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Kommissorium for det videre arbejde med klimapartnerskabet for fødevare- og
landbrugssektoren
Som opfølgning på regeringens nedsættelse af 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet
er der udarbejdet følgende kommissorium for det videre arbejde i partnerskabet for
fødevare- og landbrugssektoren.
Målsætningen om en 70 % reduktion i klimaudledningen i 2030 og klimaneutralitet i 2050
er ekstrem ambitiøs for det danske samfund. Fødevare- og landbrugssektoren er – som
alle andre dele af samfundet – parat til at give sit bidrag til at løse klimaudfordringerne,
samtidig med at dansk konkurrenceevne, eksport, jobs og velstand understøttes.
Klyngen er karakteriseret ved i vidt omfang at arbejde med biologiske processer og under
naturgivne forhold, som vanskeliggør omstillinger, ligesom ingen - selv på det længere
sigt frem mod 2050 - kender alle svarene på at blive klimaneutrale.
I den forbindelse er det nødvendigt, at vi udvikler nye teknologier, nye
produktionsmetoder og nye produkter. Fødevaresektoren vil være i den absolutte front,
ikke mindst så erhvervet fortsat kan producere produkter, teknologier og know-how, der
kan gøre en forskel både nationalt og globalt.
For at understøtte det videre arbejde nedsættes der et klimapartnerskab bestående
af ressourcepersoner med særlig ekspertise indenfor fødevare- og landbrugssektoren.
Hele kæden fra landbrug og fiskeri over forarbejdning til forbrug vil sammen
med skovbrugssektoren - der er et centralt virkemiddel til påvirkning af CO2balancen - indgå i partnerskabet.
Den samlede fødevareklyngen har en stærk platform og vigtige kompetencer til at kunne
bidrage konstruktivt til regeringens målsætning om en 70 % reduktion af
klimaudledningen i forhold til 1990. Fødevareklyngen dækker alle led i
fødevarekæden samt vigtige følgeindustrier, herunder landbrug, fiskeri, akvakultur,
fødevarevirksomheder, industri og ingrediensvirksomheder.
Synergierne og afhængigheden mellem alle led i fødevareklyngen vil kunne give et
helhedsbillede og viden om de mest omkostningseffektive klimatiltag
og reduktionspotentialer.
Kompetencer og synergier til at kunne håndtere vigtige klimaudfordringer som optimal
ressourceudnyttelse, madspild og forbrugeradfærd vil eksempelvis indgå i
partnerskabet – dækkende produktionen hos landmanden, forarbejdningen,
emballager, enzymer, der forlænger levetiden af fødevarerne og klimamærkning mv.
Hertil kommer, at sektoren har en betydningsfuld rolle som leverandør af vedvarende
energi, bl.a. biogas, og vigtige kompetencer i forhold til arealanvendelse, bindingen af
kulstof i jorden og biomasse (LULUCF), bl.a. skovbrug og udledning fra lavbundsjorde.
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Organisering af klimapartnerskavet for fødevare- og landbrugssektoren
Jais Valeur, CEO Danish Crown udpeges som formand for fødevare- og
landbrugssektorens klimapartnerskab og er ansvarlig for udarbejdelsen af sektorens
vision, reduktionsambitioner samt køreplan for sektoren.
Der nedsættes et rådgivende udvalg bestående af følgende medlemmer for at
understøtte formanden og klimapartnerskabet med ekspertise og faglige input:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repræsentanter fra fødevarevirksomheder:
o Hanne Søndergaard, Arla
o Jesper Pagh, DLG
o Søren Møgelvang Nielsen, Danish Agro
o Anders Jeppesen Jensen, Daka
o Allan Christiansen, Lantmännen Schulstad
o Carsten Hänel, Orkla Food
o Anders Bering, Carlsberg
o Annemarie Meisling, Chr. Hansen
Anne Ahrnung, L&F
Ejnar Schultz, SEGES
Leif Nielsen, DI Fødevarer
Lotte Engbæk Larsen, Dansk Erhverv
Niels Dalsgaard, Dansk Akvakultur
Helle Borup Friberg, Økologisk Landsforening
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
Jørgen Hald Christensen, Mejeriforeningen
Niels Hald, Bryggeriforeningen
Ole Hvelplund, Nature Energy
Ole Green, Agrointelli
Selina Juul, Stop Spild Af Mad
Bo Jellesmark Thorsen, Københavns Universitet
Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet
Christine Nellemann, Danmarks Tekniske Universitet
Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
Peter Kaae Holm, Den Grønne Gruppe 3F
Iben Krog Rasmussen e. v. Marie-Louise Thøgersen, Tænketanken Frej

Sekretariat
Landbrug & Fødevarer afsætter de nødvendige ressourcer til at fungere som sekretariat
for klimapartnerskabet. Arbejdet med at betjene partnerskabet og udarbejde materiale,
afsluttende rapport mv. vil foregå i koordination med ministerierne (KEFM, EM og MFVM)
og i tæt samarbejde med relevante brancher, erhvervsorganisationer mv.
Sekretariatet fra L&F består af Niels Peter Nørring, Esben Tranholm Nielsen, Hans Roust
Thysen, Lars-Bo Jacobsen, Malika Buhr Pedersen, Tilde Jacobsen og Klaus Jørgensen.
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Organisering af arbejdet
Der afholdes 3 møder i klimapartnerskabet, hvor arbejdet struktureres på følgende måde:
1) Indledende telefonmøde 29. nov. kl. 9.00:
-

Foreløbig disposition for arbejdet og afrapportering fra klimapartnerskabet.
Klimapartnerskabet beskriver sin overordnede vision og ambition for hele sektoren
frem mod 2030. Visionen og reduktionsambitioner skal fokusere på sektorens
egne reduktioner i Danmark og sektorens bidrag til reduktioner i andre sektorer
samt internationale effekter.

2) Heldagsmøde 10. januar om konkrete klimavirkemidler:
-

Der identificeres konkrete initiativer, som sektoren kan iværksætte for at nå
reduktionsmålsætningerne.
Der identificeres barrerier i de nuværende rammevilkår og mulige regeringstiltag
for at indfri sektorens grønne omstilling.
Drøftelsen struktureres efter 5 overordnede spor:
o
o
o
o
o

Landbrug og skovbrug, herunder kulstofbinding.
Forarbejdning og ressourceeffektivisering.
Forbrugeradfærd, klimamærkning og madspild.
Klimabidrag til andre sektorer, eks. energi.
Forskning og udvikling af nye teknologier.

3) Afsluttende møde 5. februar om validering og afrapportering.
Afrapportering
Klimapartnerskabet skal aflevere sine anbefalinger 16. marts 2020.

