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Må vi være her?

Klædt på til dialog

Niels Bjerre, 
Agricultural Affairs Manager

31.01.2018 / AgroPro/Roskilde



Hvad laver du?

Jeg høster

Jeg producerer 
mad til verdens 

voksende 
middelklasse



Vidste du  …
Hvor mange hver landmand laver mad til
og hvor meget det er forbedret

Source: 
http://www.fb.org/assets/files/yourag/
2011_FoodandFarmFacts_page8.pdf

En amerikansk 
landmand produ-
cerer nu mad til 
154 personer.
Mens det kun var
til 19 for 70 år siden 

De samme produk-
tivitetsstigninger
har vi set i dansk
landbrug.

Der er ca. 65.000 fuldtidsbekæftigede i 
dansk landbrug.
Forsigtig anslået producerer de mad til 
13 mill. mennesker.

Det betyder hver mand producerer mad til 

200



Kvadratmeter aktiv landbrugsland pr. indbygger i 
Norden 
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Source: World Bank Data 
(data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS)



Det er ikke alt der når medierne
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Konventionelle frugtavlere høster i grove tal 
omkring 30 tons æbler pr ha, mens deres 
professionelle økologiske kolleger i 
gennemsnit høster 10 tons pr ha. Det store 
flertal af økologiske avlere, som driver 
æbleplantage på hobbyniveau og uden 
sprøjtning, har i bedste fald et 
gennemsnitligt udbytte på 2 tons pr ha.



Er der andre veje?
Hvordan plantebeskyttelse kan hjælpe til en
bæredygtig fødevareproduktion
Ferskner i Spanien

-150

-100

-50

0

50

100

Ubehandlet kontrol Program med
almindelige
fungicider

Samme Program m/
Serenade

100 100 100

-28
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Tab efter høst

Tab ved høst

Total produktion salgbar

Serenade er et af vores nye 
biologiske produkter

213 kg 152 kg 110 kg Produktion der er nødvendig
for at have 100 kg ferskener
der kan sælges

47% 66% 91% Effektivitet i produktionen %

6 Dage før høst



• Vær stolte af jeres erhverv

• Fortæl de gode historier –
med udgangspunkt i modtageren

• Og inviter mig en anden gang hvis I vil høre mere om:

• Grænseværdier

• Rester i fødevarer

• Sikkerhedsfaktorer

• Forbedrede sprøjtemidler

• EU er nettoimportør af fødevarer (i ton og ha)

• Fødevarepriser har indflydelse på politisk stabilitet

• Natur og landbrug passer sammen

Afrundning

• Bayer CropScience • Company Profile • February 2014Page 7
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