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TALE VED FOOD FESTIVAL DEN 4. SEPTEMBER 2015 KL. 16.00 

[KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 

 

Tak for invitationen til at åbne FOOD Festival 2015. 

 

Jeg har allerede set mig lidt omkring på festivalpladsen. Og jeg må sige, at 

jeg er imponeret over de mange deltagende små som store fødevarevirk-

somheder, og den stolthed og gejst, der går igen, når jeg taler med dem.  

 

Det er en stolthed og gejst jeg godt kan forstå. I i fødevaresektoren har me-

get at være stolte af.  
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Med en samlet eksport på 151 mia. kr. i 2014 står landbrugs-og fødevareer-

hvervet for omkring 25% af den samlede vareeksport og har dermed væ-

sentlig betydning for den danske økonomi. 

 

Samtidig er landbrugs- og fødevareerhvervet en vigtig drivkraft for udvik-

lingen i yder- og landkommunerne - og spiller dermed en central rolle for 

beskæftigelsen i de danske landdistrikter.  

 

Vi har i Danmark dygtige råvareproducerende landmænd.  

 

Vi har store internationale koncerner, der eksporterer fødevarer af høj kvali-

tet til hele verden.  
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Og vi har en lang række små fødevareproducenter, der hver især er med til 

at skabe dynamik og nytænkning ved at tænke på tværs af traditionelle 

strukturer og kombinere fødevareproduktion, formidling og turisttilbud.      

 

Den stærke koordination mellem de forskellige aktører i kæden fra jord - el-

ler hav - til bord er noget, vi er kendte for.  

 

Vi er også kendte for at være langt fremme med den grønne omstilling, så 

vi kan producere med færre ressourcer og med mindre miljøbelastning.  

 

Og vi er ikke mindst i de senere år blevet kendte for vores Michelin-

restauranter, verdens bedste restaurant og en modig og innovativ madscene, 

der tiltrækker turister fra hele verden. 
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Det er noget, der giver omtale i udlandet. Og det giver os et godt udgangs-

punkt for at kunne positionere os i forhold til efterspørgslen efter ressource-

effektive produkter og gode madoplevelser. 

 

Og det er vi gode til. 

 

Men vi kan ikke hvile på laurbærerne.  

 

I dette efterår vil vækst i hele Danmark og forbedring af rammerne for 

landbrugs- og fødevareerhvervet derfor være en af regeringens centrale pri-

oriteter. Regerings ønske er klart. Vi skal have skabt endnu mere vækst og 

udvikling i landbrugs- og fødevareerhvervet.  



Side 5 af 7 

[Østjylland som kraftcentrum for fødevarer] 

I står allerede stærkt, her i Østjylland, i forhold til at få del i væksten.  

 

I er hjemsted for en perlerække af små såvel som store fødevareproduce-

rende virksomheder.  

 

Og Aarhus står sammen med det midtjyske område for hele 60% af Dan-

marks fødevareeksport.  

 

Samtidig er et væsentligt antal forsknings- og udviklingsinstitutioner inden 

for fødevareområdet placeret i Østjylland. I arbejder sammen, bl.a. i Agro 

Food Park, der er i fuld gang med at realisere ambitionen om at blive blandt 

verdens fem stærkeste fødevarecentre i 2020.  
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Her på FOOD Festival mødes hele den mangfoldighed, der gør Danmark til 

et stærkt fødevareland. 

 

Det stærke samarbejde på tværs af små og store virksomheder er tydeligt, 

når man går rundt på festivalpladsen og hører historier om, hvordan de små 

slagtermestre udvikler pølser til Danish Crown og at Arla sælger lokalpro-

duceret frugtvin i deres butik i Torvehallerne i København.  

 

Det vil vi gerne have mere af, for det er med til at skabe vækst og arbejds-

pladser i hele landet.   
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[Afrunding] 

Lad mig runde af med at sige, at jeg glæder mig til at være med til at styrke 

fødevaresektoren i Danmark. Med den lyst til innovation og samarbejde, 

som er repræsenteret her på Food Festival, har vi et rigtig godt udgangs-

punkt for at skabe endnu mere vækst og udvikling. 

  

Med ønsket om en god festival! 

 

Tak for ordet.  


