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Landbruget og fødevareklyngen står klar med innovative og 
teknologiske guldæg, der kan gøre en mærkbar forskel for 
klimaet. Men bureaukrati, lange sagsbehandlingstider og 
forældede regler står i vejen mange steder. Og det er præcist 
lige så meningsløst, som det lyder. Med fem tiltag og en række 
konkrete forslag vil Landbrug & Fødevarer sætte turbo på 
den grønne omstilling uanset farven på en kommende 
regering. 

Teknologi, der skal gøre en forskel for klimaet, er ikke fugle 
på taget.  

Danske landmænd, andelsselskaber og andre private 
aktører anvender og udvikler teknologier, der gør en 
forskel i såvel Danmark som resten af verden. Desværre 
bremses en del af fremtidens klimaløsninger af nutidens 
bureaukrati.   

Forældede regler, bureaukrati og ventetid betyder, at vi 
ikke kan arbejde så hurtigt, som vi gerne ville.  

Derfor præsenterer vi nu fem forslag, som skal bidrage til 
at sætte turbo på arbejdet med at gøre morgendagens 
løsninger til hverdag. Vores fem tiltag skal rydde sten af 
vejen, så vi kan levere på de klimaambitioner, et bredt flertal 
i Folketinget vedtog med Landbrugsaftalen i oktober 2021.  

For vi er bevidste om vores ansvar, og vi ved, at der ikke findes 
nogen vindere, hvis klimaet taber. 

Tak, fordi du læser med. 

     Fra bureaukrati 
til klimahandling 



Side 2 ud af 5

Vi foreslår 

Klare regler for teknologi

Hjælp de landmænd, der går forrest  

Giv grønt lys til EU-godkendt teknologi   

Sæt fart på grøn biogas  

Implementér vedtaget politik hurtigere

1

4

3

2

5

Alt for ofte bliver nye idéer og grønne løsninger slået ned i et tungt bureaukratisk system, 
hvor forældede regler trækker tingene i langdrag. Det betyder, at løsninger, der kan gøre en positiv 
forskel for klimaet, står på venteliste frem for at blive ført ud i virkeligheden.



        Klare regler for teknologi

Pyrolyse er en af fremtidens grønne og klima-
venlige teknologier, der på én gang kan integrere 
biomasse, Power-to-X, produktion af flydende 
brændstof samt biokul. 

Men vi har brug for mere tidssvarende regler, der 
tager højde for de nye teknologiske muligheder, 
så vi fx kan komme hurtigere i gang med pyrolyse, 
hvor vi på en og samme tid producerer olie og 
gas samt binder CO2 i biokul ude på markerne. 
Det vil gøre en forskel for Danmarks udledninger. 

Virksomheder og landmænd skal kunne investere 
trygt i teknologi og have vished for fremtiden.
Vi foreslår enkle og klare regler for udbringning 
af biokul på markerne, så den klimaeffektive tek-
nologi kan komme ud at arbejde. 

Desuden foreslår vi, at man med puljen til ne-
gative emissioner tager højde for den langsig-
tede kulstoflagring og klimaeffekt ved pyrolyse 
og samtidigt arbejder mod, at pyrolyse opnår 
samme rammevilkår som andre teknologier til 
produktion af grønne gasser. Det vil bringe ud-
bredelsen yderligere op i tempo.  

Vi foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe 
med repræsentanter fra ministerier, styrelser, 
Kommunernes Landsforening, pyrolysevirk-
somheder og L&F. Gruppen skal identificere de 
barrierer, der i dag hæmmer og i de kommende 
år vil hæmme udbredelsen af pyrolyse, så vi kan 
sætte fuld tempo på pyrolysen her og nu.

Simple og klare regler for brug  af  pyrolysetekno-
logi vil give os mulighed for at levere en reduktion 
på to millioner tons CO2e om året.
 
 

 

       Hjælp de landmænd, 
der går forrest 

Landmænd, der frivilligt tager lavbundsjord ud 
af produktionen for at hjælpe klimaet, skal ikke 
straffes økonomisk. Alt for mange landmænd 
oplever at løbe ind i komplicerede regler, 
forhindringer og bureaukrati, der bremser 
eksempelvis udtagning af lavbundsjord.  

Vi foreslår, at elementerne fra landbrugsaftalen 
bliver rullet ud hurtigst muligt. Det drejer sig 
blandt andet om udtagningskonsulenterne, som 
skal facilitere en dialog direkte mellem lodsejer og 
myndigheder. Midler til denne ordning er afsat, 
men er ikke implementeret i virkeligheden, og 
de bureaukratiske barrierer gør det unødvendigt 
svært for den enkelte landmand at indgå i 
projekter. 

Samtidig er der skabt usikkerhed om den 
erstatning, man som landmand skal have for 
at udtage jord. Det går ikke. Hele ordningen og 
aftalen beror på frivillighed kombineret med 
en rimelig betaling for den jord, der tages ud af 
drift. Usikkerhed om kompensationen er gift for 
lysten til at tage jord ud af produktion og svækker 
tilliden til myndighederne. Derfor foreslår vi, 
at man fjerner usikkerheden og en gang for 
alle slår fast, at man som landmand og lodsejer 
selvfølgelig har ret til at blive kompenseret, hvis 
man udtager lavbundsjord.

Potentialet i udtagning af lavbundsjord er stort, 
og med udtagningskonsulenter, klare rammer 
for økonomien, fokus på smidigere lovgivning og 
godt samarbejde mellem alle relevante aktører 
inden for landbrug, kommuner og stat kan vi 
levere betydelige reduktioner. Lige nu er der 
ifølge de forskellige myndigheder allerede gang 
i 20.000-25.000 ha udtagning. Landmændene er 
klar, hvis rammerne er ordentlige. 
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        Giv grønt lys til 
EU-godkendt teknologi 

I dag ligger alt for mange klimaløsninger 
og venter i et uoverskueligt bureaukrati og 
manglende prioritering. Det giver simpelthen 
ikke mening, at sagsbunker og ventetid bremser 
den grønne omstilling. Derfor foreslår vi, at 
Danmark opprioriterer at  godkende løsninger, 
der allerede er godkendt i EU-regi. 

Fodertilsætningsstoffet Bovaer er eksempelvis 
godkendt til brug i EU og kan sænke en kos 
udledning af metan med 30 pct. Men effekten 
er endnu ikke blevet fastlagt i Danmark. Derfor 
er produktet ikke godkendt som virkemiddel 
i Danmark til at reducere klimaaftrykket. Det 
faglige arbejde med at få fastlagt den konkrete 
effekt er i øjeblikket udsat med et år, fordi Aarhus 
Universitet ikke har de tilstrækkelige ressourcer. 
Af hensyn til den grønne omstilling skal vi have 
sikret en hurtigere udrulning af nye teknologier 
som eksempelvis Bovaer. 

Derfor foreslår vi, at man opprioriterer at få god-
kendt produkter, som vi allerede nu ved har en 
gavnlig effekt på klimaet og fastlagt deres effekt. 

Godkendelsen af Bovaer og andre fodertilsæt-
ningsstoffer, som er på vej på markedet, vil give 
os mulighed for at reducere CO2e- udledningen 
med 1 mio. tons CO2e i 2030. 

       Sæt fart på grøn biogas 

Der skal mere turbo på biogas. Danmark står i 
en regulær energikrise, som betyder voldsomme 
prisstigninger, der rammer både virksomheder 
og private. Derfor skal vi have endnu mere gang 
i udbygningen af alternative energiformer, her-
under grøn biogas. Desværre betyder forældede 
regler, at udbygningen bremses. 

I dag forholder myndighederne sig til, hvor mange 
tons biomasse et anlæg maksimalt må behandle, 
og sætter dermed meningsløse begrænsninger 
op for produktionen.  

Vi foreslår, at reglerne opdateres, så myndighed- 
erne ikke fokuserer på at begrænse produktionen, 
men alene kigger på eventuelle miljøhensyn som 
eksempelvis transport og støj.
 
På den måde får producenterne af biogas 
vurderet deres sager på et rimeligt grundlag. 
Mulighederne for udbygning kan afklares 
hurtigere, og gevinsterne for samfundet kan 
høstes tidligere. 

Halm er en stor ressource til energi, men når 
landmænd leverer halm til et biogasanlæg, straffes 
landmændene i deres gødningsregnskaber. Det 
sker, fordi halmens fosforindhold ikke fratrækkes 
gødningsregnskabet, men bliver indregnet som 
værende tilført marken. Det giver ingen mening 
og modarbejder udbygningen af biogas. Derfor 
mener vi, at man skal opdatere reglerne, så de 
passer til den virkelighed, landmanden arbejder 
i. En ændring vil føre til, at vi kan producere mere 
energi og mindske afhængigheden af udlandet.  

Vi foreslår, at man genindfører en fradragsordning 
for fosfor, når halm leveres til fjernvarmeværker 
og biogasanlæg. På den måde fjernes straffen 
for at bruge halm til energi. Det vil fremme 
den danske biogasproduktion og dermed 
fremskynde tidspunktet for, hvornår Danmark 
bliver uafhængig af russisk gas.
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      Implementér vedtaget politik hurtigere 5
En stor fremtidig mulighed for at producere mere 
danskdyrket protein fra græs bremses, fordi pilot-
projekt og forundersøgelse ikke er sendt i høring. 
Det var oprindeligt planlagt til foråret 2022, og der 
er afsat midler i landbrugsaftalen. 

Men den lange sagsbehandlingstid betyder, at 
projektet endnu ikke er i gang. Der er generelt 
brug for et meget større fokus på at få vedtaget 
politik hurtigere ud at arbejde i virkeligheden, 
hvor politikken kan gøre en forskel og erstatte 
bureaukrati med reel klimahandling. 

Det gælder også generelt for den landbrugsaftale, 
som et bredt flertal i Folketinget vedtog i oktober 
2021. Mange af elementerne er endnu ikke 
implementeret i den virkelige verden. Det betyder 

bl.a., at virksomheder og landmænd holder igen 
med investeringerne, fordi det er usikkert, hvilke 
løsninger politikerne tilgodeser i fremtiden. 
Derfor foreslår vi, at politikerne hurtigst muligt 
sørger for at få implementeret vedtaget politik fra 
landbrugsaftalen i virkeligheden, så landmænd 
og virksomheder kan få lov til at realisere de gode 
ambitioner. 

Landbrug- og fødevareklyngen i Danmark har 
som den eneste sektor i landet et bindende 
reduktionsmål. Vi har brug for bedre muligheder 
for at levere på de krævede reduktioner. Derfor skal 
landbrugsaftalen ud at arbejde i virkeligheden. 

For vi er bevidste om vores ansvar. Vi ved, at der 
ikke findes nogen vindere, hvis klimaet taber.
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