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Klimaneutralt
fødevareerhverv i 2050
Fra vision til virkelighed

Vi skal turde
drømme stort
Alle store bedrifter er begyndt med
en drøm. En drøm om noget nærmest
umuligt. En drøm om at forandre til det
bedre.

på bedrifterne. Vi er altid på jagt efter
den næste mulighed for at forbedre
vores produktion på en bæredygtig og
ressourceeffektiv måde.

Det var sådan, verden fik sin første
flyvemaskine. Det var sådan, LEGO
blev til LEGO. Og det var sådan, Vestas
skabte det danske vindmølleeventyr,
der har udviklet sig til en af de mest
succesfulde fortællinger fra dansk
erhvervsliv i nyere tid.

Derfor er vores varer efterspurgte
overalt i verden. Og derfor er vi et
forbillede for resten af verden, der
kommer hertil for at se, hvordan vi gør.

Nu er det vores tur til at drømme stort.
Vores vision er en klimaneutral dansk
fødevareproduktion senest i 2050 med
samme eller større produktion som i
dag.
Det er en meget ambitiøs vision for en
stor producent af animalske produkter.
Men også en vision med store
muligheder. For hvis danske fødevarer
og dansk fødevareproduktion kan bane
vejen for resten af verden, bliver det
danske varer og danske løsninger, der vil
være efterspurgte over hele verden.
Sådan er det allerede. Danske fødevarer
og den måde, vi producerer dem på, er
blandt de mest klimaeffektive i verden.
Det er de, fordi vi selv investerer i
morgendagens løsninger. Vi udvikler,
opfinder og forsøger altid at optimere
– i samarbejde med universiteterne, på
vores eget innovationscenter SEGES,
sammen med virksomhederne og ude

Men vi stopper ikke her. Vi skal holde os
i førertrøjen, for det er forudsætningen
for, at det er vores varer, som man
efterspørger. Og at det er vores
løsninger, de kommer for at lære ude i
den store verden.
En klimaneutral dansk
fødevareproduktion løser ikke noget
i sig selv. Men nogen skal gå forrest og
vise vejen, og klimaeffektive fødevarer
er en mulighed for vores erhverv,
som vi skal gribe. Vi skal producere til
de forbrugere, der vil have, at deres
fødevarer er klimaeffektive. Vi skal
eksportere de løsninger, som verdens
fødevareproducenter efterspørger. Vi
skal vise, at godt landmandskab og de
værdier, vi rummer, også tænker på
fremtidige generationer som udtrykt i
FN’s bæredygtighedsmål.
Vi har endnu ikke alle de nødvendige
løsninger, og for at lykkes kræver
det, at hele samfundet bidrager.
Universiteterne og SEGES med deres
viden. Staten med dens ressourcer.
Landmændene med omstillingsevne og
praktisk know-how. Virksomhederne

med deres varer. Og mange flere, som
har lysten og viljen til at sikre, at der kan
produceres klimavenlige fødevarer.
Vores vision er ambitiøs. Men den
der har evnen, har også pligten. Og
bruger vi vores evner rigtigt, har vi
skabt fundamentet for, at det bliver det
danske fødevareerhverv, der sætter
standarden for resten af verden –
præcis som vi plejer. Fordi vi kan. Fordi
vi skal. Fordi vi er noget af det bedste
i verden.
Landbrug & Fødevarers Formandskab
Martin Merrild, Asger Krogsgaard,
Thor Gunnar Kofoed, Lone Andersen,
Steen Nørgaard Madsen og Jørgen H.
Mikkelsen
Adm. direktør
Anne Lawaetz Arhnung

Beslutningen
Landbrug & Fødevarers
primærside og virksomhedsside
har vedtaget visionen om, at det
danske fødevarererhverv skal
være klimaneutralt i 2050.

“Danske landmænd er nogle af de dygtigste i verden.
Det forpligter. Vi skal vise resten af verden, at der er en
økonomisk bæredygtig vej frem for et klimaneutralt landbrug.”
Formand Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer

Kli

205
ma

-ne

utr
al

0

Visionen
Danmark skal have et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050.
Et erhverv, der ikke udleder flere klimagasser, end det optager,
og som bidrager med grøn energi og bæredygtige løsninger.

Den danske fødevareklynge skal i
et tæt partnerskab med danskerne
vise resten af verden, at der findes
en økonomisk bæredygtig vej for en
klimaneutral fødevareproduktion.

Vi skal i endnu højere grad bruge
lavbundsjorde klimavenligt eller
udlægge dem til natur. Alt sammen
på en bæredygtig måde for
landmanden og klimaet.

Rejsen mod klimaneutralitet
er allerede begyndt. Vi tager
initiativer i stald og mark, vi bygger
biogasanlæg, sætter solceller op
og rejser vindmøller. Vi arbejder
videre med de byggesten, vi kender:
Gylleforsuring, avlsfremgang, hyppig
staldudslusning, fodereffektivitet
og efterafgrøder.

Vi vil som det første tage initiativ
til en dialog med Folketinget om,
hvordan vi sammen kommer i mål
med vores vision. Og vi vil invitere
danskerne og interesserede
organisationer og virksomheder med
på rejsen, der skal gøre den danske
fødevaresektor klimaneutral i 2050.

Den danske fødevareklynge
skal i et tæt partnerskab
med danskerne vise resten
af verden, at der findes
en økonomisk bæredygtig
vej for en klimaneutral
fødevareproduktion.

Et partnerskab med
Danmark
Rejsen mod klimaneutralitet i 2050 er ikke en rejse, fødevaresektoren skal tage
alene. Derfor er vores vision også samtidig en invitation til hele Danmark om
at tage rejsen med os. Vi inviterer politikere, forskere, interesseorganisationer,
udenlandske kollegaer og virksomheder til at tage aktiv del i at finde de
løsninger, der skal bringe os i mål med visionen.

Fremtiden

Med kendte virkemidler ved vi i dag, at vi kan komme halvvejs af vejen
mod at blive klimaneutrale - ikke alene, men sammen med samfundet.

Politikere

Visionen kræver politisk vilje fra stat
og kommuner

Universiteter

Universiteterne skal forske
intensivt i nye, bæredygtige og
klimaeffektive løsninger

Løsningen

Visionen er ikke en færdig pakke. Derfor er det
altafgørende, at Danmark satser massivt på forskning og
udvikling, hvis målet om klimaneutralitet skal nås i 2050

Energi

Biogas, vindmøller, solceller
på marken

Bygninger

Klimavenligt byggeri,
staldteknologi, ventilationsanlæg,
gylleudslusning

Husdyr

Avl, fodersammensætning

Marker

Udtagning af lavbundsjorde,
planteforædling, nitrifikationshæmmere

Landbruget

Landbruget skal være
omstillingsparate og bidrage
med praktisk know-how

Interesseorganisationer

Alle relevante interesseorganisationer
skal sidde med ved bordet for at finde
morgendagens klimaløsninger

Maskiner

Traktorer drevet af grøn energi, droner
til præcisionslandbrug, data

Virksomheder

Virksomhederne skal bidrage
til at udvikle de klimaeffektive
produkter, forbrugeren vil have

Klima-neutral

2050

Biogas er en god forretning –
både for landmænd og for klimaet
Landmand Anders Nørgård
Biogasanlægget på Nørgård Agro
er en god forretning for ejerne og
for klimaet.
På Nørgård Agro I/S lidt udenfor
Holstebro har gårdens 800
mælkekøer og 700 kvier og kalve
siden juli sidste år leveret el lavet af
biogas.
Selve biogasanlægget har i alt kostet
ca. 11 millioner kroner at bygge.
- Vækstfonden har stået for 60 pct.
af finansieringen. De resterende 40
pct. af den samlede byggesum har vi
haft held til at dele ligeligt mellem
vores bank og en privat investor, siger
35-årige Anders Nørgård.
Han vil gerne opfordre andre til at gå
i gang med lignende projekter:
- Lige nu er der ekstremt stort fokus
på især os kvægproducenters CO2udledning, og vi er derfor nødt til at

Vådområdet er godt for mig som
ejer, for miljøet, klimaet og naturen
Landmand Lars Christian Prytz

levere i forhold til klimadagsordenen.
Når vi gør det – eksempelvis ved
at bygge biogasanlæg – er jeg
sikker på, at det på den lange bane
medvirker til, at vi som erhverv ender
med at have den bedste forretning
fremadrettet.
Han fortsætter:

- Økonomien ser fornuftig ud, men
der er mange ting, vi stadig ikke
kender omfanget af endnu. Det
gælder udgifter til vedligehold og
levetiden på selve anlægget, siger
Anders Nørgård.
Anders Nørgård driver gården
sammen med sin far, Steen Nørgård.
Bedriften har 465 ha og seks ansatte.

- Hvorfor har vi ikke et produkt, der
hedder klimamælk, lige så vel som
vi har økologisk mælk? Vi skal blive
ved med at sætte mål og investere
massivt – for fremtidens skyld.
Men bestemt også for vores egen
økonomis skyld.
Biogas er ren win-win
Biogasanlægget kører på gårdens
egne restprodukter og fra syv andre
leverandører fra lokalområdet.
Det leverer lidt over fem millioner
kilowatt-timer om året, hvilket
svarer til strømforbruget i ca. 1.200
husstande.

“Vi skal blive ved med at
sætte mål og investere
massivt - for fremtidens skyld.
Men bestemt også for vores
egen økonomis skyld.”
Landmand Anders Nørgård

Landmand Lars Christian Prytz
har ikke fortrudt, at han i 2011 tog
initiativ til at omdanne 70 hektar
lavbundsarealer til et vådområde.

- Det er bare godt: Ved jordfordeling
fik vi erstatningsjord, der var bedre og
havde en bedre arrondering for os.
Han fortsætter:

Der var flere grunde til, at landmand
Lars Christian Prytz fra Botofte
på Langeland i 2003 foreslog det
daværende Fyns Amt at omdanne
omkring 70 hektar lavbundsjord til et
vådområde:
- For det første var jeg træt af, at
landbruget hele tiden fik skældud for
at svine og ødelægge naturen. For det
andet havde vi store sortjordsarealer,
som krævede meget input for at få
output, siger Lars Christian Prytz.
I dag, seks år efter at vådområdet
Botofte Skovmose blev etableret som
en del af Vandmiljøplan II, har han
bestemt ikke fortrudt.

- I dag har vi et mere
dyrkningssikkert areal med et større
udbyttepotentiale. Vi er samtidig
med til at forbedre vandmiljøet i
sund og bælt og filtrere drænvandet
fra et stort opland. Det er godt for
mig som ejer, det er godt for miljøet
og for klimaet. Og så er det godt for
naturen. Jeg glæder mig hver dag
over et fantastisk vådområde med et
meget rigt fugleliv.
Efter jordfordelingen købte Lars
Christian Prytz lavbundsarealet
tilbage, så han ejer i dag næsten
alle 70 hektar vådområde. En del
af arealerne ned mod Skovmosen
afgræsses, andre cirka 20 hektar er
tilplantet med energipil og -poppel,
som ikke sprøjtes og gødes.

- Det passer godt ind i
sammenhængen.
Lars Christian Prytz understreger,
at det var afgørende, at økonomien
hang sammen i projektet, og netop
økonomien i at tage lavbundsarealer
ud er en samfundsopgave.
- Som landmænd kan vi ikke bare tage
jord ud for samfundets skyld, hvis
det forringer vores økonomi. Men
hvis der er økonomi bag, så kan det
i mange situationer være win-win,
mener Lars Christian Prytz.

Jordfordeling
Landbrug & Fødevarer har
sammen med Danmarks
Naturfredningsforening foreslået en
fond til multifunktionel jordfordeling,
der skal understøtte ekstensivering
eller udtagning af landbrugsarealer
på lavbundsjorde.

Hvad kan du gøre
på din gård?
I markbruget
kan du...

Etablere stærke efterafgrøder
En efterafgrøde opfanger CO2 og
øger indlejringen af kulstof i jorden.
Efterafgrøder reducerer desuden
kvælstofudvaskningen. Efterafgrøder
har en eftervirkning, så du kan spare
på kvælstofgødningen. Samlet set
har efterafgrøder en klar positiv
klimaeffekt.

derefter. Du kan også optimere
gødskningen med sektionskontrol,
kantspredningsudstyr og gradueret
tildeling. Ved afgrøder i sandjord med
sen vækststart som kartofler og majs
kan en nitrifikationshæmmer tilsat
ammoniumholdig gødning begrænse
både kvælstoftab ved udvaskning og
emission af lattergas.

Håndtere husdyrgødning
klimavenligt
Husdyrgødning bidrager i betydeligt
omfang til landbrugets emissioner
af drivhusgasser – i både stald,
lager og mark. Et effektivt flydelag
eller en overdækning kan reducere
emissionen af drivhusgasser fra
gyllelagre. Det er også godt for
klimaet at udnytte husdyrgødningen
til biogas.

Dyrke mere kløvergræs og græs
Sammenlignet med étårige afgrøder
kan kløvergræs og græs øge
kulstofindholdet i jorden. Dyrkning
af mere kløvergræs og græs er
selvfølgelig især en mulighed på
kvægbrug – indtil der eventuelt bliver
mulighed for at dyrke kløvergræs
og græs som salgsafgrøder til
bioraffinering.

Der er en særlig stor risiko for
emission af lattergas, hvis jorden
tilføres husdyrgødning, når jorden
er våd. Timing af udbringningen
efter vejrforholdene og anden
gødskning er derfor vigtig. Optimer
udbringningstidspunktet.
Optimere anvendelsen af kvælstof
Markbrugets største bidrag til
drivhusgasser er lattergas fra tilført
kvælstof. Derfor er det vigtigt at
fintune kvælstofanvendelsen.
Beregn kvælstofbehovet så
præcist som muligt i hver enkelt
mark. Beregn markeffekten af
udbragt husdyrgødning og tilpas
den supplerende gødskning

Deltage i et lavbunds- eller
vådområdeprojekt
Det mest effektfulde er at
deltage i et lavbunds- eller
vådområdeprojekt, hvis du på din
bedrift har lavbundsjord med et højt
humusindhold.
Landbrug & Fødevarer har
sammen med Danmarks
Naturfredningsforening foreslået en
fond til multifunktionel jordfordeling,
der skal understøtte ekstensivering
eller udtagning af landbrugsarealer
på lavbundsjorde.

I kvægproduktionen
kan du...

I griseproduktionen
kan du...

Udføre hyppig udslusning af gylle
Hyppig udslusning kan du lave i de fleste eksisterende
slagtesvinestalde. Bygger du helt ny stald, er
der mange andre teknologiske muligheder udover
gylleudslusningen.

Kigge på andelen af opdræt
Optimer produktionen, så andelen af opdræt er det
absolut nødvendige i forhold til produktionen. Færre dyr
per produceret liter mælk vil reducere klimagasemissionen
og alt andet lige mindske omkostningerne.

Arbejde med foderudnyttelse
og foderspild
Mindre foderspild og bedre foderudnyttelse er godt
for både økonomi og klima. Ved at øge foderudnyttelsen
er det muligt at reducere udskillelsen af klimagasser
samtidig med, du sparer foder.

Tilsætte fedt i foderet
Fodring med fedt til drøvtyggere reducerer vommens
udslip af metan. Det gælder for malkekøer såvel som
opdræt. Brug af rapsfrø som fedttilsætning til foderet for
at dæmpe metanudskillelse fra vommen giver den bedste
samlede effekt.
Mindske fodertab og
forbedre foderudnyttelse
Mindre fodertab og bedre foderudnyttelse vil reducere
det brugte areal per produceret liter mælk eller kilo kød
og vil reducere klimagasemissionen.
Tilpasse proteinindholdet i foderet
Ved at sikre, der ikke er for meget protein i foderet,
reducerer du udledningen af klimagasser.

Hvad er forretningspotentialet i bæredygtig
fødevareproduktion?
Bæredygtighed er et markedskrav. Og det er
forudsætningen for, at vi fortsat kan producere
fødevarer i Danmark. Samtidig er bæredygtighed
en konkurrencefordel for danske landmænd. For
DLG drejer bæredygtighed i vores værdikæder sig
blandt andet om konstant at øge fodereffektiviteten
og forædle fremtidens planter. Desuden oplever vi
gennem vores internationale aktiviteter, hvordan
den danske landbrugsmodel med bæredygtig,
ressourceeffektiv og intensiv produktion er meget
efterspurgt i udlandet. Så der er samlet set et stort
forretningspotentiale i bæredygtighed.

Arla

DLG

Bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard

Hvordan arbejder I med klima og bæredygtighed
hos jer?
Vi tror på, at mejeriprodukter har en plads på fremtidens
køkkenbord. Vi arbejder dagligt på samtlige niveauer
med klima og bæredygtighed for at minimere vores
påvirkning og har i dag et af de laveste CO2-aftryk per
kilo mælk i verden. Men Arla vil gøre det endnu bedre, og
derfor har vi netop lanceret vores nye ambitiøse miljø- og
klimastrategi frem mod 2050. I vores nye strategi arbejder
vi målrettet på at reducere vores CO2-udledning med 30
pct. over det næste årti og have netto nul klimaaftryk i
2050.
I hvor høj grad efterspørger jeres kunder i henholdsvis
ind- og udland bæredygtige og klimavenlige fødevarer
og produkter?
Både forbrugere, kunder og andelshavere efterspørger,
at Arlas produkter efterlader et mindre klimaaftryk,
end produkterne tidligere har gjort. Vi ved, at
landbrugsproduktionen står for en markant CO2udledning, og derfor har vi i en årrække arbejdet med
at klimaoptimere alle led fra stald til køkkenbord. Vi
andelshavere arbejder på vores bedrifter med den
frivillige ordning ’Klimatjek’, hvor vi får forslag til, hvordan

Vicekoncerndirektør Jesper Pagh

vi kan mindske bedriftens klimapåvirkning. Vi er ikke i
mål, men vi arbejder hver eneste dag på at gøre vores til
at videregive en bedre klode til de næste generationer
og samtidig sikre mejeriprodukter med høj ernæring og
kvalitet til verdens voksende befolkning.
Hvad er forretningspotentialet i bæredygtig
fødevareproduktion?
I Arla ser vi et rigtig stort forretningspotentiale. I
mange år har vi haft særligt fokus på at kunne tilbyde
forbrugerne sund og næringsrig kost. I takt med at
forbrugerne efterspørger mere klimavenlige produkter,
har vi taget udfordringen op og undersøgt, hvordan
vi kan klimaoptimere vores fødevareproduktion helt
fra gård til forbruger uden at gå på kompromis med
ernæringskriterier og kvalitet.

Hvordan arbejder I med klima og bæredygtighed
hos jer?
Vi arbejder målrettet med at mindske klima- og
miljøpåvirkningen af vores egen produktion og logistik.
Vores fabrikker har eksempelvis sænket energiforbruget
med 2 pct. hvert år igennem en længere årrække, ligesom
vi også reducerer vores transports klimaaftryk tilsvarende.
Vi arbejder også med at blive endnu bedre til at opsamle
og dele bæredygtighedsdata, så vores kunder og
interessenter kan bruge det i deres klimaregnskaber.
Endelig arbejder vi på at udvikle proteinafgrøder i en
dansk kontekst, så vi mindsker afhængigheden af at
importere proteinafgrøder som soja.
I hvor høj grad efterspørger jeres kunder i henholdsvis
ind- og udland bæredygtige og klimavenlige fødevarer
og produkter?
Vi oplever, at vores kunder i landbruget i stigende grad
efterspørger dokumentation og data, for eksempel for
deres foderblandingers klimaaftryk. Samtidig er der fokus
på, at de råvarer, vi importerer, er produceret på
bæredygtig vis.

fortsætte. Vi mærker en stigende bekymring for
kødets påvirkning af klimaet, men omvendt er der
stor interesse for bæredygtige løsninger.

Hvad er forretningspotentialet i bæredygtig
fødevareproduktion?
Vi arbejder med, at den bæredygtige danske gris skal
blive et nyt startskud for os og for dansk landbrug.
Der er uden tvivl et potentiale hos flere af de store
detailkæder og ikke mindst i foodservice, men vi skal
arbejde hårdere for at få vores industrikunder med
på rejsen.

Daka

Danish Crown

Marketing Sustainability Lead Katrine Storgaard
Hvordan arbejder I med klima og bæredygtighed
hos jer?
Daka har sådan set altid været bæredygtige, idet vi i
mange år har genanvendt biprodukter fra landbruget.
Vi recirkulerer biprodukter til biodiesel og gødning, og
på den måde bidrager vi til, at vigtige næringsstoffer
går i kredsløb og føres tilbage til jorden samt bidrager
til fortrængning af de fossile brændstoffer i kraft af
de 55 millioner liter biodiesel, vi producerer hvert år.
Recirkulering og genanvendelse er en del af Dakas
DNA. Vi genanvender selv de reststrømme, vi har i vores
produktioner og sikrer, at de enten bliver genanvendt
eller har en høj udnyttelsesgrad i andre sammenhænge,
eksempelvis varme til lokalområdet eller renset
spildevand til landmændene.
I hvor høj grad efterspørger jeres kunder i henholdsvis
ind- og udland bæredygtige og klimavenlige fødevarer
og produkter?
På hjemmemarkedet efterspørger vores kunder primært
gødning, hvor vi oplever en stigende interesse. Vores
forretningsområde ReFood er også i vækst, hvor vi
indsamler madaffald fra blandt andet institutioner,
restauranter og industri og recirkulerer det til grøn energi,
gødning og biodiesel. På de udenlandske markeder

er det vores PetFood-ingredienser og andre proteiner,
vi ser en efterspørgsel på. Her har vores udenlandske
købere virkelig fået øjnene op for, at vi har et bæredygtigt
produkt.
Hvad er forretningspotentialet i bæredygtig
fødevareproduktion?
Set fra Dakas synspunkt genanvender vi organiske
biprodukter og madaffald til nye produkter og har et
stort fokus på at øge værdien på produkterne opad i
affaldshierarkiet. Vi kan se en kæmpe værdi både for os,
men også for fødevarebranchen og landbrugsbranchen
generelt, ved at vi bidrager til at løfte den bæredygtige
opgave i branchernes cirkulære værdikæder.

CEO Jais Valeur
Hvordan arbejder I med klima og bæredygtighed
hos jer?
Bæredygtighed er kommet øverst på vores strategiske
agenda, fordi vi vil sikre at forbrugerne også i
fremtiden kan nyde kød med god samvittighed. Det
er en position, vi vil vinde i markedet, og vi har et
rigtig godt udgangspunkt. Målt i forhold til 2005 er
det Danish Crowns mål at halvere hele værdikædens
klimaaftryk inden 2030, mens visionen er at være
netto klimaneutral i 2050. Når det gælder gårdenes
klimabelastning, er vi allerede godt på vej.
Vi er i fuld gang med at klimacertificere
griseandelshaverne, og tallene fra de første viser, at
de i snit har forbedret sig med 7,5 pct. siden 2016.
I fællesskab har de forpligtet sig til tiltag, der vil
reducere deres samlede udledninger af klimagasser
med 5 pct. yderligere inden udgangen af 2021.
I hvor høj grad efterspørger jeres kunder i
henholdsvis ind- og udland bæredygtige og
klimavenlige fødevarer og produkter?
Bæredygtighed betyder mere og mere for kunderne.
Hos mange af Danish Crowns store kunder
arbejdes der systematisk med bæredygtighed i
hele værdikæden, og den tendens er vi sikre på vil
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