Fødevare- og
foderingrediensbranchen i
Danmark

Introduktion
Denne analyse er udarbejdet af DAMVAD Analytics for Miljø- og Fødevareministeriet. Analysen er foretaget, som
led i regeringens opfølgning på anbefalingerne fra Vækstteam for Ingrediensbranchen, og vil indgå i grundlaget
for de kommende års indsats i Miljø- og Fødevareministeriet for at understøtte væksten i fødevare- og
foderingrediensbranchen.
Analysen bygger på en databaseret definition af ingrediensbranchen, som er udarbejdet med input fra DI
Fødevarer, Landbrug & Fødevarer og Fødevarestyrelsen. Danmarks Statistik har på vegne af Miljø- og
Fødevareministeriet ligeledes deltaget i dette arbejde, ligesom Danmarks Statistik har forestået datatrækket og
beregningen af nøgletallene i rapporten.
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Ingrediensbranchens betydning for Danmark
9.300 fuldtidsjobs

50,2 mia. i omsætning

Ingrediensbranchen står for over ca. 9.300 fuldtidsjobs
i Danmark. Heraf er 7.669 i fødevareingrediensvirksomheder
og 1.663 i foderingrediensvirksomheder

Virksomhedernes globale omsætning udgør hhv. 37,0 mia. kr.
for fødevareingrediensvirksomhederne og 13,2 mia. kr. for
foderingrediensvirksomhederne. Af omsætningen udgør
overskuddet ca. 18 pct.

1,5 mio. kr. værditilvækst
per ansat

64 pct. af produktionen i
Danmark eksporteres

Ingrediensbranchen er en højproduktiv branche. Hver
medarbejder i ingrediensbranchen bidrager med 1,5 mio. kr.
om året til Danmarks BNP. Det er 700.000 kr. mere end en
gennemsnitlig medarbejder i Danmark.

Eksporten driver ingrediensbranchens vækst. Fra 2012 til
2018 er eksporten vokset med 9 mia. kr.
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Hvad laver ingrediensbranchen?
Ingrediensbranchen kan være svær at afgrænse, herunder statistisk. I denne
analyse er ingrediensbranchen en
fællesbetegnelse for alle de
virksomheder, der producerer, sælger eller på anden måde beskæftiger sig
med de særlige typer af foder- og fødevareingredienser, som beskrives
nedenfor. Branchen rummer vidt forskellige typer af virksomheder.
Fødevareingredienser er i denne analyse produkter, der indgår i fødevarer,
herunder drikkevarer, for at give dem særlige egenskaber, fx særlig smag,
grundlag for anprisning eller forlænget holdbarhed. Det kan fx være aromaer,
vitaminer osv. Det kan også være hjælpestoffer, der tilsættes
fremstillingsprocessen for fødevarer. Det kan fx være enzymer, der udøver
en teknologisk funktion under behandlingen eller forarbejdningen, men ikke
har nogen funktion i det færdige produkt..
Foderingredienser
er
i
denne
analyse
produkter,
ligesom
fødevareingredienser, der indgår i foder for at give det særlige egenskaber.
Det inkluderer også hjælpestoffer, der tilsættes fremstillingsprocessen,
herunder enzymer mv.

Ingrediensbranchen, fødevare- og foderingredienser er svære at afgrænse i
sig selv, og er det i endnu højere grad tilfældet i statistisk sammenhæng. Der
vil være dele af branchen og af deres produkter, som ikke indgår i denne
analyse, fordi produkterne med afsæt i de statistiske data, der er til rådighed,
ikke kan adskilles entydigt fra andre fødevare- eller foderprodukter.
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Ingrediensbranchens samfundsbidrag
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Ingrediensbranchens produktion i Danmark
Ingrediensbranchen omsatte for knap 50,2 mia. kr. i 2017. Omsætningen er samtidig vokset med mere end 10 mia. kr. siden 2012.
Fødevareingrediensvirksomhedernes udgør 37 mia. kr., mens foderingrediensvirksomhederne udgør 13 mia. kr. Der har været
betydelig vækst i begge dele af ingrediensbranchen. Statistikken for 2018 er ikke endelig og derfor ikke præsenteret i figuren.
Ingrediensbranchen i Danmarks omsætning
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Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik.
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Ingrediensbranchen genererer et stort overskud
Ingrediensbranchens har i gennemsnit en overskudsgrad på
18 pct. Branchen klarer sig dermed bedre end resten af det
danske erhvervsliv, der har en overskudsgrad på ca. 8 pct.,
herunder også industrien, som har en overskudsgrad på 11
pct.

Ingrediensbranchens overskudsgrad, 2017
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Definition af overskudsgrad
Overskudsgraden er udtryk for hvor meget profit en virksomhed genererer per
krone omsætning. Overskudsgraden kan beregnes på flere måder. Her er den
defineret som årets resultat i pct. af omsætning.
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Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik
Note: Prikkerne angiver gennemsnittet for perioden 2012-2017
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Eksport driver ingrediensbranchens vækst
Ingrediensbranchen i Danmark eksporterede for godt 32 mia. kr. svarende til 64 pct. af den samlede omsætning i 2017. Eksporten
er vokset hvert år siden 2012. Fødevareingrediensvirksomhederne udgør 10,8 mia. kr. af eksporten i 2017 og
foderingrediensvirksomhederne 2,8 mia. kr. Tallene for eksportintensitetsberegningen (eksportens andel af omsætningen) er
udeladt da der ikke foreligger tal for omsætningen i 2018.
Ingrediensbranchens eksportintensitet

Ingrediensbranchens eksport
Mia. kr.

Andel af omsætning

Foder

40

80%

Fødevarer

30

60%

20

40%

10

20%

0

0%
2012

2013

2014

2015

2016

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik.
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Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik.
Note: Eksportintensitet angiver branchens samlede eksport relativt til samlet
omsætning
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Ingrediensbranchen skaber jobs i Danmark
Ingrediensbranchen beskæftigede mere end 9.300 fuldtidsansatte i Danmark i 2018.

Ingrediensbranchens beskæftigelse i Danmark
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Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik.
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Fødevareingredienser udgør ca. 7.700 beskæftigede
Fødevareingredienser udgør den største del af ingrediensbranchen. Fødevareingredienser udgør 7.669 af de i alt ca. 9.300
fuldtidsbeskæftigede i ingrediensbranchen. Foderingrediensvirksomhederne udgør 1.663 fuldtidsbeskæftigede.
Fødevareingrediensvirksomhedernes beskæftigelse

Foderingrediensvirksomhedernes beskæftigelse
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Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik.
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Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik.
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Ingrediensbranchen beskæftiger alle typer uddannelser
Ingrediensbranchen ansætter medarbejdere med et bredt
udsnit af forskellige uddannelsesniveauer.
Ca. 20 pct. af branchens ansatte har lange videregående
uddannelser. Det er højt i forhold til ca. 14 pct. af alle
beskæftigede på det danske arbejdsmarked med en lang
videregående uddannelse.*

Ingrediensbranchens uddannelsesfordeling, 2017

LVU
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Ca. en tredjedel af de ansatte er faglærte.
Fødevare- og foderingrediensvirksomhederne adskiller sig
ikke betydeligt på medarbejdernes uddannelsesniveau.

* Se fx statistikbanken.dk/HFUDD15
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Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik
Note: KVU, MVU og LVU angiver hhv. korte, mellemlange og lange videregående
uddannelser.
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Ingrediensbranchen er en højproduktiv branche

Ingrediensbranchens BNP-bidrag udgjorde i 2017 13,7 mia. kr.
Det svarer til ca. 0,6 pct. af Danmarks samlede BNP på 2.175
mia. kr.

Definition af produktivitet og BNP-bidrag
Produktiviteten er et mål for, hvor effektiv en virksomhed eller branche er til at
skabe værdi. Produktiviteten kan opgøres på forskellige måder. Her anvender vi
arbejdsproduktiviteten, som anbefalet af Produktivitetskommissionen, dvs.
værditilvækst pr. årsværk.
Værditilvæksten beregnes som en virksomheds omsætning fratrukket
omkostninger til vareforbrug mv. i produktionen. Hvis eventuelle produktskatter
trækkes fra og produktsubsidier lægges til, fås virksomhedens BNP-bidrag.

Arbejdskraftproduktivitet i ingrediensbranchen, 2017
Værditilvækst pr. årsværk, mio. kr.

Ingrediensbranchen
er
en
højproduktiv
branche.
Arbejdskraftproduktiviteten i ingrediensbranchen er 1,5 mio. kr.
per medarbejder, mens den gennemsnitlige produktivitet for
den private sektor er 0,8 mio. kr. Ingrediensbranchen adskiller
sig også som særligt højproduktiv sammenholdt med dansk
industri generelt.
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Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af Danmarks Statistik
Note: Prikkerne angiver gennemsnittet for perioden 2012-2017
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Metode
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Metode
Ingrediensbranchen i Danmark er afgrænset ved at tage udgangspunkt i en

Dernæst har vi identificeret yderligere ingrediensvirksomheder i Danmarks

liste med kendte ingrediensvirksomheder. Dernæst har vi identificeret en

Statistiks registre, som har minimum 5% af deres salg inden for varer som

række varer, der er karakteristiske for ingrediensbranchen målt på tre

kan karakteriseres som ingredienser.

parametre, der skal være opfyldte:
1.
2.
3.

I beregningen af nøgletal for ingrediensbranchen indgår også virksomheder,

Varen udgør en stor andel af de på forhånd kendte virksomheders

der kun delvist beskæftiger sig med ingredienser. De indgår med den andel

samlede salg

af virksomhedens samlede salg, som udgøres af ingredienser. Hver

De på forhånd kendte virksomheder har en stor markedsandel af

ingrediensvirksomheds salg er opdelt i en foder og fødevare del baseret på,

varen i Danmark

hvilke produktkoder virksomheden har registreret sit salg på.

Varen er entydigt en ingrediensvare. Eksempelvis frasorteres
færdige fødevarer, færdig foder og varer der er for nært beslægtede
med farmaci.

Ingrediensbranchens
karakteristiske varer findes ud
fra på forhånd kendte
virksomheders varesalg

Ingrediensbranchen
afgrænses ud fra de
karakteristiske varer

Nøgletal for branchen
beregnes – virksomhederne er
vægtet med den andel af deres
salg der består af ingredienser.
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