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“Regeringen såvel som erhvervet har sat nogle meget ambitiøse  

klimamål - og der er endnu ingen, der ved, hvordan målene skal opfyldes. 

Hos Patriotisk Selskab vil vi gerne anspore vores medlemmer til at gå foran 

og bidrage til at finde løsninger, der giver mening for både landbrug og  

klima. Derfor har vi valgt at støtte op om Tænketanken Frejs spændende 

og vigtige projekt, der bringer landbruget og politikerne sammen.”

- Christian H. Vesterager, direktør, Patriotisk Selskab



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, hvordan  politikerne kan 
muliggøre dansk landbrugs bidrag til at nå målet om at reducere Danmarks 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 works-
hop lod landmænd på tværs af produktionsformer, alder og visioner inspirere hin-
anden til nytænkende idéer inden for planteproduktion, animalsk produktion og ka-
tegorien “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 
Sæt bæredygtighed 
på menuen i offentlige 
institutioner

Sæt nationale og konkrete 
mål om, at offentliges køk-
kener skal leve op til kostpy-
ramiden, øge mængden af 
planter og vegetabilske retter 
samt mindske madspild. Det 
skaber nemlig en øget efter-
spørgsel på mere klimavenli-
ge råvarer, som danske land-
mænd derfor i højere grad 
kan producere.

Arealstøtten skal  
ændres til at fremme 
klima- og bæredyg-
tighedsleverancer

EU’s landbrugsstøtte bør æn-
dres, så den alene tildeles 
samfundsgavnlige indsatser 
såsom miljøbeskyttelse eller 
nye innovationer i landbruget. 
Dét er nemlig en af de vigtig-
ste drivere for at fremskynde 
et klimavenligt landbrug i hele 
EU.

Lovgivning der tillader 
forskning og opskale-
ringsprojekter af alle-
rede kendte teknologi-
er som CRISPR og GMO
En fornyet tilgang til GMO og 
CRISPR er nødvendig. Poten-
tialet i at lave afgrøder med et 
langt mindre behov for vand, 
sprøjtemidler og gødning er 
så stort, at f.eks Etisk Råd har 
kaldt det etisk problematisk 
fortsat at afvise disse tekno-
logier.

Politikernes bidrag til landmændenes klimaløsninger 
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Planter 

Plantesubsidier 

Vi går muligvis en fremtid 
i møde, hvor det at nå kli-
mamålene kræver en reduk-
tion i husdyrproduktionen. For 
at det ikke går ud over land-
mændenes forretning, skal 
der gives subsidier til f.eks. 
kvægavlere, som ønsker at 
afprøve dyrkningen af pro-
teinrige planteafgrøder til hu-
man konsum som erstatning. 

Det kan ikke nævnes nok 
gange: Lavbundsjorde skal 
udtages, og det skal gøres 
målrettet. Staten bør gå for-
rest ved at udtage egne jorde 
og omlægge dem med efter-
følgende tinglyste restriktio-
ner. Derudover skal også på 
andre arealer rejses ny skov 
med både klima og biodiver-
sitet for øje.

Målrettet udtagning  
af jord
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6

Animalsk 
Fjern afgift på 
spildvarme

Husdyrproduktionen danner 
meget overskudsvarme i stal-
dene, som i dag går til spilde. 
Fjernes afgiften på det, kan 
varmen f.eks. bruges i lokal-
områdets varmenet eller i 
produktion af gartneriafgrø-
der på toppen af staldene.

Politikernes bidrag til landmændenes klimaløsninger 
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En ny æra

Nationalt og euro- 
pæisk tredjeparts- 
certificeret bære- 
dygtighedsregnskab
Der skal udarbejdes en euro-
pæisk standard for bæredyg-
tighed inden for fødevarepro-
duktionen, som alle landbrug 
og producenter skal certifice-
res efter. Certificeringen skal 
udformes som en taksonomi, 
så erhvervet har mulighed 
for at udvikle sig. Det giver 
investorer, pensionskasser og 
realkreditinstitutter mulighed 
for at investere og muliggør 
klimabidrag og bonusmo-
deller samt bæredygtigheds-
mærkning på fødevarer.

Minimumbæredyg- 
tighedsstandarder  
for import til EU

Der bør på europæisk plan 
udvikles minimumsstandar-
der for import af fødevarer, 
så de lever op til mindstekrav 
inden for bæredygtighed ved 
f.eks. at sætte krav om do-
kumentation for ikke at have 
forårsaget regnskovsfæld-
ning i hele værdikæden. Der-
med skabes der omstilling til 
‘stakeholder capitalism’.

Mindre madspild  
gennem længere  
holdbarhed 

En indsats for længere hold-
barhed for fødevare vil styrke 
producenters, forhandleres 
og forbrugeres muligheder 
for at undgå madspild. Dette 
kan fremmes ved at skærpe 
kravene eller ved at støtte ud-
viklingen af tilsætningsstoffer, 
der fremmer holdbarhed un-
der hensyntagen til sundhed 
og fødevaresikkerhed.

Politikernes bidrag til landmændenes klimaløsninger 
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En ny æra 
Mindre madspild i  
hele kæden gennem 
nationale mål

Et nationalt reduktionsmål 
for madspild vil gøre de 
mange indsatser på dags-
ordenen kvantificerbare  
og målrettede. Målene 
bør sættes individuelt for  
primærproduktionen, pro-
cessering, detail, catering, 
restaurationsbranchen og 
forbrugerne.

Fra seks til fem ugers 
ferie – indtægten går 
til klimaomstilling

Alle danskere har et ansvar 
for at bidrage til samfun-
dets klimaomstilling. Ved at 
afskaffe en uges ferie og i  
stedet lade indtægterne fra 
denne ekstra uges arbejde 
gå til omstillingen, kan vi alle 
gøre en stor forskel i fælles-
skab.

En bæredygtig  
forsyningskæde

Detailvirksomheder, restau-
ranter og foodservices skal 
efter natinnal lovgivning 
afrapportere deres indirekte 
klima- og bæredygtigheds-
påvirkning, så de også får 
incitament til at stille yderlige-
re krav til deres leverandører 
om løbende udvikling og for-
bedring af deres produnter  
i en mere bæredygtig retning.

Politikernes bidrag til landmændenes klimaløsninger 
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En ny æra 

Forskning skal stadig 
prioriteres

Mange af denne folders tiltag 
afhænger af, at vi hele tiden 
udbygger forskningen. Den 
må dog ikke stå alene men 
bør opfølges af pilotprojekter 
på stor skala, der kan kvalifi-
cere forskningsresultaternes 
relevans i praksis. Følgende 
områder bør der fokuseres 
på: Livscyklusanalyser, Nye 
proteinkilder, Klimatilpassede 
afgrøder, Præcisionslandbrug 
og data-farming, Nedbrin- 
gelse af methan via foder, 
nye staldsystemer og for- 
ædling, GMO og CRISPR og 
 In vitro kød.

Klimamærke

Et simpelt og gennemskue-
ligt klimamærke kan hjælpe 
de forbrugere, der allerede er 
klimabevidste, samt skubbe til 
de, der i højere grad ønsker at 
være det. Mærkningsordnin-
gen skal baseres på vedtag-
ne LCA-standarder.

Politikernes bidrag til landmændenes klimaløsninger 



”Vi er meget glade for at have muliggjort et projekt som dette, der giver 

landmænd og politikere mulighed for at arbejde sammen om, hvordan vi 

kan nå de store klimaambitioner. Vi tror, at denne dialog er helt afgøren-

de for, at landbruget fortsat kan rykke sig i en mere klimavenlig retning.”  

- Jan Jager, bestyrelsesmedlem, Foreningen PlanDanmark



En fælles fremtid 
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.

- Marie-Louise Boisen Lendal  
& Iben Krog Rasmussen


