
Landbruget skal turde tænke
smart i stedet for stort. Og sætte
kroner over kilo 

De sidste tyve år er verdens befolkning vokset
fra 5,7 til 7,2 milliarder mennesker, og FN forven-
ter, at tallet stiger til 8,1 milliarder i 2025. 

Denne voldsomme befolkningsstigning skal
kombineres med en øget levestandard i især
udviklingslandene, som vil sætte større krav til
både mængden og kvaliteten af landbrugsvarer.
Ergo skal der tænkes i nye og innovative forret-
ningsmodeller, for at efterspørgsel og udbud kan
mødes - og på en bæredygtig måde, hvis landbru-
get også fremover skal kunne mætte det antal
munde, der er på kloden.

Løsningen på denne voksende efterspørgsel
har indtil nu været etableringen af større land-
brug. Danmarks Statistik viser, at antallet af dan-
ske bedrifter er faldet med 60 pct. de sidste 30 år,
men at antallet af bedrifter på mindst 400 ha er
steget fra 100 til 900 i samme periode. 

Projektet er baseret på et samarbejde mellem
CPH Foodtech Community, IDA og startuppen
Nextfood, der leverer den teknologiske løsning.
Med disse og lignende teknologier kan man imi-
tere forskellige forhold i naturen, så det i fremti-
den vil være muligt at dyrke fl��ere krydderier,
grøntsager og frugter lokalt og med en markant
bedre kvalitet end det, man normalt importerer
og transporterer over fl��ere uger fra udlandet.

Denne type digitalisering og kreativ brug af
teknologi er vejen til fremtidssikring af dansk
landbrug. For med data kan landmanden ikke kun
optimere sit input men også sit output. Data kan
f.eks. bruges til at skabe den "traceability" og
tryghed omkring kvalitet, som nationale og inter-
nationale forbrugere og kundesegmenter (restau-
ranter, kantiner, supermarkeder osv.) i stadig
større omfang kræver. 

Samtidig kan data og digitalisering også anven-
des til at optimere processer, bæredygtighed og
ressourceforbrug ved hjælp af selvkørende trak-
torer, præcisionsgødning via satellitter, bekæm-
pelse af skadedyr med droner eller stalde, der via
sensorer indhenter data om temperaturer, syg-
dom/trivsel, luftkvalitet og fugtighed i staldene,
så dette kan styres optimalt og digitalt via en
computer. 

Mulighederne ved digitalisering er mange. Og
hvis landbruget skal kunne honorere fremtidens
krav til innovation, effektivitet og kvalitet, har vi
kun set begyndelsen.
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Droner og satellitter vil kunne hæve landbrugets bundlinje med mellem 255 mio. kr. og 1,2 mia. kr. om året, viser en ny rapport fra Københavns Universitet. 
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Kvægbestanden er også faldet. Og med 40 pct.
Det skal dog ses i lyset af, at mælkeydelsen for
malkekøerne næsten er fordoblet, og produktio-
nen af mælk er dermed uændret. At landbrugene
bliver større og større og mere og mere effektive
løser dog ikke automatisk landbrugets udfordrin-
ger med bæredygtighed og en voksende efter-
spørgsel. For der er grænser for, hvor meget man
kan optimere og "presse" naturen gennem stor-
drift. 

Effekten af stordriften har indtil nu været målt
på nøgletal mere end på bundlinjen. Men land-
manden bør i stedet sætte kroner over kilo og

ikke (kun) tænke i større landbrug, men i nye
forretningsmodeller, der kan fremtidssikre for-
retningen og skabe konkurrencemæssige fordele.
Det kan være ved at differentiere sine landbrugs-
produkter, målrette dem til andre markeder og
kundesegmenter og/eller afsætte på andre måder
(f.eks. direkte, online, nye samarbejder) end via
de store andelsselskaber. Det giver også fl��ere
muligheder for de yngre landmænd, da kapital til
køb af kæmpebrug ikke bliver alfa og omega for,
om man kan få succes med sit landbrug.

Et eksempel på nye forretningsmodeller i
gartneri og landbrug er krydderurtefabrikken,
Growstack, som er en såkaldt vertikal farm – et
lodret landbrug. I stedet for lange rækker af
timian, koriander og oregano har man skåret alt
det overfl��ødige væk og stablet bakker med kryd-
derurter i metalreoler. Ved hjælp af sensorer og
open source-software anvendes et minimum af
jord og vand. Sprøjtemidler er der slet ikke brug
for, idet minicomputere sørger for, at planterne
får det rette lys og en passende mængde nærings-
indhold ved bestøvning.

Præcisionsgødning via satellitter, bekæmpelse af skadedyr med droner og stalde med
sensorer. Hvis landbruget skal øge effektivitet og kvalitet, kræver det forretningsmodeller
baseret på digitalisering og kreativ brug af teknologi. 
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