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Landbrug & Fødevarer

Klima-neutral
2050
I 2050 vil vi være 10 milliarder mennesker på jorden. 10 milliarder munde,
der alle skal mættes. Efterspørgslen efter alle fødevarer vil stige kraftigt. Det
danske fødevareerhverv er en del af løsningen. Vi vil levere danske løsninger
på globale udfordringer.

Klima-neutral 2050

Befolkningstilvæksten, fødevareefterspørgslen og klimaforandringerne rejser en
enorm udfordring. Produktionen af fødevarer påvirker klimaet, og derfor er der
brug for nye, innovative løsninger, hvis vi
skal mætte alle munde og samtidig sikre, at
vi tager vare på verdens klimaudfordringer.
Det danske fødevareerhverv er klar til at
løfte den udfordring. Vi vil gå forrest.
Og vi vil skabe de løsninger, som ikke
kun kan blive svaret på den danske klimaudledning, men som også kan inspirere og vise vejen for vores kollegaer i
resten af verden.

Forord

Derfor er det vores vision, at Danmarks
fødevareerhverv skal være klimaneutralt
senest i 2050. Det er en ambitiøs vision.
Og i dag kan vi ikke fuldt ud sige, hvordan den skal realiseres.
Men afgørende er det, at vi skal tænke
større end Danmark. Klima er en global
udfordring, og derfor skal udfordringerne findes i overensstemmelse med
FN’s Verdensmål om at begrænse sult i
verden, gøre noget ved klimaet og sikre
en bæredygtig produktion gennem partnerskaber. Snuptagsløsninger som at
begrænse den danske fødevareproduktion ser måske gode ud i det nationale
klimaregnskab, men det løser ikke verdens klimaudfordringer – tværtimod.
Løsningen er derimod at finde veje til at
producere mere med mindre. At udvikle
nye metoder, der efterlader et lavere klimaaftryk, når der produceres fødevarer.
Heldigvis har vi i Danmark alle forudsætninger for at bære faklen og vise vejen til
produktionen af klimaneutrale fødevarer.
Vi har allerede en af verdens mest klimaeffektive fødevareproduktioner. Godt
landmandskab, innovative virksomheder
og en stærk forskningsindsats er og har
været forudsætningen for, at dansk fødevareproduktion i dag er blandt verdens
mest klimaeffektive. Eksemplerne er
mange. Gylle, der bliver til energi. Rest
produkter fra planteproduktionen, der
kan blive til protein. Køer, der spiser mindre foder, men giver mere mælk. Alt det
er vi godt i gang med.

Men verdens klimaudfordringer bliver
ikke løst af gårsdagens løsninger. Vi arbejder hele tiden på at udvikle os, sætte nye
mål og finde nye metoder. Vi vil være en
del af løsningen på de udfordringer, vores
erhverv og vores samfund står over for.
Med vores klimavision inviterer fødevareerhvervet hele Danmark til at finde
morgendagens løsninger, så vi sammen
kan realisere visionen om en klimaneutral fødevareproduktion i 2050.
For skal visionen realiseres, så kræver
det, at vi arbejder sammen. Universitet
erne med deres viden. Staten med dens
ressourcer. Landmændene med omstillingsevne og praktisk know-how. Virk
somhederne med ambitioner og udvikling, der fx skal optimere transport og
emballage, sikre at hele råvaren udnyttes
og skabe de klimavenlige varer, forbrugeren efterspørger. Og alle andre, som har
lysten, viljen og viden til at sikre, at der
kan produceres klimavenlige fødevarer.
Det bliver ikke nemt. Det kræver løsninger, som vi end ikke kan forestille os i dag.
Og det kræver forbrugere, som også bi
drager til løsningerne, fx ved at betale lidt
mere for de nye klimavenlige varer, vi skal
udvikle. Til gengæld kan vi sammen skabe
et afgørende bidrag til en af vor tids største
udfordringer og samtidig sikre, at det er
danske produkter og løsninger, der efterspørges. Danmark er et lille land, men vi
er en fødevarenation med stolte traditioner og store visioner. Sammen med hele
Danmark vil vi vise verden, at der er en vej
til en klimaneutral fødevareproduktion.

”Løsningen er at finde veje til at producere mere med mindre. At udvikle
nye metoder, der efterlader et lavere klimaaftryk, når der produceres fødevarer. Heldigvis har vi i Danmark alle forudsætninger for at bære faklen
og vise vejen til produktionen af klimaneutrale fødevarer.”
Martin Merrild, formand
Anne Lawaetz Arhnung, adm. direktør
Landbrug & Fødevarer
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Visionen

Visionen
Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Det betyder, at vi ikke skal udlede flere
klimagasser, end vi optager, og vi vil bidrage med grøn, bæredygtig energi. Vi vil – i tæt partnerskab
med resten af Danmark og i overensstemmelse med FN’s verdensmål – vise verden, at der findes en
økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.

Fødevareerhvervet

Klima-neutral 2050

Visionen

Klima-neutral

2050
62%
Danske landmænd ejer og dyrker
ca. 62 pct. af jorden i Danmark

189.000
Fødevareklyngen beskæftiger ca. 189.000 mennesker
i Danmark
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29.750 landmænd

400 virksomheder

Under Landbrug & Fødevarer repræsenterer de
lokale landbo-, familie-, og fællesforeninger ca.
29.750 landmænd over hele Danmark

Landbrug & Fødevarer repræsenterer ca. 300
fødevarevirksomheder og ca. 100 virksomheder i
agroindustrien
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Udfordringen

Udfordringen

Klima-neutral 2050

Udfordringen

Verdensbefolkingen i 2050
Stigningen i antal mennesker fra 2019-2050

10 mia.
9,8 mia.

Klimaforandringer får alarmklokkerne til at ringe verden over. Smeltende
gletsjere, stigende vandstande og ekstreme vejrforhold kalder på handling.
Samtidigt stiger den globale efterspørgsel efter fødevarer, og ifølge FN’s
fremskrivninger bliver der næsten 10 milliarder munde at mætte i 2050.

7,7 mia.
Kilde: FN, 2018

Prognose for efterspørgslen på kød i 2050
2005

2050

455 mio. tons kød
258

Kød i alt

Kvæg

Får

Gris

Fjerkræ

Kilde: FAO, 2012

Klimaet er en udfordring for hele verden.
En udfordring, der betyder, at vores planet står over for store forandringer, hvis
ikke det lykkes os at få styr på reduktionen af klimagasser.
Nogle af forandringerne ser vi allerede.
Gennemsnitstemperaturen i verden er stigende. Og selv om en enkeltstående varm
sommer eller et enkeltstående vådt
efterår ikke alene kan tilskrives klimaforandringer, ser vi mange steder mere ekstremt vejr med større udsving i den ene
eller anden retning, end vi har set tidligere.
Derfor skal der gøres noget. Verdens
udledning af klimagasser skal reduceres.
Og for det globale fødevareerhverv venter der en stor opgave, fordi produktion
af fødevarer ifølge IPCC tegner sig for 24
pct. af verdens samlede udledning af CO2.
Samtidig vokser jordens befolkning.
Fremskrivninger viser, at der vil være tæt
på 10 mia. mennesker i 2050. Hvis de 10
mia. mennesker skal have mad på bordet,

betyder det, at der skal produceres endnu
flere fødevarer. Korn, majs, grøntsager og
kartofler. Alene efterspørgslen på kød
ventes at stige til ca. 455 mio. tons i 2050,
bl.a. fordi flere og flere heldigvis løftes ud
af fattigdom. Når det sker, supplerer de
deres kost med kød, som kylling, oksekød
eller grisekød.
Derfor er tiden også kommet til, at de
mest bæredygtige og innovative går forrest og bærer faklen for morgendagens
fødevareproduktion. Vi skal finde danske
løsninger på globale udfordringer. Vi skal
vise vejen til at producere flere fødevarer
med mindre klimaaftryk. Vi skal tænke
innovativt, lære fra os og vise bonden i
Kina, at man måske kan udvikle en
emhætte til stalden, der vil gøre bonden
i stand til at opsamle metan fra køernes
bøvser og genbruge den som brændsel i
hans traktor. Vi skal udvikle teknikker, der
gør dyrlægen i Argentina i stand til at vaccinere koen mod at udlede metan. Og vi
skal forske i grøn beton, planteforædling
og alle mulige andre kendte og ukendte
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scenarier, der for alvor kan vise vejen mod
en klimaneutral fødevareproduktion.
For nogle er svaret i dag at reducere produktionen i Danmark, men det løser ikke
verdens udfordring. For reducerer vi produktionen i Danmark, flytter den til
lande, hvor klimaaftrykket er større, når
de producerer mælk, korn eller kød for at
følge med den eksplosive efterspørgsel.
Der skal produceres mere, og det danske
fødevareerhverv skal finde de klimaneutrale løsninger.

Middeltemperaturen i Danmark 1960-2016

9,0°
7,9°
Kilde: DMI

Til gavn for os alle. Og til gavn for klimaet.
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Partnerskabet

Klima-neutral 2050

Partnerskabet

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

Fremtiden

Med kendte - men endnu ikke færdigudviklede - virkemidler
ved vi i dag, at vi kan komme halvdelen af vejen mod at blive
klimaneutrale. I fremtiden skal vi hele vejen i mål - ikke alene,
men sammen med resten af samfundet.

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

Politikere

Visionen kræver politisk vilje

Løsningen

Universiteter

Universiteterne skal forske
intensivt i nye, bæredygtige
og klimaeffektive løsninger

Der skal investeres massivt i forskning og udvikling.
Og politikere, organisationer, forbrugere og hele
fødevareerhvervet skal sammen finde de løsninger,
der er brug for.

Energi

Landbruget

Biogas, vindmøller, solceller
på marken

Landbruget skal være omstillingsparate
og bidrage med praktisk know-how

Bygninger

Klimavenligt byggeri, staldteknologi,
ventilationsanlæg, gylleudslusning

Husdyr

Avl, fodersammensætning

Transport

Pakkeri

Virksomheder

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

Klimakoen
I Danmark har vi vist, at vi kan finde og realisere løsninger i landbruget, der
kan være med til at reducere udledningen af klimagasser. Det gælder også
arbejdet for en mere klimaeffektiv ko. Fødevareerhvervet og landbrugets
videnscenter SEGES forsker fortsat målrettet i nye løsninger – fx hvordan
man kan få koen til at udlede mindre metan.

Klima-neutral 2050

Klimakoen

40 kg læder

60-80 kg foder

Når man skal opgøre, hvor klimavenlig en produktion er,
handler det ikke kun om udledningen af drivhusgasser igennem opvæksten og ved produktionen. Det er også vigtigt
at indregne, hvad koen bliver brugt til udover bøffer. Koen
leverer 40 kg. hud, som bliver anvendt til læder og gelatine.

En højtydende ko, der producerer 35-40 liter mælk
om dagen, æder 60-80 kg foder. Omregnet til kg
tørstof svarer det til ca. 22 kg tørstof. Hvis foderforbrug per kilo kød reduceres, sker der samtidig et
fald i klimaaftryk for hvert kilo kød.

100% mere
effektiv

Biprodukter
Udover at bruge kødet fra kvæget bliver huden
brugt til læder, blodet til medicin, restkødet bruges
til minkfoder, og vomindholdet på dyret bruges til
produktion af biogas.

Over de seneste 30 år er den gennemsnitlige mælkeydelse pr.
ko steget med knap 100%. I 1980 var den gennemsnitlige
ydelse 5.250 kg. mælk pr. årsko. Gennem avl og udvikling af
foder var det tal steget til 10.260 kg. i 2017.

250 kg kød
Når det gælder udnyttelse og optimering af alle
dele af dyret, er de danske slagterier i front. Alt bliver
optimeret, og intet går til spilde. Koen leverer ca.
250 kg. kød, når den ikke længere producerer mælk.

”I Danmark har vi arbejdet målrettet med avl, udvikling af
foder og sikring af høj fodereffektivitet. Det betyder, at køerne
nu leverer mere mælk for det samme foder. Derfor kan man
sige, at vi har skabt en ”klimako”, der påvirker klimaet betyde
ligt mindre end langt de fleste andre køer i resten af verden.”
Ejnar Schultz, direktør for landbrugets videnscenter, SEGES

Kilde: Aarhus Universitet for Kødbranchens
Fællesråd og L&F, 2015

1980

2017
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Udgangspunktet

Udgangspunktet

Klima-neutral 2050

Udgangspunktet

Landbrugets bidrag til klimagasudledningen
CO2-ækvivalenter

Visionen om at blive klimaneutral forudsætter, at man kender sit udgangspunkt.
Et af de områder, hvor vi ved, at vi har udfordringer, er i landbrugsproduktionen.
Derfor har SEGES, som er landbrugets videnscenter, kigget på, hvor stort
reduktionspotentialet er for drivhusgasser i landbruget frem mod 2050.

15,6 mio. t.
35 % Metan
2 % Kuldioxid ved kalkning m.m.
30% Lattergas
8 % Energiforbrug
25 % LULUCF
Kilde: SEGES

Reduktionspotentiale med eksisterende virkemidler
Mio. t.

2018
15,6 mio. t.
2050

8,6 mio. t.
Kvæg

Landbrugets videnscenter, SEGES, er nået
frem til et udgangspunkt, hvor landbrugets bidrag til den danske klimagasemission er opgjort til knap 16 mio. ton CO2ækvivalenter. Det er altså vores baseline
for klimaindsatsen i landbrugsproduktionen.
I det tal indgår også energiforbrug i landbruget - også selvom landbruget ikke
opgørelsesmæssigt er en del af energisektoren. Ligeledes godskrives landbruget ikke i sit klimaregnskab for reduktion
af fossile brændsler eller produktion af
vedvarende energi. Det vil altså sige, at
selv om produktionen af vedvarende
energi finder sted fra en vindmølle, et
biogasanlæg eller et solcelleanlæg, der er
ejet eller opsat på en landsmand jord, så
tilfalder godskrivningen i dag energisektoren. Det skaber naturligvis nogle skævvredne incitamenter, der ikke gavner klimaet. Derfor er det en indbygget forudsætning, at landbruget godskrives for
grønne energitiltag, sålænge der stadig
anvendes fossile brændsler i Danmark.
Det samme gælder den CO2, der kan
optages i jord eller skov (den såkaldte

LULUCF). Her godskrives landbrugs- og
fødevareerhvervet heller ikke fuldt ud.
Det er imidlertid blandt andet her, at vi
finder et stort potentiale i fremtiden.
De kendte virkemidler
Med den nuværende viden vi har om
mulige - men ikke fuldt udviklede - virkemidler, er det vurderingen, at vi kan
komme halvdelen af vejen mod at blive
klimaneutrale frem mod 2050. Den forventning dækker over indsatser i planteproduktionen og de store husdyrproduktioner; svine- og kvægproduktion. Det er
ikke virkemidler, som landbruget kan
implementere i morgen uden omkost
ninger. For en stor del af virkemidlernes
vedkommende vil der være brug for, at
staten bidrager med den rette politiske
prioritering og de nødvendige ressourcer.
De kendte virkemidler bringer os et godt
stykke af vejen med bl.a. udtagning af
lavbundsjorde, genbrug af gylle til biogas, innovative staldteknologier, forædling af afgrøder, forbedrede fodersammensætninger og de nuværende
forventninger til avlsfremgang.
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Svin

Planteproduktion

Uafklaret

Kilde: SEGES

Det siger eksperterne
”Drivhusgasser fra markbruget blev især reduceret i løbet af 1990’erne. Der er dog mulighed for yderligere reduktioner, især gennem
nitrifikationshæmmere i kvælstofgødningen
og udtagning af de dyrkede tørvejorde.”
Jørgen E. Olesen, Professor på Institut for
Agroøkologi - Klima og Vand, Aarhus Universitet

’”Vi kan ikke eliminere udledningen af
metan fra køerne fuldstændigt, men vi kan
reducere det markant via ændringer
i fodringen og valg af avlsdyr.”
Peter Lund, Professor på Institut for
Husdyrvidenskab - Husdyrernæring og Fysiologi,
Aarhus Universitet
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Udgangspunktet

Klima-neutral 2050

Udgangspunktet

Vi arbejder i marken

Vi arbejder med energi

Det er i planteproduktionen, at vi med udgangspunkt i kendte
virkemidler kender det største reduktionspotentiale.

Biogasanlæg omsætter husdyrgødning og organiske restprodukter til energi
og miljøvenlig gødning og nedbringer metan- og lattergastabet.

Der udledes klimagasser fra marken ved
flere forskellige aktiviteter. Der udledes
lattergas ved gødskning af marken, og
markernes organiske stof kan nedbrydes
til CO2 ved dyrkning af jorden. Særligt
pløjning af tørvejord udgør en væsentlig
kilde til udledning af drivhusgas fra markbruget, fordi denne type jord indeholder
meget kulstof.
En måde at mindske udledningen af klimagasser fra landbruget er ved at udtage kulstofrige jorde fra landbrugsproduktion.
I dag er der ca. 108.000 hektarer kulstofrig
jord i dyrkning – heraf ca. halvdelen i ådale,
og halvdelen i sammenhængende flader
flere forskellige steder i Danmark. Ved at
udtage en del af dem kan man foruden
begrænsningen af CO2-udledningen også
opnå andre positive sideeffekter som en
forbedret biodiversitet og mindske tabet
af kvælstof til vandmiljøet.
Udledningen af klimagasser fra den kulstofrige lavsbundjord vurderes at udgøre
omkring 39 procent af den samlede udled
ning fra markbrug. Det er klart den største enkeltstående faktor. Udfordringen
ligger i økonomien. For skal jorden udtages, skal landmanden økonomisk kompenseres for tab af produktionsjord.

Ud over mindre produktive lavbundsjord
er der lavbundsjord, der bruges til produktion af højværdivarer. Det er derfor
en forudsætning for at realisere klimagevinsten, at der stilles betragtelige økonomiske ressourcer til rådighed.

Det samlede energiforbrug, på tværs af
husholdninger, transportsektoren, industrien, serviceerhverv og i fødevareproduktionen, bidrager i høj grad til CO2udledningen, såfremt den er baseret på
fossile energikilder. Det er derfor vigtigt, at forsyningen nu og i fremtiden i
højere grad sikres gennem vedvarende
energikilder, som også er lagerbar og
fleksibel, og som opfylder alle samfundets energibehov, uanset om det drejer
sig om el, varme, transport, køl m.v.

Der findes også andre tiltag, som kan
hjælpe med at mindske udledningen klima
gasser fra markbruget. Den største kilde
til klimaudslip fra markbruget er frigivelse
af lattergas, som har en drivhuseffekt, der
er 298 gange kraftigere end CO2. Efter
afgrøder og nedpløjning af halm kan lagre
CO2 i jorden. Desuden kan anvendelsen
af såkaldte nitrifikationshæmmere i husdyrs- og handelsgødning mindske udledningen af klimagasser betydeligt, da det
begrænser nitrifikationsprocessen, der er
en kilde til lattergasemissioner.

Biogas er i den henseende et rigtig godt
supplement til billig el fra sol og vind.
Biogas virker også, når det ikke blæser,
og solen ikke skinner, fordi biogassen
kan lagres i gasnettet. Derudover har
biogas en vigtig rolle som brændstof i
den tunge transport og til procesenergi
i industrien, hvor el alene ikke rækker.

Ifølge gældende regler for opgørelse af
drivhusgasemissioner regner man med,
at 1 procent af det kvælstof, der tilføres
jorden, omdannes til lattergas. Under
danske forhold vil en emissionsfaktor på
0,6 procent formentlig være mere retvisende. Der må derfor opfordres til, at man
får gennemført et dansk måleprogram,
der kan dokumentere en mere retvisende
faktor for den danske emissionsfaktor.

Desuden mindsker produktionen af biogas klimaaftrykket fra den animalske
fødevareproduktion, da biogasanlæggene opsamler den metan, der naturligt
dannes under lagring af gylle. Når

Biogasanlæg
Biogas omdannes bl.a. til
brændstof til køretøjer

Lavbundsjord
Dræn
Gødning (afgasset biomasse)
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biogassen fortrænger fossil energi i husholdningerne, industrien eller som
brændstof i transportsektoren, mindskes udslippet af CO2, og dermed opnås
en dobbelt klimaeffekt. Den samlede
reduktion er således over 170 pct., når
biogas fra husdyrgødning anvendes som
brændstof i biler. Klimaeffekten kan forøges yderligere ved at køle eller udsluse
gyllen hurtigere fra svinestaldene.
Endelig er biogasanlæg et centralt element i den cirkulære økonomi. Biogas
anlæg recirkulerer nemlig næringsstoffer
i madaffald og andre organiske rest
produkter fra husholdninger og industri,
så de kan genanvendes som gødning til
afgrøderne på marken.
Med initiativer som biomasse, biogas,
biobrændstoffer, vindenergi, solceller
og energibesparelser i primærsektoren
vil man kunne levere en klimareduktion
svarene til 11,4 mio. ton CO2 allerede i
2030. Herefter vil fortrængningseffekten falde i takt med, at fossile brændsler
forventes udfaset frem mod 2050.

Landbrug & Fødevarer

Udgangspunktet

Klima-neutral 2050

Udgangspunktet

Vi arbejder i kostalden
Ved at tilsætte fedt i foderet til koen dannes der mindre metan i
koens mave. Dermed vil koen udlede mindre metan, når den bøvser
og prutter i kostalden og på marken.

Kvægbruget har den store udfordring, at
køer bøvser og prutter metan, som er en
af de primære kilder til drivhusgasemissioner fra landbruget. Metan er en drivhusgas, der har ca. 23 gange kraftigere drivhuseffekt end CO2.
Da koen er drøvtygger, skal den have
mad, som fordøjes gennem dens fire
maver. I koens komplicerede fordøjelsessystem dannes metan ved fordøjelse,
som frigives til atmosfæren, når koen
bøvser eller prutter. Med almindeligt
foder udleder kvægbruget ca. 3.195.000
tons klimagasser. Koens bøvser og prutter er den største udledning fra kvægbruget, men koens fordøjelse og udskillelse
af metan kan påvirkes af dets foder.

Undersøgelser viser, at man kan minimere indholdet af metan i koens bøvser
og prutter ved at tilsætte fedt i dens
foder. Koen er nemlig en drøvtygger, hvis
mave binder metan bedre, når den fodres med fedt. Det vurderes, at denne
type foder kan betyde, at køerne udleder
140.000 tons færre CO2-ækvivalenter.
Udover at sikre det rette foder til koen,
så kan man mindske kvægbrugets udledning ved at avle mere klimavenlige køer,
da mængden af dannet metan varierer
fra ko til ko og er arveligt. Ligeledes kan
man blive bedre til at opsamle og
udnytte klimagasser og ammoniak fra
staldanlæggene.

Vi arbejder i grisestalden
Indsatser, der ændrer på gødningshåndteringen, kan nedbringe udledningen
fra grisestalde. Alene hyppig udslusning fra slagtesvinestalde kan nedbringe
udledningen fra staldene med ca. 22%.

En af de måder, man kan mindske klimapåvirkningen fra grisestalden, er ved
hurtigere at få den gylle, som produceres i grisestalden, ud i gylletanke. Den
metode kaldes for hyppig udslusning.
Kort fortalt betyder det, at gyllen fra
stalden skal overflyttes til en gylletank
hurtigere. I stedet for at lave udslusning
af gylle hver femte til sjette uge, udsluses det i stedet en gang om ugen. Da
temperaturen i gylletanken er lavere
end i stalden, udskilles mindre metan,
og dermed kan der realiseres en betydelig reduktion i klimagas-udledningen.
Det vurderes, at griseproduktionens
emission af metan kan reduceres med
ca. 22%, hvis hyppig udslusning praktiseres i 90% af alle slagtesvinestalde.
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Det er selvfølgelig ikke gratis og vurderes
at ville koste erhvervet 15-18 mio. kr. årligt.
Man kan også lave flere tiltag end hyppig gylleudslusning for at mindske griseproduktionens udledning af klimagasser. Det drejer sig bl.a. om at bygge nye
og miljøvenlige grisestalde, sikre en
bedre fodersammensætning til grisene
og fokusere på avl. Avlsfremgang betyder en forventet nedgang i foderforbrug
pr. gris. Derudover forventes det, at der
ved avlsfremgang i 2050 vil være hele
200.000 færre søer til at producere det
samme antal smågrise som i 2017. Det vil
betyde en væsentlig reduktion i arealforbruget og klimagasudledning pr. produceret kg. grisekød.
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Bæredygtigt byggeri
I fødevarererhvervet bygger vi meget.
I takt med ny forskning bygger vi stalde,
som bl.a. er mere miljø- og klimavenlige.
I fremtiden vil byggeriet også kunne bidrage
til mindre udledning af klimagasser. Det
vil fødevarererhvervet kunne gøre ved at
vælge mere klimavenlige materialer i byg
ningsanlæg, der udleder mindre CO2 end
den beton, vi kender i dag. Byggemateriel
som eksempelvis Futurecem fra Aalborg
Portland viser i dag vejen til mere klimavenligt byggeri. Og grøn beton vil i fremtiden kunne hjælpe landmanden og fødevarevirksomheder med at komme nærmere
visionen om at blive klimaneutrale. Lige
ledes skal der forskes i cirkulært byggeri
og anvendelse af bæredygtige byggematerialer, som for eksempel træ.

Noget af det, der kendetegner fødevarererhvervet i Danmark, er, at vi arbejder intensivt med
innovation og udvikling. Det ligger i vores DNA, at vi vil gå forrest og være med til at finde fremtidens
løsninger. Løsningerne kender vi naturligvis ikke endnu, men det kan blive de tiltag, der kan gøre
fødevarererhvervet klimaneutralt i 2050. Nogle er mulige – andre vil måske vise sig umulige – men
fælles for dem alle er, at de har potentiale til at bidrage til løsningen frem mod 2050.

1

Opsamling af metan
Hvad, hvis man i fremtiden kan opsamle
metan fra køerne gennem en ”emhætte”
og udnytte den i biogas? Faktisk er metan,
som køerne bøvser op, en meget tynd
form for biogas. Hvis den biogas kunne
koncentreres og ledes til naturgasnettet,
vil køerne kunne bidrage til energiproduk
tionen, og et miljøproblem vil dermed
blive til en ressource. Der er allerede projekter i gang med opsamling af metan i
stalden. Projektet er dog langt fra i mål
endnu, men det er absolut et tiltag, der
skal forskes mere i, i fremtiden.

2

Vaccine mod metanudledning
31% af landbrugets udledning af klima
gasser kommer fra metan, som køer udleder gennem bøvser og tarmgas. For at af
hjælpe det forskes der i New Zealand i en
vaccine, som skal rense koens maver for
de mikrober, methanogener, der udvikler
sig til metan. Koen har et kompliceret
fordøjelsessystem, der er afhængig af, at
koen har bakterier, svampe og protozoer
for, at det fungerer. Det er derfor svært
at fjerne bestemte stoffer fra koens fordøjelsessystem og samtidig sikre, at fordøjelsen fortsat virker. Det er i den mere
spektakulære ende, at køerne i fremtiden kan vaccineres mod metanudledning.

Fremtiden

3

Enzymer og bakterier i gyllekanal
Dette er et fremtidsscenarie, som ikke lig
ger lige for, men som alligevel vurderes at
rumme et potentiale. En del metan udskilles
nemlig ved gødningshåndtering. For kvæg
bruget drejer det sig om cirka 654.000 tons
CO2 ækv og for svinebruget cirka 1.132.000
tons CO2 ækv. Hvis man ved hjælp af inten
siv forskning kan få fremstillet et enzym
eller en bakterie, der kan reducere, eller
helt fjerne metanudskillelsen i gyllekanalerne, så vil det være et kvantespring
mod en reduceret metanudledningen fra
gyllekanalerne. Tiltaget er et fremtidsscenarie og langt fra konkret, men det er
et godt eksempel på et månelandingstiltag, der kan anes ude i horisonten.

4

Kvæg skal udlede mindre klimagas
Der arbejdes allerede i dag bredt med at
finde midler til reduktion af det metan, der
bliver dannet i vommen på koen. Det kan
eksempelvis være, at landmanden tilsætter
krydderurter med forskellige olier, tang eller
udvundne stoffer herfra. I fremtiden kan vi
måske også fremforske kemiske stoffer, der
kan hæmme produktionen af metan. I dag
forskes der bl.a. i nitrat og en inhibitor kaldet 3-NOP som eksempel på det kemiske
stof. Det vurderes dog, at produkterne bliver meget omkostningstunge, hvis ikke der
kommer flere produkter på markedet.
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Vaccine mod metanudledning
Forskere arbejder i dag på metoder, hvor man
kan vaccinere koen mod udledning af metan

6

Energiafgrøder på braklagte marker
En af fremtidens metoder til at nedbringe
landbrugets udledning af klimagasser
kan blive at plante energiafgrøder som
pil på braklagte arealer. Pil er en effektiv
afgrøde, der kan opsuge mere CO2 og
afgive mere organisk materiale, end en
braklagt mark. Samtidig kan en omlagt
brakmark til pil fortsat levere positive
effekter som at holde kvælstof tilbage.
Det er et tiltag, som vi skal undersøge
nærmere, da vi på den måde vil kunne
nyttiggøre en god del af de i dag
braklagte marker.

Bæredygtigt byggeri

Opsamling af metan
I fremtiden kan man måske
opsamle metan fra koen og
genbruge det som brændsel
i sin traktor

Landmænd bygger både stalde og andre anlæg, og i fremtiden
bruger de måske ”grøn beton”

Oplagring af CO2 i undergrunden

Oplagring af Co2 i undergrunden har et kæmpe
potentiale
800 meter under jorden
Lersten
Sandsten
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Planteforædling
Et af de områder, hvor der både i dag og i
fremtiden vil være et stort klimamæssigt
potentiale, er planteforædling. Når man
eksempelvis sår kløver sammen med
græs (kløvergræs), producerer kløveren
kvælstof til afgrøden, så der skal tilføres
mindre kvælstof. Problemet er i dag, at
kløveren ofte bliver angrebet af såkaldt
kløvertræthed. Ved at gøre kløveren resistent og højtydende rajgræsser robuste
kan et højt udbytte i kløvergræs fastholdes
uden omlægning eller sjældnere omlægninger. Dermed vil klimaeffekten af kløvergræs øges, og omkostningerne ved
etablering af kløvergræs bliver reduceret.

Klima-neutral 2050

Fremtiden
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Oplagring af CO2 i undergrunden
Oplagring af CO2 i undergrunden er et af
de tiltag, der allerede er på den politiske
radar. Og regeringen har allerede sat 100
mio. kr. af til at forske i at oplagre CO2 i
den danske undergrund. Potentialet er
ifølge GEUS, at man ved teknikken kan
opsamle 500 års danske CO2 bidrag ved
at pumpe CO2 fra atmosfæren ned i
sandsten. Over sandsten ligger lersten,
der er ugennemtrængelig for CO2 og vil
forhindre, at det siver tilbage til atmosfæren. Det tiltag rummer et stort potentiale, og danske landmænd har en stor
andel i løsningen, da de ejer en betragtelig del af den danske jord.

I fremtiden er
maskinparken
måske 100%
fossilfri

Alle planter optager CO2 fra luften

Kløver og græs i blanding kan delvist forsyne sig
selv med livsvigtig kvælstof fra kløverens optag fra
luften. Jo flere år en kløvergræsmark ligger samme
sted, desto bedre for klimaet.

20

9

Fossilfri maskinpark
Der er også et potentiale for at nedbringe landbrugets klimaaftryk gennem
omstillingen til en fossilfri maskinpark.
Inden for landbrugssektoren er der en
dobbelteffekt at hente, når det kommer
til CO2-reduktionen fra transportsektoren. Foruden omstillingen af egen
maskinpark er landbruget nemlig også
storleverandør og producent af brændstof, der kommer fra vedvarende energikilder. Biobrændstoffer udgør 90% af det
energiforbrug i vej- og togtransporten,
der kommer fra vedvarende energikilder.
Elektrificeringen af landbrugets maskinpark kan betegnes som et nær-fremtidsscenarie. Producenter tester nu en traktor med en eldrevet motor, men
batterikapaciteten skal op og vægten
ned, før den for alvor kan anvendes.

10

Metanisering
Metanisering er en vigtig teknologi i det
fremtidige vedvarende energisystem.
Først og fremmest fordi det får el- og gassystemerne til at spille sammen. Tekno
logien kan gøre el fra vindmøller og solceller lagerbar i gasnettet, når der er overskud af el – og metanen kan levere forsyningssikkerhed i elsystemet, når det er
mørkt og stille vejr. Udover at gøre vindmøllestrøm lagerbar ved at lagre det i
form af metan i gasnettet, kan man ved
metanisering samtidig forøge vindmøllestrømmens energikvalitet ved at omdanne
det til metan. Teknologien kan være en
vigtig brik til optimeret udnyttelse af den
vedvarende el, som produceres fra sol og
vind, så strømmen ikke spildes.
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Omdannelse af CO2 fra luften til Biochar
Et af de scenarier, som virkelig er et fremtidsprojekt, er omdannelse af CO2 fra luften til Biochar. Biochar dannes, når der
sker en iltfri forbrænding af halm (pyrolyse). Biochar består for det meste af
svært omsætteligt kulstof (400 – 1000 år)
og har en jordforbedrende effekt. Som
alternativ til at pumpe CO2 ned i sandstens formationer i undergrunden, kunne
man omdanne CO2 til Biochar og bruge
den til jordforbedring. Dermed opnås en
stabil opbygning af kulstof i jorden, der
ikke frigives til CO2 de næste mange
hundrede til tusinde år.
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Skovrejsning i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Skov og skovrejsning kan binde CO2 biologisk. Derfor er skov effektiv til at
trække CO2 ud af atmosfæren i den periode, hvor der er tilvækst i skoven. Der er
dog udfordringer ved skovrejsning i
Danmark, da plantning af træer vil medføre udtagning af landbrugsjord. Men
hvis vi kan samtænke skovrejsning i
områder, hvor der alligevel er behov for
dyrkningsrestriktioner, vil de områder
blive såkaldte multifunktionelle områder, hvor drikkevandet beskyttes, CO2
trækkes ud af atmosfæren og naturen og
rekreative områder tilgodeses. Den løsning skal vi undersøge nærmere.
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Virksomhederne

Fødevarevirksomhederne
Visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv skal bæres af hele værdikæden – fra jord til
bord. Virksomhederne i fødevareerhvervet har allerede stort fokus på klimaudfordringen.
Arla og Danish Crown har lanceret egentlige klimavisioner, mens en række af erhvervets øvrige
virksomheder også arbejder med at reducere deres klimaaftryk.

Arla vil være klimaneutrale i 2050
Arla har sat kursen mod klimaneutralitet
for hele koncernen i alle lande i 2050.
Derfor har Arla lanceret en strategi, hvor
virksomheden kommer til at arbejde målrettet på tre områder.

Arla

For selv om Arla’s klimaaftryk per kilo
produceret mælk er mere end halv så
stort som det, FN vurderer er gennemsnittet for en liter produceret mælk i
resten af verden, sætter Arla nu ind på
tre områder for at nå helt i mål.

For det første vil Arla understøtte sine
mere end 10.000 andelshavere i klimaoptimering på deres gårde. Bedre fodersammensætning, som begrænser udvikling af klimagas i køernes maver, oplagring
af CO2 i jorden og flere andre tiltag skal
bringe andelshaverne i den rigtige retning.

Klima-neutral 2050

Virksomhederne

Danish Crown vil være verdens førende
producent af bæredygtigt kød
Klimaaftrykket på produktion af grisekød skal halveres inden 2030, og i 2050 er
det visionen, at hele værdikæden er klimaneutral med udgangspunkt i 2005.
Et af initiativerne til at nå målet bliver en
ny certificeringsordning for griseproducenterne, Klimavejen. Den indeholder en
opstartscertificering af landmændene,
der bliver entrébillet til et fælles bæredygtighedsprogram, der skal lede vejen
til det bæredygtige kød frem mod 2030.
Danish Crown forventer, at allerede i
2019 vil 90 pct. af de grise, som leveres til
Danish Crown, være en del af den nye
certificeringsordning. Derudover vil
Danish Crown sætte gang i en række tiltag, der skal reducere udledningen af klimagasser. Det gælder bl.a. et arbejde
med en bedre fodersammensætning til
grisene. I koncernen vil Danish Crown
ligeledes reducere CO2-udledningen på
slagterier og forædling.

Danish
Crown

For det andet sætter Arla fokus på produktion og logistik. For det tredje sætter
Arla fokus på forbrug og emballage, hvor
nye metoder og teknologi skal bringe
koncernen i retning af den ambitiøse
målsætning.

Virksomhederne
Blandt virksomhederne i fødevareklyngen arbejdes der mange steder med konkrete projekter, der skal sikre en reduktion i klimagasser.
Det gælder bl.a. også for erhvervets to
store grovvareselskaber, DLG og Danish
Agro, der begge har fokus på klimatiltag.
Danish Agro har et strategisk samarbejde
med energivirksomheden Ørsted, der
skal sikre klimaeffektivitet hos Danish
Agro, ligesom grovvareselskabet har bygget biobrændselsanlæg, udskifter til
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LED-pærer og mere end 100 lastvognschauffører har været på kursus,
hvor målet er at reducere forbruget af
diesel med op til 300.000 liter om året.
Også DLG arbejder målrettet med en klimaindsats. De seneste fem år har DLG
reduceret sit energiforbrug med to procent hvert år – en ambition som fastholdes fremover. Derudover er koncernen i
gang med at udskifte sin vognpark, så
den bliver mere brændstofeffektiv, og
der opføres nye effektive produktionsanlæg – senest har en foderfabrik reduceret energiforbruget med 80 pct.
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Fakta om erhvervet

Fakta om klimaet
16% reduktion

Den danske fødevareklynge bidrager til det danske samfund. Gennem produktion
og eksport skabes der aktivitet og indkomst i hele den danske økonomi.

Fra 1990 til 2016 steg produktionen med
31%, mens drivhusgasudledningen faldt
med 16%.

Blandt de mest klimaeffektive
2017

Fakta om
beskæftigelse

189.000
personer
i job

Fødevareklyngen skaber job
Fødevareklyngen sikrede beskæftigelse til
189.000 personer i 2017. Heraf er 50.000
beskæftiget i støtteerhverv - lige fra den
lokale elektriker på gården, over mejeristen
og til vognmanden.

Internationale studier viser, at Danmark
er blandt de mest klimaeffektive lande i
Europa målt per produceret enhed.
I følge Lesschen et al.. (2011) er Danmark
bl.a. nummer 1 mht. mælkeproduktion og
nummer 2 mht. oksekødsproduktion.

Griseproduktion
Danske griseproducenter har mindsket
CO2-udledningen med 18% siden 2005.

2014
190.000

2015
191.000

Fakta om
indkomst/eksport

2016
187.000

Fødevareklyngens
vareeksport

5,5% af BNP
Fødevareklyngens bidrag til Danmarks
samlede indkomst svarer til 5,5 pct. af BNP

17 % Tyskland
9% Sverige
8% Kina (inkl. Kong Kong)
7% Storbritannien
5 % Polen
5% Holland
4% Norge
4% Italien
3% USA
3 % Japan
35 % Øvrige lande

Eksport for 166,4 mia. kr.
Fødevareklyngen eksporterede for 166,4
mia. kr. i 2017. Det er ny rekord og hele 9
mia. kr. over den hidtidige rekord fra året før.

75% afsættes i udlandet
Omkring 75% af den samlede produktion
i den danske fødevareklynge afsættes i
udlandet.
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Kilde: Landbrug og Fødevarer
pba. Danmarks Statistik
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