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Økologi og klima: Hvordan hænger det sammen?
Økologisk Landsforening får mange spørgsmål fra forbrugere om økologi ift. klimaet, efter at enkelte
medier har skrevet, at økologisk kan have større klimaaftryk end konventionelt landbrug. Hvordan er det
nu? Forskning finder, at økologiske og konventionelle produkter har nogenlunde samme klimaaftryk i
dag, men at økologer har fat i mange klimaløsninger. Økologer går i front for nye klimahandling.
En del medier har for nylig skrevet, at økologisk udleder flere klimagasser end konventionelt landbrug. Men
forskere fra Aarhus Universitet, der har set på klimaeffekter fra jord til bord, konkluderer, at ”Økologiske og
konventionelle produkter har samme klimaaftryk—men økologien vinder på andre
bæredygtighedsparametre”, såsom beskyttelse af naturen, vores drikkevandsressourcer og vores fødevarer
fra pesticidrester.
"Reviewstudier fra Schweiz, Sverige og Danmark viser, at klimaaftrykket per kg produkt for økologiske og
konventionelle fødevarer er på samme niveau, når man følger de gældende guidelines for
livscyklusvurderinger," siger Marie Trydeman Knudsen, der forsker i jordbrugssystemer og bæredygtighed
ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, til okologisk.nu.
Økologer rykker på klimaet
I Økologisk Landsforening rykker man i disse år på klimaet, bl.a. med en klimaomstillingsplan for hele
landbruget. Økologer er i forvejen gode til klimatiltag, som at gøde mindre og at dyrke mere græs, som
hiver mere CO2 ud af luften. De har også droppet energikrævende kunstgødning og pesticider.
- Økologer har fat i rigtig mange gode klimaløsningner, men vi er langt fra i mål. Økologi skal blive et bedre
klimavalg. Vi hæver i år klimakravene for alle danske økologer, og vores landmænd kører derudaf med
klimaskoler og klimahandlingsplaner ude på gårdene. Flere er allerede klimaneutrale eller klimapositive,
siger Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening.
Alle kan slå et slag for klimaet
Det er ikke kun de økologiske landmænd, der er i gang.
- Vi har nu flere tusinde offentlige kantiner og restauranter, som har lagt om til økologi, og samtidig gået
forrest med reduceret spild, mindre kød og mere grønt. Det betyder, at maden ikke bare er mere
klimavenlig, men også sundere. Forbrugere kan – med samme simple fif – få både sundere, økologisk og
klimavenlig mad, siger Paul Holmbeck.
Forskning viser også, at de danskere, der køber mest økologi, også spiser mindre kød og mere grønt.
Her får du mere fakta om klima og økologi.
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