FUTURE FARMING KOMMISSORIUM

OUTLOOK
Dansk landbrugs nuværende styrkeposition skyldes en historisk innovation i alle led fra produktion i mark og stald,
til forarbejdning og brug af ny viden til afsætning bl.a. gennem en unik andelsbevægelse. Men nye produktionsformer, produkter og adgange til markeder kræver indsigt i teknologier og kompetencer der krydser på overraskende
måder.
Det udfordrer en investeringstung industri og vi bør som et af verdens førende fødevareproducerende lande fortsat
være forrest med innovation.
Det kræver mod og vilje til at gå nye veje. Vi ser i dag markant flere landmænd som inddrager markedsudviklingen i
deres beslutninger, som er involveret i energiproduktion, antibiotikafri husdyr og vertikal integration i værdikæden.
Digitalisering, præcisionsjordbrug og robotstyring er for længst en del af dagligdagen.
Men evner erhvervet at være fremsynet nok til at imødekomme muligheder i form af nye produkter og markeder
samt trusler i form af stigende konkurrence fra udlandet?

FORMÅL
At bidrage til at dansk landbrug fortsat er i front for udviklingen
af fremtidens produktion gennem banebrydende ideer og nye
forretningskoncepter. Indsatsen FUTURE FARMING vil via sam
arbejde mellem forskning og forretning sikre mere værdi for den
landmandsejede værdikæde

FUTURE FARMING
Future Farming vil krydse og befrugte viden og trends på tværs af brancher for forskning. Dermed vil indsatsen give dansk
landbrug indsigt og bud på konkrete handlinger for landbrugsproduktion med et 5-10 års sigte. Det gælder således bredt fra
fødevarer, produkter til industrien, energi etc.
Indsatsen skal desuden give et stærkt internationalt netværk, ligesom konferencer og workshops på dansk jord vil sikre højt
udbytte og synlighed.
Arbejdsformen går fra afdækning af muligheder og tendenser frem mod meget konkrete forretningsorienterede tiltag, der via
uddybende white papers typisk vil føre til udviklingsmidler via funding.

ORGANISERING
Future Farming ledes af udviklingschefen i SEGES, der er ansvarlig for en høj grad af formidling om delresultater, muligheder og
udfordringer, både internt i erhvervet og eksternt til omverdenen.
Til at understøtte opgaven, sikre inspiration og retning nedsættes et FUTURE FARMING BOARD.

FUTURE FARMING BOARD
Boardet er sammensat af toneangivende personer og virksomheder i værdikæden, som arbejder indenfor nye forretningsområder samt de forskningsområder, der er udpeget som megatrends indenfor fødevareklyngen.
Boardet er med til at pege på områder, som bør undersøges med henblik på at komme landmænd til gavn i et længere sigte.
Afgørende er det, at de med afsæt i deres virksomheder og organisationer får spottet, peget på og udfordret ud over egne
forretningsområder.

Værdiskabelse på flere niveauer og bundlinjer
Medlemmerne kommer via arbejdet til at krydse fagligheder og interesser og derigennem at pege på ideer til innovationsansøgninger og iværksætte konkrete initiativer. Det kan også være ekspertudredninger, nedsættelse af ad hoc grupper, hvor
virksomhederne kan indgå i forretningsorienterede tiltag, anbefale workshops med henblik på at udarbejde white papers og
deciderede fondsansøgninger.
Foruden det overordnede formål at have fokus på udvikling af primærproducentens marked, vil medlemmerne få indsigt
både i de andre virksomheders tilgange til fremtidens produkter og forskernes resultater. At drøfte og få ny viden om centrale temaer kan inspirere til nye udviklingsrelationer mellem virksomheder og forskere.
Boardets medlemmer er udpeget for en 2-årig periode.

Forslag til deltagere i Future Farming Board
Medlemmerne i boardet inviteres fra virksomheder i fødevareklyngen og forskning.

FORRETNING

FORSKNING

Område

Område

Landbrug & Fødevarer

Plante- og jordvidenskab

Betydende landbrug

Husdyr/Genteknologi

Centrovice

Sundhedsfremme og ernæring

ARLA

Bioøkonomi

Danish Crown

Digital

KMC

Robotizing

Novozymes

Kunstig intelligens

DLF
Agro Intelligence
Vi lægger op til, at de deltagende virksomheder stiller med udviklingsdirektør eller lignende med overblikskompetencer.

Mødeaktivitet
• I 2017 2 fysiske møder og 2-4 digitale møder.
• Medlemmer inviteres til konferencer, workshops, studieture i ind- og udland med delvis egenbetaling.
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Round Table – Crazy Youngsters
Foruden et advisory board oprettes et Round Table sammensat af unge studerende, forskere eller medarbejdere i virksomheder. Det sker for at udfordre vanetænkning og dermed kan de unge inspirere og udfordre indsatsen. Foruden at få opgaven som ”hasebidere” på de tiltag som boardet igangsætter, har de også ansvar for én årlig workshop, hvor de temasætter.

Forslag til deltagere i Round Table:
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Arbejdsmetoder og kommunikation
Boardet er bevidst sammensat af både virksomheder og forskere. Det er afgørende for boardets succes, at ”DET SKAL FÅ
TING TIL AT SKE” og medlemmerne ser det som en central opgave at være med til at flytte erhvervet ved at pege på markante og nye løsninger. Der skabes en udfordrende dialog på og imellem møder. Boardet kan bestille rapporter og give forslag
til relevante ansøgninger og være med til at planlægge temaer på workshops og konferencer.

Kommunikation
Fremtidens landbrug har stor bevågenhed i mange sammenhænge både i den nationale politiske agenda, i forskningsmiljøer
og blandt forbrugerne. Indsatsen kommer til at kommunikere både internt blandt Landbrug & Fødevarers medlemmer, lokale foreninger etc. Der etableres en digital platform delvist baseret på sociale medier, der sikrer synlighed og identitet som et
meget synligt bevis på indsatsen. Hér kan interessenter og samarbejdsparterne desuden finde det materiale, der offentlig
gøres. Platformen vil desuden have en lukket del, hvor medlemmerne kan interagere imellem møderne.
Vi vil gøre aktiv brug af video både af boardets medlemmer, af forskere og andre kilder til viden. Det kan fx være udenlandske forskere eller virksomheder, der kan give boardet internationale input til arbejdet. Der arrangeres desuden en række
workshops ligesom medlemmerne agerer ambassadører for SEGES’ indsats.

Mål for arbejdet 2017
Følgende mål er sat for arbejdet i 2017:
• Afdække tre konkrete indsatsområder til videre bearbejdning og efterfølgende ud
arbejdelse af fondsansøgninger eller afsøgning af anden kapital
• Afholde to temabaserede workshops
• Planlægning af en international konference til afholdelse primo 2018
• Afsøge og involvere mulige internationale samarbejdspartnere fx digitalt samarbejde
via Udenrigsministeriets udviklingskontor i Silicon Valley.
• Ekstern synlighed via:
• Blogs/social medier
• Future Farming Review 01 2017 – et tidsskrift, der udgives én gang årligt
• Lancering af digital platform med kommunikation til Facebook, Linkedin, Instagram
etc.
• Intern synlighed i fødevaresektoren
• Temadag om Future Farming på Delegeretmøde for landmænd 2017
• I samarbejde med landbrugets medier at afholde et eksklusivt Landmandspanelmøde
under temaet: ”Hvad kan vi gøre for at være en del af fremtidens landbrug?”
• Oplæg i landboforeninger, erfa-grupper og andre relevante fora
• Synlighed i landbrugets medier
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SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og
fødevareerhverv. Vi udvikler forretningsmuligheder
i tæt samarbejde med vores kunder, forskningsinstitutioner og virksomheder over hele verden.
SEGES er en del af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
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