduktion af nye produkter Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Høj introduktion af nye produkter 29 20 0 70
Lav introduktion af nye produkter 25 19 0 80

 
"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ____% højere end i Kina" 

Introduktion af nye produkter Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Høj introduktion af nye produkter 76 72 10 300
Lav introduktion af nye produkter 78 36 10 200

"10 år fra nu vil de fleste danske supermarkeder have åbent ____ timer per uge" 
Introduktion af nye produkter Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Høj introduktion af nye produkter 91 30 60 168
Lav introduktion af nye produkter 100 37 50 168

7.10. Efter ejerskab af lokale mærker 

Det er 20% af virksomhederne i undersøgelsen, der ejer lokale mærker, og 80% af 
dem, som ikke gør. I figur 7.6 illustreres disse grupperingers forventninger til fremti-
den for ”højere” og ”lavere”, og i tabel 7.14 fremgår middelværdien af forventninger-
ne. 

7.10.1. Forventninger til fremtiden: Højere eller lavere 

Det er en større del af gruppen af virksomheder, der ikke ejer lokale mærker, som an-
giver lavere forventninger til fremtiden. Det gælder for både andelen af udenlandsk 
ejerskab i henholdsvis fødevaredetailsektoren og fødevarefremstillingssektoren, såvel 
som for pristillæg for kvaliteten tilbudt af danske fødevarer og andelen af ditto inde-
holdende GMO. 62% af virksomhederne, der ejer lokale mærker forventer, at andelen 
af det samlede forbrug udgjort af økologiske fødevarer vil være højere. Den tilsvaren-
de procentdel er for virksomheder, der ikke ejer lokale mærker, 51%.  
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Figur 7.6. Forventninger til fremtiden ”10 år fra nu…” efter ejerskab af lokale mær-
ker 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

"... vil andelen af Danmarks samlede
fødevareudbud, der produceres i Danmark,

være højere/lavere 

"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den
danske fødevaredetailsektor være højere/lavere

end i dag"

"...vil andelen af udenlandsk ejerskab i den
danske fødevarefremstillings-

sektor være højere/lavere end i dag"

"...vil danske forbrugere betale et højere/lavere
pristillæg for kvaliteten tilbudt af danske

fødevareprodukter"

"...vil det økologiske fødevareforbrug udgøre en
højere/lavere andel af samlet forbrug"

"...vil andelen af dansk konsumerede fødevarer
indeholdende GMO være højere/lavere

 end i dag"

"...vil andelen af detailsalget, der er 
"ready-to-eat" færdigvarer, være højere/lavere 

end i dag"

Ejer lokale mærker Højere Ejer lokale mærker Lavere
Ejer ikke lokale mærker Højere Ejer ikke lokale mærker Lavere

 

7.10.2. Forventninger til fremtiden: Ændringer 

Virksomhederne, der ejer lokale mærker har en højere middelværdi af deres forvent-
ninger til forarbejdningsomkostninger end de øvrige. De samme virksomheder har en 
noget større forventning til supermarkedernes åbningstider 10 år fra nu; de forventer 
en åbningstid på 100 timer, mens virksomheder uden ejerskab af lokale mærker gen-
nemsnitligt forventer 95 timer. 
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Tabel 7.14.  Middelværdi af forventninger til fremtiden efter ejerskab af lokale 
 mærker 

 
"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ___% højere end i Polen" 

Lokale mærker Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Ejer lokale mærker 30 17 0 60
Ejer ikke lokale mærker 26 20 0 80

 
"10 år fra nu vil danske forarbejdningsomkostninger på fødevarer være ____% højere end i Kina" 

Lokale mærker Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
Ejer lokale mærker 77 58 0 60
Ejer ikke lokale mærker 62 56 10 300

 
"10 år fra nu vil de fleste danske supermarkeder have åbent ____ timer per uge" 

Lokale mærker Middelværdi Standard afvigelse Minimum Maksimum
 
Ejer lokale mærker 100 38 67 168
Ejer ikke lokale mærker 95 34 50 168

8. Detailhandlens egne mærker (r.o.l.b.) og tilhørende kon-
trakter 

Detailhandlens egne mærker er også kaldet private labels eller ”retailers’ own-label 
brands”. Virksomhedernes syn på detailhandlens egne mærker og tilhørende kontrak-
ter er i det følgende fordelt på størrelse efter omsætning, led i fødevarekæden og sek-
tor.   

8.1. Virksomheders syn på detailhandlens egne mærker og tilhørende kon-
trakter 

Fødevarevirksomhederne i undersøgelsen har svaret på forskellige forhold vedrørende 
detailhandlens egne mærker og de tilhørende kontrakter. Svarmulighederne er ”ja”, 
”nej” og ”ved ikke” på syv spørgsmål om mærkerne. Emnerne er: 

• Om detailhandlens egne mærker er konkurrenter eller komplementer til virk-
somhedens egne mærker; 

• om de er en god måde enten at udnytte ekstra kapacitet eller at opnå informa-
tion på; 

• om de er noget, der giver kommerciel information til detailsektoren; 
• om de er mere profitable end virksomhedens egne mærker; 
• og om de overordnet er en positiv ting for virksomheden. 
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8.2. Efter alle virksomheder 

Det er for samtlige udsagn med hensyn til detailhandlens egne mærker og tilhørende 
kontrakter over halvdelen af virksomhederne, som markerer ”ved ikke”. For, hvorvidt 
detailhandlens egne mærker er i konkurrence med virksomhedens egne mærker, er det 
60% ”ved ikke”, mens det for, om mærkerne er noget, der giver kommerciel informa-
tion til detailsektoren, er 65% ”ved ikke”. Der er 22% af virksomhederne, som opfat-
ter detailhandlens egne mærker som værende konkurrenter til virksomhedens egne, og 
24%, der opfatter dem som værende komplementer. Det udsagn, der opnår den største 
procentdel ”ja”, er, hvorvidt detailhandlens egne mærker overordnet er en positiv ting 
for virksomheden – her er 31% enige. Udsagnet, som færrest virksomheder kan til-
slutte sig, er, om detailhandlens egne mærker er mere profitable end virksomhedens 
egne mærker; kun 5% er enige, mens 33% er uenige.  ”Er detailhandlens egne mærker 
en god måde at udnytte ekstra kapacitet på” opnår ligeledes en høj grad af tilslutning, 
da 25% af virksomhederne angiver ”ja”. De to resterende udsagn, der omhandler for-
midling af information, er virksomhederne i overvejende grad uenige i. 
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Figur 8.1. Detailhandlens egne mærker og tilhørende kontrakter 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er detailhandlens egne mærker (r.o.l.b.) 
og tilhørende kontrakter i konkurrence 

med virksomhedens egne mærker?

Er detailhandlens egne mærker (r.o.l.b.) 
og tilhørende kontrakter komplementer 

til virksomhedens egne mærker?

Er detailhandlens egne mærker (r.o.l.b.) 
og tilhørende kontrakter en god måde 

at udnytte ekstra kapacitet på?

Er detailhandlens egne mærker (r.o.l.b.) 
og tilhørende kontrakter en god måde at 

opnå information fra detailsektoren?

Er detailhandlens egne mærker (r.o.l.b.) 
og tilhørende kontrakter noget, der giver

kommerciel (forretningsmæssig) 
information til detailsektoren?

Er detailhandlens egne mærker (r.o.l.b.) 
og tilhørende kontrakter mere profitable 

end virksomhedens egne mærker?

Er detailhandlens egne mærker (r.o.l.b.) 
og tilhørende kontrakter overordnet en 

positiv ting for virksomheden?

Alle virksomheder JA Alle virksomheder NEJ Alle virksomheder VED IKKE
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8.3. Efter størrelse 

Samtlige virksomheder i størrelsesgruppen <10 mio. kr. har svaret ”ved ikke” på alle 
udsagnene. De to grupper af virksomheder med omsætning på 10-250 mio. er overve-
jende uenige i, at detailhandlens egne mærker er i konkurrence med virksomhedens 
egne mærker. Dette udsagn er grupperne af virksomheder med en omsætning over 
250 mio. derimod enige i. Virksomhederne i størrelsesgruppen 10-50 mio. er overve-
jende uenige i, at mærkerne er komplementer til virksomhedens egne mærker, mens 
grupperne med højere omsætning generelt er enige. Samtlige størrelsesgrupper vurde-
rer, at detailhandlens egne mærker er en god måde at udnytte ekstra kapacitet på – 
især de største virksomheder (50%). Om detailhandlens egne mærker er en god måde 
at opnå information fra detailsektoren, varierer mellem størrelsesgrupperne. Grupper-
ne 10-50 mio. og 250-500 mio. er mest enige, mens de resterende er uenige. Den del 
af virksomhederne, som har en omsætning på 500-1000 mio., er de eneste, der over-
vejende er enige i, at mærkerne er en god måde at give kommerciel information til 
detailsektoren. 
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Tabel 8.1.  Detailhandlens egne mærker efter størrelse 
 
Andel af størrelses-
gruppe 2005 Intet svar <10 mio. 10-50 mio. 50-250 mio. 

Er detailhandlens eg-
ne mærker og tilhø-
rende kontrakter… 

JA NEJ VED 
IKKE JA NEJ VED 

IKKE JA NEJ VED 
IKKE JA NEJ VED 

IKKE 
 
... i konkurrence med 
virksomhedens egne 
mærker? 18% 18% 64% 0% 0% 100% 8% 17% 75% 18% 35% 48%
 ... komplementer til 
virksomhedens egne 
mærker? 27% 9% 64% 0% 0% 100% 6% 19% 75% 35% 18% 48%
... en god måde at 
udnytte ekstra kapaci-
tet på? 18% 18% 64% 0% 0% 100% 14% 11% 75% 38% 15% 48%
... en god måde at 
opnå information fra 
detailsektoren? 18% 18% 64% 0% 0% 100% 14% 11% 75% 18% 35% 48%
... noget, der giver 
kommerciel informati-
on til detailsektoren? 0% 18% 82% 0% 0% 100% 6% 17% 78% 20% 30% 50%
... mere profitable end 
virksomhedens egne 
mærker? 0% 36% 64% 0% 0% 100% 6% 19% 75% 5% 48% 48%
... overordnet en posi-
tiv ting for virksomhe-
den? 9% 18% 73% 0% 0% 100% 22% 3% 75% 43% 8% 50%
Andel af størrelses-
gruppe 2005 250-500 mio. 500-1000 mio. >1000 mio. Intet svar 

Er detailhandlens eg-
ne mærker og tilhø-
rende kontrakter… 

JA NEJ VED 
IKKE JA NEJ VED 

IKKE JA NEJ VED 
IKKE JA NEJ VED 

IKKE 
 

... i konkurrence med 
virksomhedens egne 

mærker? 60% 0% 40% 43% 14% 43% 67% 0% 33%
 ... komplementer til 
virksomhedens egne 

mærker? 40% 20% 40% 29% 14% 57% 58% 8% 33%
... en god måde at ud-
nytte ekstra kapacitet? 30% 30% 40% 29% 14% 57% 50% 8% 42%
... en god måde at op-
nå information fra de-

tailsektoren? 30% 20% 50% 14% 29% 57% 17% 42% 42%
... i konkurrence med 
virksomhedens egne 

mærker? 30% 30% 40% 29% 14% 57% 25% 33% 42%
 ... komplementer til 
virksomhedens egne 

mærker? 0% 60% 40% 0% 43% 57% 17% 33% 50%
... en god måde at ud- 
nytte ekstra kapacitet? 50% 10% 40% 43% 14% 43% 50% 8% 42%

 
 
 
 



 

  Muligheder, trusler og forventninger i dansk fødevareindustri,    FOI    77 

8.4. Efter led i fødevarekæden 

De eneste led i fødevarekæden, der er medtaget her, er engros/distribution og fremstil-
ling; leddet for detailhandel består af 96% ”ved ikke”, mens de resterende led udgøres 
af meget få virksomheder. Virksomhederne inden for engros/distribution er overve-
jende uenige i, at detailhandlens egne mærker er en god måde at udnytte ekstra kapa-
citet på, hvorimod 48% af virksomhederne i fremstillingsleddet er enige, og kun 13% 
uenige. De to led adskiller sig ligeledes i deres syn på, hvorvidt mærkerne er en god 
måde at opnå information fra detailsektoren – engros/distribution er mest uenige, og 
fremstilling er mest enige.   
 
Tabel 8.2. Detailhandlens egne mærker efter led i fødevarekæden 
   

Andel af led i fødevarekæden 2005 
Engros/ 

distribution Fremstilling 

Er detailhandlens egne mærker og tilhørende kontrakter… JA NEJ
VED 
IKKE JA NEJ

VED 
IKKE

 
..i konkurrence med virksomhedens egne mærker? 23% 15% 62% 33% 30% 37%
..komplementer til virksomhedens egne mærker? 28% 10% 62% 35% 26% 39%
..en god måde at udnytte ekstra kapacitet på? 13% 23% 64% 48% 13% 39%
..en god måde at opnå information fra detailsektoren? 10% 28% 62% 30% 28% 43%
..noget, der giver kommerciel information til detailsektoren? 10% 23% 67% 24% 31% 44%
..mere profitable end virksomhedens egne mærker? 8% 28% 64% 6% 54% 41%
..overordnet en positiv ting for virksomheden? 33% 5% 62% 48% 11% 41%

8.5. Efter sektor 

Oksekød, svinekød og fjerkræ er sektorer, der udgøres af meget få virksomheder, 
hvilket resulterer i, at kun en enkelt eller to virksomheder har svaret andet end ”ved 
ikke”. Uspecialiseret kød er den eneste af de større sektorer, der er uenig i, at detail-
handlens egne mærker er i konkurrence med virksomhedens egne. Til gengæld er sek-
toren for mejeriprodukter den eneste af disse, der overvejende er enig i, at mærkerne 
både er en god måde at opnå information fra detailsektoren såvel som noget, der giver 
kommerciel information til detailsektoren.  
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Tabel 8.3. Detailhandlens egne mærker efter sektor 
 
Andel af sektor 2005 Frugt og  

grønsager 
Mejeri- 

produkter Oksekød Svinekød 

Er detailhandlens egne mær-
ker og tilhørende kontrakter… JA NEJ

VED 
IKKE JA NEJ

VED 
IKKE JA NEJ

VED 
IKKE JA NEJ

VED 
IKKE

 
... i konkurrence med virk-
somhedens egne mærker? 33% 17% 50% 35% 22% 43% 0% 20% 80% 33% 0% 67%
 ... komplementer til virksom-
hedens egne mærker? 33% 17% 50% 30% 26% 43% 0% 20% 80% 33% 0% 67%
... en god måde at udnytte 
ekstra kapacitet på? 25% 25% 50% 48% 9% 43% 20% 0% 80% 33% 0% 67%
... en god måde at opnå in-
formation fra detailsektoren? 17% 25% 58% 39% 17% 43% 0% 20% 80% 33% 0% 67%
... noget, der giver kommerciel 
information til detailsektoren? 8% 33% 58% 30% 22% 48% 0% 20% 80% 33% 0% 67%
... mere profitable end virk-
somhedens egne mærker? 0% 50% 50% 4% 52% 43% 20% 0% 80% 0% 33% 67%
... overordnet en positiv ting 
for virksomheden? 42% 0% 58% 48% 9% 43% 20% 0% 80% 33% 0% 67%

Andel af sektor 2005 Fjerkræ Uspecialiseret kød
Uspecialiseret i 

øvrigt Intet svar 
Er detailhandlens egne mær-
ker og tilhørende kontrakter… JA NEJ

VED 
IKKE JA NEJ

VED 
IKKE JA NEJ

VED 
IKKE JA NEJ

VED 
IKKE

 
... i konkurrence med virksom-

hedens egne mærker? 17% 17% 67% 16% 24% 60% 18% 14% 68%
 ... komplementer til virksom-

hedens egne mærker? 33% 0% 67% 28% 12% 60% 18% 13% 70%
... en god måde at udnytte eks-

tra kapacitet? 17% 17% 67% 28% 12% 60% 14% 14% 71%
... en god måde at opnå infor-

mation fra detailsektoren? 17% 17% 67% 12% 28% 60% 7% 21% 71%
... noget, der giver kommerciel 
information til detailsektoren? 17% 17% 67% 20% 20% 60% 4% 21% 75%

... mere profitable end virk-
somhedens egne mærker? 17% 17% 67% 4% 36% 60% 4% 23% 73%

... overordnet en positiv ting for 
virksomheden? 33% 0% 67% 28% 12% 60% 21% 7% 71%
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9. Konklusion 

9.1. Oversigt over resultater 

Dette Working Paper giver et overblik over et udsnit af virksomheder i den danske 
fødevareindustri og deres syn på, hvorvidt reelle og fremtidige scenarier udgør mulig-
heder eller trusler. Rapporten omfatter desuden virksomhedernes forventninger til ud-
viklingen i fremtiden med hensyn til eksisterende tendenser – om der vil være stig-
ninger eller fald. Undersøgelsen opnåede ved en stratificeret stikprøveudtagning en 
besvarelsesprocent på 29,5%. Virksomhederne i undersøgelsen fordeler sig på otte 
sektorer, adskillige led i fødevarekæden samt et antal størrelsesgrupper. Hvorvidt, 
synspunkterne i dette Working Paper afspejler den samlede danske fødevareindustri, 
er svært at afgøre: Undersøgelsen indeholder op mod 40% af  virksomhederne inden 
for fremstilling i enkelte sektorer, mens deltagelsesgraden er langt lavere inden for 
detailhandel og engros/distribution. Dette Working Paper fokuserer på besvarelserne 
fra virksomhederne i undersøgelsen og ikke på, hvorvidt disse er repræsentative for 
hele fødevareindustrien. 
 
De største forventede muligheder for virksomhederne i undersøgelsen inkluderer nye 
produkter, nye eksportmarkeder, udnyttelse af danske fødevarers ry for høj kvalitet 
samt anvendelsen af IT. Bortset fra IT, er ”ny fremstillingsteknologi” ikke set som en 
stor mulighed af virksomhederne. Det er relativt få virksomheder, der anser økologi 
som en stor mulighed, og virksomheder er generelt indifferente over for en mulig af-
slutning af produktionskvoter under CAP (Common Agricultural Policy), der er den 
fælles landbrugspolitik bestående af regler og mekanismer, der regulerer produktion, 
salg og forarbejdning af landbrugsvarer i EU. 
    
Virksomhederne i undersøgelsen anser et større brud på fødevaresikkerheden som den 
alvorligste trussel – især i EU, men også i andre regioner. Med hensyn til udviklingen 
i udlandet, er både falsk produktinformation, såvel som mindre krævende reguleringer 
på milø- og dyrevelfærdsområdet og indenfor fødevaresikkerhed samt brugen af 
GMO, vurderet som alvorlige trusler. Billige landbrugsprodukter og billig arbejds-
kraft samt kreditsubsidier er ikke opfattet som trusler; det er eksportsubsidier og 
dumping derimod. 
 
I undersøgelsen er virksomhederne for størstedelen indifferente over for tilladelsen til 
at bruge GMO og til at mærke madvarer som ”sundhedsfremmende”. Dog er primær 
landbrugsproduktion det eneste led, der ser GMO som en mulighed, mens fjerkræ er 
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den eneste sektor, der ser det som en mulighed. Virksomhederne anser dansk tilslut-
ning til Euroen og større harmonisering af lovgivning inden for EU som betydelige 
muligheder. Der er udbredt enighed om, at ejerskabet i den danske fødevareindustri 
vil blive mere globaliseret, de danske supermarkeder vil have længere åbningstider og 
sælge flere ”ready-to-eat” fødevarer, end de gør nu. Der er ikke samme grad af enig-
hed med hensyn til størrelsen af pristillægget, som danske forbrugere vil betale for 
kvaliteten tilbudt af danske fødevarer 10 år fra nu – eller med hensyn til udbredelsen 
af økologi og GMO, selv om et flertal af virksomhederne forventer en stigning i ud-
bredelsen af begge.    
 
Gennemsnittet for det samlede antal virksomheder i undersøgelsen med hensyn til, 
hvor meget højere Danmarks fremstillingsomkostninger vil være end Kinas om 10 år, 
er 66%. Forventningerne ligger i intervallet 10% til 300%. Det samme gennemsnit er 
27% for polske omkostninger i forhold til danske, hvor intervallet for forventningerne 
er 0% til 80%. Supermarkederne forventes at have åbent 96 timer om ugen 10 år fra 
nu, hvilket svarer til en stigning på 50% i forhold til det nuværende niveau på om-
kring 60 timer ugentligt. Forventningerne strækker sig fra 50 timer om ugen (et fald i 
åbningstiderne over de næste 10 år), til 168 timer om ugen svarende til, at supermar-
kederne har åbent 24 timer i døgnet hele ugen.       
 
Virksomhedernes syn på effekten af detailhandlens egne mærker blev for 60%’s ved-
kommende besvaret med ”ved ikke”. Af de virksomheder, som tilkendegav en hold-
ning, vurderer 30%, at mærkerne overordnet er en positiv ting for virksomheden – 8% 
mener, at de ikke er. Kun 5% af virksomhederne i undersøgelsen er enige i, at detail-
handlens egne mærker er mere profitable end virksomhedens egne mærker, mens me-
re end 30% påstår, at de er mindre profitable. Ud af de 40% af virksomhederne, som 
ikke svarede ”ved ikke”, er der en høj grad af uenighed om betydningen og effekten 
af detailhandlens egne mærker.  
 
Datasættet i undersøgelsen er blevet inddelt i diverse kategorier. Opdeling på struktu-
relle kategorier såsom størrelse, sektor og led i fødevarekæden, resulterede i modsæt-
ningsfyldte opfattelser af såvel muligheder og trusler som forventninger til fremtiden. 
For hovedparten af udsagnene, er der dog en betydelig grad af enighed også på tværs 
af opdelingerne. Driftsmæssige og strategiske kategorier (eksportaktivitet, brug af 
mærker samt vertikal integration) er sammen med kategorier for præstationer (om-
sætning per medarbejder og ny produktintroduktion) i nogle tilfælde mere afslørende 
med hensyn til forskelle i virksomhedernes forventninger. Omsætning per medarbej-
der har stort set ingen effekt på virksomhedernes syn på hverken muligheder eller 
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trusler eller på deres forventninger til fremtiden. I enkelte tilfælde er der stor variation 
i virksomhedernes holdninger fordelt på introduktion af nye produkter og vertikal in-
tegration, men heller ikke disse inddelinger giver meget indblik i virksomhedernes 
almene indstilling.         

9.2. Udvikling af det internationale marked og lovgivning 

I denne undersøgelse er virksomhederne inden for fremstilling, det eneste led i føde-
varekæden, der ser reducerede handelsbarrierer under WTO som er trussel. Undersø-
gelsens eksporterende virksomheder er generelt noget mere entusiastiske med hensyn 
til mulighederne under WTO og øvrige globaliseringstendenser, end de ikke-
eksporterende er. 35% af virksomhederne inden for mejeriproduktion forventer en 
stigning i den del af det danske fødevareforbrug, der produceres i Danmark, men det 
er ikke en almindeligt udbredt holdning. 
 
Billige landbrugsprodukter og billig arbejdskraft i fremstillingssektoren i udlandet 
bliver opfattet som en trussel af størstedelen af virksomhederne i undersøgelsen – især 
af oksekøds- og fjerkræssektoren. Virksomheder, der introducerer relativt mange nye 
produkter, og virksomheder, der benytter lokale mærker, anser ligeledes disse scena-
rier som trusler. De fleste virksomheder i undersøgelsen bedømmer andre landes brug 
af GMO som en lige så alvorlig trussel som mindre krævende reguleringer på miljø- 
og dyrevelfærdsområdet.           
 
De relative fordele på forarbejdningsomkostninger, som Polen og Kina vil have i for-
hold til Danmark 10 år fra nu, forventes af alle kategorier at være størst for Kina. En-
gros/distributions-leddet forventer eksempelvis, at danske forarbejdningsomkostnin-
ger vil være 81% højere end kinesiske om 10 år, mens de vil være 21% højere end de 
polske. Generelt har små virksomheder højere forventninger til Polens omkostnings-
fordel end de større virksomheder. Omvendt har de store virksomheder højere for-
ventninger til Kinas omkostningsfordel end de små virksomheder. Der er ligeledes 
betydelige forskelle mellem virksomheder med forskellig brug og ejerskab af mærker.      
 
Undersøgelsens virksomheder inden for svinekøds- og oksekødssektoren udtrykker i 
særlig grad bekymring over udlandets reguleringer med hensyn til miljø- og dyrevel-
færd: De ser mindre krævende reguleringer i udlandet som en alvorlig trussel, hvor-
imod de øvrige sektorer ikke er foruroligede. Vertikalt integrerede virksomheder, der 
ejer andele i andre virksomheder (udadvendt vertikal integration), tolker ovennævnte 
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scenarier som relativt større trusler end virksomheder med indadvendt eller ingen ver-
tikal integration.    
 
Et større brud på fødevaresikkerheden bliver i samtlige regioner og af alle virksomhe-
der set som en trussel. Det er forudsigeligt, at et større brud på fødevaresikkerheden i 
EU bliver opfattet som en trussel, hvorimod det kan undre, at ingen kategori af virk-
somheder anser et brud på fødevaresikkerheden uden for EU som en mulighed. Un-
dersøgelsens eksporterende virksomheder føler sig i højere grad truede af et større 
brud på fødevaresikkerheden i EU end de ikke-eksporterende, mens det omvendte er 
gældende for de øvrige regioner. Virksomheder med en høj introduktion af nye pro-
dukter vurderer brud på fødevaresikkerheden som større trusler end virksomhederne 
med tilsvarende lav ny produktintroduktion. 

9.3. Udvikling inden for EU 

Store virksomheder er mere entusiastiske angående dansk tilslutning til Euroen og 
harmonisering af EU-lovgivning end de mindre virksomheder.  Det samme er leve-
randører af service og inputs til fødevareindustrien i sammenligning med de øvrige 
led i fødevarekæden. Detailhandlen anser antagelsen af et nyt EU-standardsystem 
som en trussel, mens alle andre led ser dette scenario som en mulighed. Virksomhe-
derne i undersøgelsen, der ejer lokale mærker, er mere pessimistiske angående tilslut-
ning til Euroen og yderligere harmonisering af EU-lovgivning end de virksomheder, 
der ikke ejer lokale mærker.    
 
Kun leverandører af service/input og udbydere af ingredienser anser udvidelsen af EU 
i 2004 for at være en betydelig mulighed. Primær landbrugsproduktion ser dette som 
en trussel, mens fremstillings- og engros/distributionsvirksomheder gennemsnitligt er 
indifferente. Undersøgelsens vertikalt integrerede virksomheder samt eksporterende 
virksomheder opfatter ligeledes udvidelsen som en stor mulighed.       

9.4. Det danske marked 

Hvorvidt, de danske forbrugere vil betale et øget pristillæg for kvaliteten tilbudt af 
danske fødevareprodukter om 10 år, resulterer i forskellige reaktioner blandt virk-
somhederne. Samlet set mener 62% af virksomhederne i undersøgelsen, at pristillæg-
get vil stige, mens 24% mener, at det vil falde. Fremstillingsvirksomheder er mindre 
overbeviste om denne tendens (59% mod 30%), mens størstedelen af fjerkræsvirk-
somhederne i undersøgelsen forventer, at pristillægget vil falde. Undersøgelsens ikke-
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eksporterende virksomheder samt de virksomheder, der ikke benytter detailhandlens 
egne mærker, er mere entusiastiske med hensyn til pristillægget end henholdsvis eks-
porterende virksomheder og virksomheder, der benytter detailhandlens egne mærker.     
 
De danske forbrugeres efterspørgsel efter produktinformation bliver generelt ikke an-
set for at være en stor mulighed – bortset fra sektorerne frugt og grønsager samt meje-
riprodukter. Undersøgelsens virksomheder udtrykker en række af forventninger til 
den fremtidige udbredelse af produkter med GMO: Små virksomheder samt okse-
køds- og svinekødssektoren forventer, at produkternes andel vil stige i løbet af de næ-
ste 10 år, hvorimod store virksomheder samt de øvrige sektorer forventer en faldende 
andel. Det er bemærkelsesværdigt, at virksomhederne i undersøgelsen generelt ser 
GMO som en trussel frem for en mulighed. ”Sundhedsfremmende” madvarer er gene-
relt ikke set som en stor mulighed, men de store virksomheder er her mere positive 
end de mindre. Med hensyn til forbrugerinformation er certificeringssystemer kun set 
som en mindre mulighed.      
 
Virksomhedernes forventninger til økologi er meget spredte. I alt er der 55% af virk-
somhederne i undersøgelsen, der forventer at andelen af økologi i det danske fødeva-
reforbrug vil stige, mens 28% forventer, at andelen vil falde. Det i høj grad små virk-
somheder, som forventer en stigning i økologi. Virksomheder inden for svinekød og 
fjerkræ forventer, at andelen vil falde eller forblive uændret. De virksomheder, der 
benytter detailhandlens egne mærker er mindre optimistiske med hensyn til økologi 
end de øvrige. Samlet set er økologi kun set som en mindre mulighed – overraskende 
nok, er det sektoren frugt og grønsager, der giver økologi den laveste score som mu-
lighed.    
 
Nye produkter er i det hele taget set som en mulighed – især af virksomheder inden 
for frugt og grønt, mejeriprodukter og uspecialiseret i øvrigt. Virksomheder, der in-
troducerer relativt mange nye produkter, anser scenariet ”introduktion af nye fødeva-
reprodukter” som en lige så stor mulighed som virksomheder, der introducerer relativt 
få produkter. Nye eksportmarkeder er set som en stor mulighed af virksomhederne i 
sektorerne frugt og grønsager samt svinekød. Ikke overraskende er dette scenario op-
fattet som en relativt større mulighed af eksporterende virksomheder end af de ikke-
eksporterende.       
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