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Provenu mio. kr.  2020 2021 2022 2023 Varigt

Investeringer i bæredygtighed og konkrete klimatiltag

Udtagning af landbrugsjord gennem jordfordeling 1000 550 550 550 

Ny teknologi til bæredygtig husdyrproduktionen 20 20 20 15

Modernisering af klimavenlige stalde 300

Modernisering af vandløbsloven 80

Fuld fart på den grønne forskning 

Klimaforskning 250 250 250 250 250

Storskala anlæg til nye klimavenlige drivmidler 100 100 100 100

Energiforskning 100

Styrkelse af den strategiske fødevareforskning 200

Strategiske basismidler til sektorrelateret forskning 200 200 200 200 200

Styrkelse af økologiforskningen 45 45 45

Styrkelse af økologisk innovation 10 10 10 10 10

Fremtidens proteinforsyning 200 100 100 100

Fødevarer for fremtiden

Fortsat indsats for fælles eksportfremstød 35 35 35 35 35

Afskaf tinglysningsafgiften for førstegangsetablerede 35 35 35 35 35

Rumvarme-/procesenergiafgifter omklassificering 30 30 30 30 30

Antibiotikaresistens 30 30 30

Pulje til spisevenlige miljøer på skoler  og køkkenfaciliteter 100 100 100

I alt 2735 1505 1505 1325 560

Finansiering

Afskaffelse af de grønne checks 2600 2600 2600 2600 2600

Råderum på finansloven 135

Total 0 1095 1095 1275 2040

2020



 Indspil til en grøn finanslov4  



 Indspil til en grøn finanslov 5  

En fødevareklynge med klimavision 
og store ambitioner

Den danske fødevareklynge er begyndt at drømme 
stort. Vi har en vision om en klimaneutral fødevare-
produktion i 2050 med samme størrelse eller større 
end i dag.

Det er en meget ambitiøs vision for den danske 
fødevareklynge. Men også en vision med store 
muligheder. Hvis danske fødevarer og danske 
produkter kan bane vejen for resten af verden, bliver 
det danske varer og danske løsninger der viser vejen.

Vi arbejder hver dag på at blive endnu mere 
bæredygtige. Vi har endnu ikke alle de nødvendige 
løsninger for dem skal vi finde på vej mod 2050. 
Men vi har allerede nu peget på gavnlige klimatiltag, 
fx multifunktionel jordfordeling og hvordan 
restprodukter fra landbrug kan blive til klimavenlige 
energikilder fx til flybrændstof. 

Nu præsenterer vi vores indspil til en finanslov for 
2020 – et finanslovindspil med stort fokus på 
klimatiltag, bæredygtighed og grøn forskning. 
Vi gør en masse arbejde, men vi har også brug for at 

samfundet spiller med. Fx til at hjælpe jordfordeling 
på vej eller investere i klimaforskning og demon-
strationsanlæg.

Vi har også brug for, at vi fortsat har et stærkt føde-
vareerhverv i Danmark. For de fødevarer der 
produceres i Danmark er allerede blandt de mest 
klimaeffektive i verden. Den fortsatte produktion skal 
understøttes, ligesom vi skal sikre, at vi afsætter dan-
ske varer og danske teknologier til den store verden. 
Verden har brug for det.

Vores vision er ambitiøs. Men den der har evnen, har 
også pligten. Og det har vi – både fødevareerhvervet 
og Danmark. Og med det er håbet, at finansloven for 
2020 vil afspejle denne investering i fremtiden.

Vores konkrete indspil til finansloven for 2020 findes 
under overskrifterne:
• Investeringer i bæredygtighed og  

konkrete klimatiltag
• Fuld fart på den grønne forskning
• Fødevarer for fremtiden
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”Multifunktionelle
jordfordelingsprojekter 
kan være med til at finde 
løsninger, der på samme tid kan 
bidrage til at nå mål for vandmiljø, 
natur, klima og samtidig forbedre 
landbrugets økonomi.”
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Fødevareklyngen har store ambitioner forhold til klima, 
og vi arbejder dagligt på at passe på vores miljø. Vi har en 
række konkrete forslag – flere af dem stillet sammen med 
Danmarks Naturfredningsforening – der bidrager til øget 
bæredygtighed. Nogle gavner 
klima, nogle gavner miljø og flere gavner både klima og mil-
jø, og er også en sikring for erhvervet. Det omhandler bl.a. 
multifunktionel jordfordeling, øget udvikling og anvendelse 
miljøteknologi og kig på vandløbsloven.

Udtagning af landbrugsjord 
gennem jordfordeling
Multifunktionelle jordfordelingsprojekter, hvor arealer 
bytter ejere, så den enkelte landmand fx kan få samlet 
sine dyrkningsarealer mere, samtidig med, at marginale 
landbrugsarealer tages ud af drift og omlægges til natur, 
kan være med til at finde løsninger, der på samme tid kan 
bidrage til at nå mål for klima, vandmiljø, natur og samtidig 
forbedre landbrugets økonomi. Potentielt kan landbrugets 
samlede udledning af drivhusgasser reduceres med knap 
10 pct.

Landbrug & Fødevarer har derfor sammen med Danmarks 
Naturfredningsforening i udspillet ”Fælles løsninger” 
foreslået, at den statslige multifunktionelle jordforde-
lingsfond tilføres yderligere midler så op mod 100.000 ha 
landbrugsjord inden for få år ekstensiveres eller udtages, 
som led i frivillige multifunktionelle jordfordelingsprojekter. 

Indsatsen skal bl.a. målrettes udtagning af kulstofrige lav-
bundsarealer, da det er et af de mest omkostningseffektive 
klimatiltag i landbruget. 
Udtagning og ophør med dræning af ca. 50.000 ha kulstof-
rige lavbundsarealer svarende til ca. 2% af landbrugsare-
alet, kan reducere landbrugets udledning af klimagasser 
med omkring 1,33 millioner tons CO2-ækvivalenter/år 
– eller knap 10 % af landbrugets samlede udledning af 
klimagasser. 

En central forudsætning for indsatsen er et milliardbeløb i 
statsligt indskud, som sikrer grundkapitalen og
muliggør yderligere investeringer fra private og lokale 
aktører som kommuner, forsyningsselskaber og
private fonde. En del af midlerne kan evt. findes gennem 
salg af statsejede arealer.

Statslige opkøb af arealer eller engangskompensationer 
for indskrænkninger i ejendomsretten falder uden for de 
udgiftslofter, som følger af budgetloven. Det indebærer 
at udgiften ikke skal prioriteres under udgiftslofterne, i 
konkurrence med andre politiske prioriteter inden for 
råderummet. Udgiften vil naturligvis fortsat påvirke statens 
saldo, men her er reglerne mindre stramme – og p.t. er 
dansk økonomi i så god form, at man ikke er tæt på saldo-
grænserne.

Der afsættes 1 mia. kr.  i 2020 og 550 mio. kr. årligt i 
2021-2029

Investeringer i bæredygtighed og 
konkrete klimatiltag
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Ny miljøteknologi til bæredygtig 
udvikling af husdyrproduktionen
En forudsætning for en fortsat bæredygtig udvikling af 
husdyrproduktionen er, at der løbende udvikles og mar-
kedsføres ny miljøteknologi. Miljøteknologiske løsninger, 
der skal sikre overholdelse af vilkår i godkendelser og 
tilladelser af husdyrbrug, skal være testet og optaget på 
Miljøstyrelsens teknologiliste. Testen kan være en omkost-
ningsmæssig barriere, da det koster ca. 1,5 mio. kr. at gen-
nemføre en test på teknologilisteniveau. Det er en særlig 
udfordring for teknologier rettet mod mindre brancher og 
mindre udbredte produktionssystemer. 

Der bør afsættes en pulje til finansiering af test af land-
brugsmiljøteknologier med effekt på lugt og 
ammoniak med henblik på optagelse på 
Miljøstyrelsen teknologiliste. 

Der afsættes 75 mio. kr. over årerne 2020-2023. 

Modernisering af klimavenlige stalde
Skal vi lykkes med vores klimaambitioner har 
erhvervet brug for teknologi. Der er behov for 
fortsatte investeringer i modernisering af nye 
klima- og miljøvenlige stalde i kvæg- og svinesektoren. 
Den tidligere VLAK-regering annoncerede nye puljer i 
2020. Puljernes størrelse blev ikke meldt ud, men det er 
muligt at supplere med en national medfinansiering. Der 
er jf. reglerne mulighed for at supplere puljen med natio-
nale midler op til 1,3 mia. kr. 

Der afsættes 300 mio. kr. i 2020.

Modernisering af vandløbsloven
Den eksisterende vandløbsforvaltning er utids-
svarende, og både det nuværende og fremtidige behov 
for at lede vandet bort er under pres 
samtidig med, at en række målsætninger på miljø- 
og klimaområdet skal nås.

Som opfølgning på anbefalingerne fra ekspert- 
udvalget til ændret vandløbsforvaltning og fælles udmel-
ding fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug 
& Fødevarer, skal moderniseringsarbejdet rulles ud med 
start fra 2020. Konkret drejer det sig bl.a. om faglig oprust-
ning og udarbejdelse af de første helhedsplaner for de 
samlede vandløbssystemer. 

Der afsættes 80 mio. kr. til formålet i 2020.



Forsøgsordning med indslusningsløn

rengøring og sterilisation som rumvarme og ikke som

Stærkere konkurrenceevne
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Forskning er vejen frem. Den skal medvirke til, at vi 
finder de løsninger der er brug for, for at skabe den 
fremtid og indfri de ambitioner vi har. 
Landbrug & Fødevarer vil have fuld fart på 
forskningen. Både i klima, energi og bæredygtige 
løsninger, i økologi og den brede fødevareforskning, 
som er essentiel i forhold til klimaet. Derudover forslås 
afsat midler til proteininnovation. Verden mangler 
proteiner til dyr og mennesker, og med stigende 
befolkningstilvækst vil behovet kun vokse. Fx kan 
dansk græsprotein potentielt erstatte import af soja, 
samtidig har græs den fordel, at den binder kulstof i 
jorden og mindsker udvaskningen af kvælstof.  

Klimaforskning
Skal målet om klimaneutralt fødevareerhverv indfries, 
kræver det markante investeringer i forskning. 
Både forskning, som vi allerede arbejder med i dag, og 
forskning, som vi slet ikke har tænkt på endnu. 
Forskningsbehovene retter sig primært mod 
udledningen fra primærlandbruget, mod bindingen 
af CO2 og mod produktion af vedvarende energi på 
landbrugsarealerne. Potentialet for klimareduktioner 
er forskelligt inden for de forskellige produktionsgrene 
i landbruget.

Vi skal have en visionær, strategisk og langsigtet 
klimaforskning for, at vi når vores reduktionsmål. Vi 
foreslår derfor at afsætte 250 mio. kr. til forskning i 
klima og landbrug. 

Herudover skal hjemtagning af forskningsmidler i EU 
sikres, herunder sikre den nødvendige koordinering på 
tværs af landene i EU. En del af midlerne skal hentes 
via en ny mekanisme som båndlægger de øgede 
forskningsinvesteringer som følger af stigningen i BNP 
til grøn forskning. 

Der afsættes 250 mio. kr. årligt fra 2020 til klima-
forskning og demonstration. 

Storskala anlæg til nye 
klimavenlige drivmidler
Madspild, biomasse, restprodukter fra landbrug, 
herunder halm, afgasset gylle og restfibre fra biogas-
anlæg mv. skal i højere grad anvendes til klimavenlige 
energikilder. Der bør forsknings- og udviklingsmæssigt 
satses på både kendte virkemidler  – som biogas og 
biobrændstoffer – og udvikling af nye klimavenlige 
drivmidler, bl.a. til vores transportsektor. Specifikt bør 
man afsætte 400 mio. kr. til forskning og udvikling, så 
der senest i 2023 kan stå et storskala pyrolyseanlæg 
færdigt, som producerer biokul og flybrændstof.

Der afsættes 400 mio. kr. over 4 år til et storskala 
pyrolyseanlæg. 

Energiforskning
Ved at understøtte forskning og udvikling af bio-
energiteknologier er det bl.a. muligt at optimere 
biogasproduktionen, både til energi, transport og 
procesformål, med positive klima- og miljøeffekter 
til følge. Behovet for en grøn omstilling i både 
vej- og jernbanetransporten og luftfarten kan også 
understøttes ved en intensiveret forskning i 
biobrændstoffer, herunder omdannelse af fx biogas 
til flydende biobrændstoffer, hvor der er et særligt 
stort potentiale for at nedbringe klimaaftrykket fra 
den tunge transport.

Der afsættes 100 mio. kr. i 2020 til energiforskning 
(EUDP).

Fuld fart på den grønne forskning 
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”Med græsprotein forfølges den 
cirkulære tankegang og der skabes 
ikke kun ét produkt, men flere.
Græsprotein vil kunne reducere 
importen af sojaprotein, samtidig 
er sidegevinsten ved større
græsarealer i landbruget, at der 
bindes mere kulstof i jorden 
– og dermed CO2. 
Endvidere vil udvaskningen
af kvælstof til vandmiljøet mindskes.” 
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Styrkelse af den strategiske 
fødevareforskning
Den globale efterspørgsel efter biomasse og flere, 
bedre, sundere og mere ernæringsrigtige fødevarer 
og ingredienser forventes at vokse betydeligt i de 
kommende årtier på grund af den demografiske 
udvikling, stigende velstand samt politiske ønsker 
om at erstatte fossile og mineralske materialer med 
biologiske materialer. Strategisk fødevareforskning 
skal understøtte en biobaseret økonomi. Der bør 
derfor afsættes 200 mio. kr. til FORSK2025 temaet 
”Bioressourcer”. 

Der afsættes 200 mio. kr. i 2020.

Strategiske basismidler til 
sektorrelateret forskning
De faldende bevillinger til jordbrugs- og veterinær-
forskningen skyldes ikke mindst, at de midler, som 
er afsat til det forskningsbaserede myndigheds-
beredskab, har været genstand for de årlige 2 pct. 
besparelser. 

L&F finder det afgørende, at en afskaffelse af 
omprioriteringsbidraget på uddannelse og forskning 
også omfatter det forskningsbaserede myndigheds-
beredskab, og at der sker en genopretning af 
bevillingerne. 

Det foreslås, at Miljø- og Fødevareministeriet tilføres 
en årlig øremærket merbevilling på op til 200 mio. kr. 
årligt.  Udmøntningen af merbevillingen fastlægges i 
en national programkomite udpeget af miljø- og fø-
devareministeren, med repræsentation af erhvervets 
centrale interessenter. 

Der afsættes 200 mio. kr. årligt fra 2020.

Styrkelse af økologiforskningen
For at sikre en fortsat udvikling af en konkurrence- 
dygtig økologisk sektor skal der sikres en fast bevilling 
til økologiforskning i regi af det økologiske forsknings-
center ICROFS, der kan højne det faglige forsknings-
miljø og en strategisk planlægningshorisont i flere år. 

Der afsættes 45 mio. kr. årligt fra 2020-2022.

Styrkelse af økologisk innovation
Der skal afsættes statslige midler til at øge den 
økologiske innovationsindsats, så produktionen kan 
blive endnu mere bæredygtig og dermed fastholde 
sin konkurrencedygtighed og høje troværdighed ved 
forbrugerne. 

Der afsættes 10 mio. kr. årligt fra 2020.

Fremtidens proteinforsyning
Landbrug & Fødevarer ønsker at øge den inden-
landske produktion af bæredygtigt protein til dyr og 
mennesker. Potentialet i en dansk produktion af fx 
græsprotein til grise og høns er enorm. 
Med græsprotein forfølges den cirkulære tankegang 
og der skabes ikke kun ét produkt, men flere. 
Græsprotein vil kunne reducere importen af 
sojaprotein, samtidig er sidegevinsten ved større 
græsarealer i landbruget, at der bindes mere kulstof i 
jorden – og dermed CO2. Endvidere vil udvaskningen 
af kvælstof til vandmiljøet mindskes. 
Dét giver store muligheder i forhold til miljøet og 
klimaet. Anbefalingerne fra bioøkonomipanelet 
indeholder en række forsknings- og udviklingsbehov 
ved bioraffinering, nye proteinkilder, forarbejdning, 
forædling, transport mv.

Der afsættes 200 mio. kr. i 2020 og 100 mio. kr. årligt i 
2021-2024.
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Vi skal sikre en god fødevareproduktion i Danmark, 
for vi er blandt de mest klimaeffektive i verden. Det 
passer også med vores målsætning om at kunne 
levere en lavere emission, mens vi har den samme 
eller endda større produktion.

Til det formål er der flere ting der kan bidrage, ligesom 
der er nogle opgaver vi skal have løst. Vi kan sikre 
fødevarer for fremtiden ved at sikre eksportindsatsen, 
ved at hjælpe førstegangskøberne af landbrugsejen-
domme og ved at fjerne afgifter, der ikke giver mening. 
Derudover har vi en antibiotikaresistensopgave der 
skal løses. Det er det vi ønsker at nå med vores sidste 
input under overskriften ”fødevarer for fremtiden”. Og 
derudover ønsker vi også at fremtidssikre madglæden 
ved den næste generation. Derfor stiller vi forslag om 
investering i spisevenlige miljøer på skoler.

Fasthold niveau for bevillinger til 
fælles eksportfremstød
Eksportfremmeindsatsen er vigtig for at sikre, at der 
åbnes nye markeder til gavn for den danske føde-
vareklynge. Det er derfor centralt, at bevillingerne til 
fælles eksportfremstød som minimum fastholdes på 
nuværende niveau. 

Der afsættes 35 mio. kr. årligt (nuværende
bevillingsniveau).

Afskaf tinglysningsafgiften for 
førstegangsetablerede
For en nystartet landmand udgør omkostninger til 
tinglysningsafgift en væsentlig barriere, der forhindrer 
mange unge i at etablere sig i erhvervet. I modsætning 
til andre liberale erhverv, så kan man ikke starte sit 
eget landbrug uden at overtage jord, stalde osv. fra et 
eksisterende landbrug. Det meste af virksomhedens 
værdi er fast ejendom, som skal tinglyses. L&F foreslår, 
at tinglysningsafgiften afskaffes for førstegangsetable-
rede landmænd.

Der afsættes 35 mio. kr. årligt.

Rumvarme-/procesenergiafgifter 
omklassificering
Fødevarevirksomheder pålægges helt ekstraordinært 
den høje afgiftssats for rumvarme på energi som 
bruges til nødvendige og lovpligtige dele af produk- 
tionen. Det gælder bl.a. opvarmning af vaskevand til 
rengøring, sterilisation og svineslagterier samt udtør-
ring af lokaler, herunder slagtegange. L&F foreslår, at 
fødevareerhvervets processer sidestilles med det 
øvrige erhvervsliv og den energi som indgår i den 
naturlige og lovpligtige dele af fremstillingen af 
fødevarer afregnes som procesenergi. Derved 
sidestilles danske fødevarevirksomheder mere 
deres konkurrenter i Danmarks nabolande.

Der afsættes 30 mio. kr. årligt

Antibiotikaresistens
FAO støtter, at det kommende globale antibioti-
karesistenscenter kommer til at være i Danmark, 
og Danmark er i gang med at finde finansiering af 
centeret. Der bør derfor afsættes forskningsmidler til 
at understøtte centret, der skal laves for at understøt-
te centrets indsatser og sammenkoble det med en 
generel One-Health tilgang. 

Der afsættes 30 mio. kr. årligt 2020-2022. 

Pulje til spisevenlige miljøer på 
skoler og køkkenfaciliteter
For mange kommuner er inaktive i forhold til at 
skabe gode rammer om sund mad og madglæde i 
folkeskolen. Kommunerne henviser til, at området er 
decentraliserede til skolerne. Med en pulje til spise-
venlige miljøer på skoler og til køkkenfaciliteter kan 
kommunerne være med til at sætte en ny ramme og 
give plads til maden og måltidet i skolen.

Der afsættes 100 mio. kr. årligt 2020-2022.

Fødevarer for fremtiden
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Afskaffelse af de grønne checks
Det vil være muligt at finde finansiering på knap 
2,6 mia. kr. i 2020 ved at fjerne de grønne checks.

Råderum på finansloven
Finansministeriet forventer, at der i finansåret 2020 vil 
være et råderum på ca. 5,5 mia. kr. Råderummet ud-
gør de mia. kr., som der kan disponeres over samtidig 
med, at de finanspolitiske målsætninger overholdes.

Finansiering
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Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V
T +45 3339 4000
F +45 3339 4141
E info@lf.dk
W www.lf.dk

”Vores vision er ambitiøs.
Men den der har evnen, har også
pligten. Og det har vi - både
fødevareerhvervet og Danmark” 


