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Hvad er dansk landbrugs formål?



”Landbrug & Fødevarer varetager fælles opgaver og 
erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og 
fødevarevirksomheder.”



"Arla’s mission is to secure the 
highest value for our farmers’ milk 
while creating opportunities for 
their growth."





Hvorfor have et formål og en vision?

• Undersøgelse blandt USA’s største børsnoterede 
virksomheder finder, at formålsdrevne virksomheder 
(organiserer sig omkring et større moralsk formål) over en 
15 årig periode giver et afkast til deres aktionærer, der er 14 
gange højere end den gennemsnitlige virksomhed

• 70 % af adspurgte millennials foretrækker, at deres 
arbejdsgiver fokuserer på løsningen af samfundsmæssige 
problemer

(´Et liv, én tid, ét menneske, Morten Albæk, p186 & p134)



Fra mælk til verdensmål



..et godt eksempel 

• Carlsbergs bestyrelsesformand Flemming Besenbacher:  ”Man kan 
ikke drive en virksomhed i dag, hvis ikke man tænker bæredygtighed 
ind i det”.

• Profit, Purpose, Planet

• Carlsbergs vision: ”Brewing a better today and tomorrow”



• Regeringer kan sætte retning, som 
virksomheder følger

• Virksomheder kan også sætte retningen, 
som politikerne følger

• Fx sætte ambitiøse mål, som Carlsberg og  
UK landbrug

• Fx lave udspil sammen med DN 



Visionen kommer fra dig – ikke Anne Arhnung



To tilgange til bæredygtighed
- hvem vil du helst giftes med?



Dansk landbrug er 
allerede klimaeffektivt 

Dansk landbrug kan gå 
forrest og blive 

klimahelte ved at 
sætte nye mål



Det er fantastisk, at 
nogen viser en 

betalingsvillighed til at 
købe dyrere fødevarer, 

som de tror på 
bidrager til en mere 
bæredygtig verden

Forbrugerne er 
hykleriske, når de 

gerne vil købe vegansk 
og økologisk men 
samtidig flyver og 

ryger



Jeg bruger mit liv på at 
producere de 

fødevarer, som jeg tror 
på, gør verden bedre

Jeg producerer bare 
det, som forbrugerne 

vil have



Sæt retningen ellers sætter andre den for jer
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