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Forord
Landbruget står helt centralt i Danmark – på 
alle måder. Tænk bare på, hvilken betydning 
andelsbevægelsen har haft for det velfærds-
samfund, vi kender i dag. Prøv engang at blad-
re Højskolesangbogen igennem og tæl hvor 
mange sange, der handler om landbrug og 
høst. Eller tjek indholdsfortegnelsen på produk-
terne på dit morgenbord. Lur mig, om ikke en 
stor del af dem kommer fra Danmark. 
 
Også økonomisk har landbruget været en driv-
kraft - og er det stadig den dag i dag. I 2018 
udgjorde Fødevareklyngens bidrag 5,2% af 
Danmarks BNP og havde en samlet beskæf-
tigelse på 186.000 personer. Men desværre er 
landbruget også et af de klimatunge erhverv 
og står for 22,4% af Danmarks samlede udled-
ning. Inden det giver anledning til kritik, skal vi 
huske på, at dansk landbrug samtidig er et af 
verdens mest klimaeffektive, hvilket indikerer, 
at erhvervet løbende har formået at omstille 
sig. Vi gør det godt, men vi kan gøre det endnu 
bedre. 

I den proces er organisationer som Tænketan-
ken Frej vigtige. De tvinger os alle til at tage 
udgangspunkt i videnskab - ”what works” frem 
for ”what works for whom”, men vigtigst af alt 
faciliterer de dialog.

- Tommy Ahlers,  Venstre

For det er afgørende, at vi, der skal sætte 
rammerne om erhvervet, samarbejder med 
jer, der har hænderne i mulden og praktisk 
ved, hvad der kan lade sig gøre. Jeg var der-
for ikke sen til at takke ja, da Frej inviterede 
min kollega Ida Auken fra De Radikale Ven-
stre og mig selv på tur ud i det ganske land 
tilbage i marts måned. Vi skulle møde land-
mænd fra forskellige egne af Danmark i alle 
aldre og med forskellige produktionsformer. 
Fællesnævneren for dem var, at de alle var 
ambitiøse og kunne se muligheder i den grøn-
ne omstilling. 
 
Jeg var imponeret over den kreativitet og 
passion, jeg mødte – men egentlig ikke over-
rasket. Som søn af en landmand, der i 70’erne 
turde investere i store nye stalde med fuld-
automatiserede foderanlæg, vidste jeg, det 
lå i erhvervet. Da jeg tog fra Sønderborg den 
aften tilbage i marts, var jeg helt høj og ikke 
mindst fortrøstningsfuld. Hvis landmændene, 
politikerne, forskningsverden og forbrugerne 
samarbejder, er det muligt at nå 70%-målsæt-
ningen frem mod 2030.



Læsevejledning
Denne folder viser 90 landmænds innovative forslag til, hvad danske landmænd selv 
kan gøre for at bidrage til at Danmark når målet om at reducere CO2-udledningerne 
med 70 pct. i 2030. Løsningsforslagene er blevet til ved workshops faciliteret af Frej, 
hvor fokus var på muligheder i stedet for forhindringer. Hver workshop lod landmænd 
på tværs af produktionsformer, alder og visioner inspirere hinanden til nytænkende 
idéer inden for planteproduktion, animalsk produktion og kategorien “landbruget i en 
ny æra”, hvor der var plads til at tænke ud af boksen og drømme.

Resultatet af workshoppen er samlet i to foldere, som er opdelt efter, hvordan  
danske landmænd kan gøre landbruget mere klimavenligt, og hvordan de politiske 
rammevilkår kan skrues sammen, så det bliver muligt at sænke klimaaftrykket end-
nu mere.

Vi håber, at du som landmand, fødevareinteresseret borger, politiker eller aktør med 
tilknytning til fødevareerhvervet vil lade dig inspirere af de mange gode forslag og 
se de store muligheder i at tage et fælles ejerskab og fællesansvar for at gøre klima-
udfordringer til klimamuligheder.
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Planter 
”Kød” ud af kartofler 
- planteforædling og 
værdiforøgelse
Planter kan blive det nye kød 
eller det nye valle. Måske  
efterspørger forbrugerne det 
ikke i dag, men lykkes det at 
lave lækre produkter med 
et lavere aftryk på kloden, 
kan landbruget selv skabe 
efterspørgslen. Det kræver 
investeringer i forædling og 
forarbejdning samt et  stærkt 
samspil med forskere og  
politikere, som kan styrkes 
ved oprettelse af en an-
delsbevægelse for plante- 
produktion eller udvikling  
af de eksisterende andels- 
bevægelser.

Producér kun føde- 
varer på robuste jorde

En af de lavest hængende 
frugter for at mindske klima- 
aftrykket og højne natur- 
værdien i landbruget er  
udtagelsen af lavbundsjorde.
En hurtig, effektiv og respekt-
fuld udtagelse kan ske ved,  
at danske fonde med  
naturformål går sammen 
med staten om at købe land-
brugspligten ud af jordene 
eller direkte købe jorden for 
derefter at lave naturgen- 
opretning. Det foreslås, at 
statens egne jorde udtages 
først.

Kombineret brug af 
virkemidler fra økolo-
gisk og konventionel
Bryd konventionerne og bring 
det bedste fra  økologien og 
det konventionelle landbrug 
sammen.Det handler f.eks. om  
varierede sædskifter, redu- 
ceret jordbehandling, inte- 
greret plantebeskyttelse og 
dobbeltafgrøder. Tænk der-
udover biogas og andre af 
samfundets behov ind i land-
bruget.

Landmændenes egne klimaløsninger 



4 5 6
Planter 

Flere afgrøder på  
én mark

Polykultur, hvor man samdyr-
ker forskellige afgrøder, er et 
område med stor forsknings-
interesse. Resultaterne er 
blandede, men der er behov 
for at udforske potentialerne 
yderligere med henblik på  at 
øge markens klimatilpasning 
og biodiversitet.

Grønne proteiner

Græs, quinoa, ærter, lupin og 
hestebønner - det er frem-
tidens palet af klimavenlige 
proteinkilder til både menne-
sker og husdyr. Mens nogle 
kræver mere forskning, og 
andre kræver pilotprojekter, 
må der satses stort på at op-
skalere produktionen af disse 
grønne proteiner.

Fotosyntese hele  
året: Efterafgrøder  
og mellemafgrøder
Dyrkningssystemer, der har 
et plantedække med vok-
sende grønne planter hele 
året, kan være godt på klima- 
kontoen. Flerårige afgrøder til 
bioraffinering, dobbeltafgrø-
der, hvor der undersås kløver 
i korn til biogas, og sædskifter 
med afgrøder er eksempler 
på det.

Landmændenes egne klimaløsninger 
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Planter 

Præcisions- 
landbrug 

Data-farming, droner og fau-
naphotonics er nogle af de 
begreber, der definerer det 
præcisionslandbrug, som er 
i fuld udvikling. Her optime-
res kørslen, gødskningen og 
sprøjtningen, så der både 
spares på diesel, gødning og 
sprøjtemidlerne.

Conservation 
agricultutre

Minimal jordbearbejdning, 
varieret sædskifte og jord-
dække hele året så vidt mu-
ligt med efterafgrøder er 
kerneelementerne i denne 
dyrkningsform, som indtil nu 
har givet gode resultater på 
både klima- og biodiversitets-
kontoen.

Sæt gang i udviklingen 
af  nye fødevarer lavet 
på restprodukter
I toppen af værdikæden er 
fødevarer til mennesker, 
hvorfor det bør prioriteres at 
udvikle nye produkter ud af 
restprodukter fra fødevare-
produktionen. Restproduk-
terne skal ikke kun ende som 
foder eller biobrændsel men 
som højværdiprodukter - 
f.eks. mad til mennesker, me-
dicin og ingredienser. Dette 
kræver massiv investering og 
prioritering.

Landmændenes egne klimaløsninger 
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Animalsk

Lokal forsyning af 
foder kombineret med 
bæredygtig import

Danmark skal være et fore-
gangsland for bæredygtigt, 
importeret foder, som ikke 
har forårsaget skovrydning. 
Derudover skal alternati-
ve afgrøder som græs, al-
ger, hamp, tang og kløver 
indgå i højere grad i sam-
mensætningen af frem- 
tidens klimavenlige foder.

Bedre stald- 
systemer med 
færre  udledninger
Ammoniak- og metan- 
udledningerne kan reduceres 
ved køling og hyppig udslus-
ning af gylle. Derudover skal 
helt nye stalde kunne op- 
fange metangasserne, så de 
kan bruges til at lave brint og/
eller bioethanol.

Dyrk mere end foder 
på dine marker

Det er uomtvisteligt, at vis-
se typer fødevarer kræver  
flere ressourcer og er min-
dre klimavenlige end andre. 
De danske jorde bør i højere 
grad bruges til at skabe mad 
til mennesker i stedet for til 
dyr. Dyrkningen af nye, pro-
teinholdige afgrøder kan med 
fordel favoriseres, så længe 
det sker på markedsniveau.

Landmændenes egne klimaløsninger 
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En ny æra 

Højere fødevare- 
priser 

Landbruget skal tage mere 
for deres fødevarer gen-
nem værdiforøgelse af  
varerne. Værdiforøgelsen 
kan ske ved, at landmænd,  
fødevareproducenter og de 
store andelsvirksomheder 
forarbejder flere af råva-
rerne i Danmark til højvær-
diprodukter. Samtidig skal 
et transparent og mindsket  
klimaaftryk afspejles i prisen. 
Dette skal sikre, at ”made in 
Denmark” igen bliver et unikt 
kvalitetsstempel for de be- 
vidste og købestærke forbru-
gere i hele verden.

Vertical  
farming

Nogle typer afgrøder kan 
produceres indenfor i vertika-
le dyrkningssystemer med re-
duceret ressource- og area-
lanvendelse. I byerne er man 
allerede gået igang med det-
te. Men hvorfor ikke tænke de 
mange gamle, tomme og ofte 
høje staldbygninger ind i det?

Insekter til  
human konsum 

Hvem ved, hvad vi spiser om 
10 år? Hvis det skal være kli-
mavenligt og animalsk, er in-
sekter et godt bud. Som land-
mand kan man være med 
til at fremme mulighederne 
for produktionen af de små, 
seksbenede husdyr ved at 
indgå i innovationsprojekter.

Landmændenes egne klimaløsninger 
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En ny æra

Landmanden  
leverer mere end  
bare mad 

Fremtidens klimavenlige land-
mand har ikke kun øje for at 
producere gode fødevarer på 
en bæredygtig måde. Land-
bruget vil levere verdensmål, 
råvarer til tøjindustrien, grøn 
energi til transportsektoren, 
lagre CO2 og danne ram-
men for meningsfulde møder  
mellem mennesker med  
interesse for den bæredyg- 
tige udvikling.

Dansk tøjproduk- 
tion: Erstat bomuld 
med dansk hør
Selvom det ikke i sig selv giver 
en stor klimagevinst at dyrke 
hør i Danmark, kan det lige-
som det at afprøve nye pro-
teinafgrøder være med til at 
give f.eks. et bedre sædskifte 
og bane vejen for helt nye 
forretningsmodeller.

Solceller på tage: Ikke 
på verdens bedste 
landbrugsjord
Solceller er en klimavenlig 
måde at producere energi 
på, når de placeres strategisk. 
Det vil sige, at de ikke skal stå 
på dansk landbrugsjord med 
høje udbytter men i stedet på 
taget af stalde og bygninger. 
Der bør gives støtte til land-
mænd, som leverer solcelle-
energi til lokalsamfundet.

Landmændenes egne klimaløsninger 
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En ny æra 

Omdan bioaffald og 
spildevand til højvær-
diprodukter 

Restprodukter fra landbru-
get, madaffald fra industrien 
og detail, organisk affald fra 
byerne samt spildevand kan 
omdannes til biogas, gødning 
og biomasse og udnyttes til 
højværdiprodukter.

Restprodukter og 
CO2-lagring i jorden

Der er et stort potentiale i at 
sænke landbrugets eget kli-
maaftryk og samtidig være 
med til at løse f.eks. energi- 
og transportsektorens udfor-
dringer. Projektet SkyClean 
og visioner om electrofuels 
baseret på biogas kan mulig-
gøre det.

Landbrugets  
sommercamp

Lad en håndfuld af landets 
kloge unge hoveder besøge 
din gård en uge i sommerferi-
en. De kan få mulighed for at 
få hændere i mulden, lære om 
livet som landmand i 2020 og 
bruge deres tværfaglige kom-
petencer til at løse bedriftens 
klimaudfordringer.

Landmændenes egne klimaløsninger 



22 23 24
En ny æra

Løvens hule for unge 
landmænd

Unge landmænd har man-
ge gode idéer til, hvordan 
dansk landbrug kan gå en 
klimavenlig fremtid i møde. 
Andelsselskaber, fonde og in-
vestorer bør afholde “Løvens 
hule for unge landmænd” for 
at muliggøre unges nye må-
der at drive landbrug på ved 
at opstarte græsrods- og de-
moprojekter.

Implementering af 
kendte klimatiltag på 
alle danske landbrug
Der findes allerede mange 
tiltag, som på bedriftsniveau 
kan gøre landbruget mere kli-
mavenligt. Hvis kendskabet til 
disse udbredes og implemen-
teres på alle danske landbrug, 
kan det have en vis effekt.

Recirkulering af  
næringsstoffer fra  
land og by

Byerne står for en stor del 
af tabet i næringskredsløbet. 
Det skyldes især den lineære 
model, som ligger til grund 
for vores nuværende føde-
varesystem. Ændres den til 
en mere cirkulær model, kan 
spildet mindskes ved at opti-
mere næringskredsløbet mel-
lem land og by og på tværs 
af sektorer.

Landmændenes egne klimaløsninger 



En fælles fremtid 

Marie-Louise Boisen Lendal  
& Iben Krog Rasmussen

Det kan føles som om, at bæredygtighedsdagsordenen har startet en byge af krav, beskyldninger og pres mod landbruget. At det 
truer erhvervets eksistensgrundlag. At det truer ’den måde, vi plejer at gøre tingene på’. Det sidste er rigtigt. Vi kommer ikke til at 
fortsætte med at gøre det, som vi plejer. Det er dog ikke kun en udfordring men lige så meget en mulighed for at skabe et nyt og 
mere holdbart eksistensgrundlag for landbruget. Det er en mulighed for at vise landbruget som en attraktiv arbejdsplads, der er 
med til at skabe løsningerne på klodens udfordringer. Den danske fødevaresektor har allerede vist, at den er klar til at tage tyren 
ved hornene (i overført forstand) ved at gå forrest med målsætningen om at blive CO2-neutral i 2050. Dét fortjener rygklap - men 
kræver også forandring og handling. 

I Tænketanken Frej tror vi på, at den bæredygtige udvikling bedst skabes i samarbejde mellem de, der laver rammevilkårene og de, 
som skaber de reelle forandringer - de danske landmænd. Derfor inviterede vi den 2. marts to af landets mest prominente politikere, 
klimaordførerne Ida Auken (R) og Tommy Ahlers (V), ud til 90 landmænd for at give dem muligheden for at tage fremtiden i egne 
hænder og inspirere til, hvordan de og politikerne sammen kan nå i mål med de store klimaambitioner. 

Turen gik fra Patriotisk Selskab i Odense over SAGRO i Herning til LandboSyd i Gråsten, hvor unge som ældre landmænd fik mulighed 
for at tænke innovativt og sparre med politikerne om fremtidens klimavenlige fødevareproduktion. Unge landmandsstuderende fra 
både Kalø, Bygholm og Gråsten Landbrugsskole var med til at dele deres fremtidsvisioner for dansk landbrug. 

Udfordringer, begrænsninger og barrierer blev begravet for i stedet at lade landmændenes visioner, drømme og løsninger spire. I 
denne folder kan du få et overblik over alle de mange spirer, som vil sætte retningen for et fødevareerhverv som et erhverv, der ikke 
udfordrer bæredygtighed men leverer bæredygtighed. 

Løsningerne er skabt af jer. For vores alle sammens fremtid.


