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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Jeg hedder Mette Kronborg og er klimakonsulent i Økologisk Landsforening. Jeg har de sidste 2,5 år arbejdet med klimaoptimering i landbrugssektoren.Jeg vil de næste 20 minutter introducere jer til hvad klima er for en størrelse, hvorfor det er relevant at snakke om i en landbrugssammenhæng og hvordan landbruget kan bidrage til en reduceret klimagasudledning, med udgangspunkt i en konkret bedrift. 



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi træder lige et skridt tilbage…Det er de her omstændigheder vi bliver præsenteret for på daglig basis, og det er landbruget der bliver udstillet som en væsentlig bidrager til det der sker med klimaet.Debatten er skarp og ikke altid baseret på korrekte facts. Forbrugerne bliver mødt med den her historie, og begynder pludselig at vakle ift. hvad der skal i indkøbskurven – og tør man overhovedet at blive ved med at spise kød og andre animalske produkter? Svaret er ja! Vi, i landbrugssektoren er ikke i mål, arbejdshandskerne skal på men det er muligt at gøre produktionen mere klimavenlig, så der stadig er plads til kød og mælk i indkøbskurven. Der er ingen klimakrav til landbrugssektoren i dag.



HVAD SKER DER MED 
KLIMAET?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad handler hele den her klimasnak så om?Den tid vi lever i hedder den Holocæne tidsalder (12.000 år siden), og kendetegnes ved de betingelser, herunder klima, biodiversitet, vandtilgængelighed, som vores civilisation kan leve under, vi har i hvert fald aldrig prøvet andetHvis bl.a. klimaet ændrer sig markant, kan civilisationen så bestå? – Med andre ord, vi ved ikke hvilke konsekvenser det vil have at skubbe til de betingelser, som vores civilisationen har levet underÉt er sikkert, der kommer til at ske ændringer ift. hvilke afgrøder der kan dyrkes i DanmarkÅrsagen til at betingelserne, herunder klima, for vores tidsalder har ændret sig, er delvist at, befolkningstætheden siden sidste istid er steget, samtidigt er levestandarden globalt set steget, med et tilhørende større forbrug, herunder kød, til følge



G
RA

F:
 B

EN
 H

EN
LE

Y
O

G
 N

ER
IL

IE
AB

RA
M

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der har altid været udsving i det globale klima, men siden industrialiseringen er den globale gennemsnittemperatur stegetRCP8.5 er den vej temperaturen går, hvis ikke vi gør noget.RCP2.6 er hvis vi holder os under en 2 graders stigning frem mod 2100, som Paris Aftalen foreskriver



KLIMAGASSER I 
LANDBRUGSSEKTOREN
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det betyder at landbruget, i 2016, stod for 21 % af DKs samlede drivhusgasudledning (10 mio ton; metan og lattergas; 6 ton oveni hvis CO2-udledning fra arealanvendelse og fossile brændsler medregnes – ca. 30 %).Så hvad og hvordan vi producerer vores fødevarer har indflydelse på belastningen fra landbrugssektoren
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DANMARK 2017
TOTAL: 50,5 Mt CO2e
LANDBRUG INKL. LULUCF: 15 Mt CO2e

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Total + for landbruget samletTotal reduceret med ca. 32 % siden 1990 (2017)Landbrugssektor (inkl. LULUCF + andet): reduktion 25 % fra 1990 til 2017Så hvad og hvordan vi producerer vores fødevarer har indflydelse på belastningen fra landbrugssektoren



UDLEDNINGER I 
LANDBRUGET
Enterisk fermentering
CH4 fra husdyrs fordøjelse

Gødning 
primært CH4 fra gylle

Jord 
N2O fra gødning og planterester

Energi 
primært fra brændstoffer

LULUCF 
primært fra dyrkede lavbundsarealer



+ Kulstofopbygning

Vigtigt at fortælle 
hele historien!

Oplægsholder
Præsentationsnoter
For at gøre det hele lidt mere konkret vil jeg kort præsentere de drivhusgasser, som vi kigger på, når vi snakker klimabelastning i landbrugssektoren:Definition af gasser og ophavAlt hvad der sker på bedriften har indflydelse på fødevarernes klimabelastningDet er samtidig vigtigt, at vi fortæller hele historien. At vi også får belyst landbrugssektorens positive klimaeffekter så som kulstofopbygning



FORVENTNINGER TIL 
FØDEVAREPRODUKTIONEN

39 % 
BILER, BØNDER 
& BOLIGER

2005         2030

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvorfor er det så at landbrugssektoren skal tage ansvar, ud over, at sektoren står for en del af udledningen, er forventningerne til fødevareproduktionenMegen debat i 2018-19 omkring landbrugets andel i de globale klimaudfordringer, samt deres ansvar for at reducere sektorens klimabelastningRegeringen kom med en klimaplan i oktober sidste år, som ikke indeholdt nogle klimakrav til landbrugetDer er forventninger til fødevareproduktionen på flere niveauer.1) FN - mål nr. 13 omhandler klimaindsatsenFN  VEDTOG I 2015 17 Verdensmål, som frem mod 2030 skal indfriesØnsket er som citatet siger, at verden skal udvikle sig i en mere bæredygtig retning, så der også er plads til fremtidige generationerGennem Verdensmålene arbejder FN, og det globale samfund med klimaudfordringerne2) 39 % reduktionskrav fra EU3) Forbrugerne har forventninger om en mere klimavenlig fødevareproduktion



FORVENTNINGER TIL 
FØDEVAREPRODUKTIONEN

39 % 
BILER, BØNDER 
& BOLIGER

2005         2030

SÅ HVAD GØR VI?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvorfor er det så at landbrugssektoren skal tage ansvar, ud over, at sektoren står for en del af udledningen, er forventningerne til fødevareproduktionenMegen debat i 2018-19 omkring landbrugets andel i de globale klimaudfordringer, samt deres ansvar for at reducere sektorens klimabelastningRegeringen kom med en klimaplan i oktober sidste år, som ikke indeholdt nogle klimakrav til landbrugetDer er forventninger til fødevareproduktionen på flere niveauer.1) FN - mål nr. 13 omhandler klimaindsatsenFN  VEDTOG I 2015 17 Verdensmål, som frem mod 2030 skal indfriesØnsket er som citatet siger, at verden skal udvikle sig i en mere bæredygtig retning, så der også er plads til fremtidige generationerGennem Verdensmålene arbejder FN, og det globale samfund med klimaudfordringerne2) 39 % reduktionskrav fra EU3) Forbrugerne har forventninger om en mere klimavenlig fødevareproduktion



UDVIKLING & LØSNINGER

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Som en del af at få landmændene til at handle og blive i stand til at indfri samfundets krav til fremtidens fødevareproduktion, har vi i Økologisk Landsforening udarbejdet en klimapolitik, som blev offentliggjort i efteråret 18. Den giver vores bud på hvordan den økologiske produktion kan løfte klimaudfordringen, som vi står i og overfor. En tilsvarende politik er lavet for den konventionelle gren af landbrugssektoren, hvor fokus bare er på nogle andre tiltag, som tilsætning af nitrifikationshæmmer, forsuring af gylle og mere fedt tilsat til foderet (størstedelen af mulige klimaindsatser er de samme for de to produktionsformer)En politik, som I kan bruge som udgangspunkt for, hvad I skal fokusere på fremadrettet på jeres bedrifter.Helt overordnet er vores og vores baglands holdning, at landbruget har et medansvar for klimaet. Et ansvar som landmændene gerne vil stå ved og tage på sig.Vores klimapolitik kigger på hele paletten af klimagasser, men har et særligt fokus på kulstofbindingHelt konkret har vi følgende fokuspunkter:1. kulstofbinding skal have høj prioritet: Vi mener at kulstofopbygning skal have en høj prioritet. Vi mener at dyrkningssystemet og sædskiftet skal indrettes så planterne – græs, efterafgrøder, træer og buske - binder så meget kulstof som muligt i systemet. Vi mener, at vi skal kigge på hele paletten af muligheder for at opbygge kulstof i systemet, og også turde forfølge nogle af de nyere initiativer og disses effekt, der bliver undersøgt pt., som eksempelvis direkte såning.2. Klimagaranti i økologi: Vi arbejder også for en klimagaranti i det danske og europæiske økologiske regelsæt i form af et kulstofbindingskrav i sædskiftet, om end det har været et langt sejt træk, som startede tilbage i 2010, som endelig er blevet indfriet og træder i kraft fra 2021 formentlig. Helt konkret kommer der et eksakt tal på kulstofbindingen på 100 kg/ha, som er et lille skridt på vejen mod at binde mere kulstof i landbruget. I hvert fald vil det have en effekt på andre bedrifter end kvægbedrifter. Dette krav kan lige så vel overføres til den konventionelle produktionsform. I de forhandlinger som pt. foregår ift. den næste europæiske landbrugspolitik (2021), så ser det også ud til, at der kommer mere fokus på at arealtilskudet ændres til også at kræve miljømæssige samfundsgoder3. Frihed skaber motivation. Også vigtigt, og ikke kun møntet på virkemidler, der omhandler kulstofbinding er, at vi skal sørge for, at alle landmænd kan være med. At alle landmænd har mulighed for at handle på deres klimabelastning på deres egen bedrift under de forudsætninger, som nu engang er der. Uden handlefriheden tror jeg, at vejen til målet, om et lav-emissionssamfund i 2050 bliver kompliceret. Vi tror, at det vil være med til at skabe motivation, innovation og bedre klimaløsninger overordnet set.



KLIMAKATALOGET & 
KLIMATILTAG

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En anden måde at man som landmand kan ændre tingene i en mere klimavenlig retning er ved at skaffe sig ny viden omkring emnet.Vi har udarbejdet et katalog med 40 konkrete bud på hvad den enkelte LM kan gøre af klimavenlige tiltag på sin bedriftOpdelt i tre kategorier – fortæl om struktur



KLIMAHANDLINGSPLAN

NUDRIFT: 
DRIVHUSGASUDLEDNING

BESØG PÅ BEDRIFT

ALTERNATIVT SCENARIE: 
DRIVHUSGASUDLEDNING

HANDLINGSPLAN

KLIMATILTAG 
LANDMANDEN VIL 

ARBEJDE MED BESTEMMES

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad er det så konkret vi tilbyder af handlingsorienterede aktiviteter til landmændene:Klimahandlingsplan: se figurUdregninger baseret på eksisterende værktøjer, som både kigger på udledning af drivhusgasser og opbygning af kulstof



- 9 %x 29

KOMMUNESAMARBEJDE

Oplægsholder
Præsentationsnoter
9 % = 3600 ton CO2 (i gnm.snit 125 ton CO2 pr. bedrift)Samarbejder med to kommuner om udarbejdelse af khpBruger det:Nå klimamålUddannelse af miljømedarb.Styrke landbrugssektor



EJENDOM
Årskøer: 123 
Dyrkningsareal: 259 ha sandjord
Staldsystem: sengebåse, løsdrift 
med spaltestald

ENERGI
Opvarmning: solceller
Malkesystem: sildeben
Mælkekøling: frekvensregulering, 
forkøling og varmegenvinding

NATURAREALER
Læhegn: 6,5 km 
Naturarealer: 6,25 ha 
Skovareal: 8 ha

GISLUMHØJGAARD

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Præsentation af GislumhøjgaardFaktaboksen viser de tal, som klimahandlingsplanen blev baseret på tilbage i 2017, så selve regnestykket kan have ændret sig lidt.Hvorfor tænker du klima ind på din drift?Nu gør vi det lidt konkret og tager fat i Martins bedrift og kigger på, hvad der gøres på Borup Gårde og hvad Martin kunne kaste sig over fremadrettet.



KLIMAHANDLINGER 
I 2017

Tiltag 2017 Effekt Estimeret virkning Total virkning

Hyppigere udslusning af gylle Reduktion af metanudledning 0,48 kg CO2e pr. ko pr. dag 12,7 ton CO2e

Automatisk styring på tørringsanlæg Reduktion af CO2-udledning 2,7 kg CO2 pr. liter olie og 0,205 kg 
CO2 pr. kWh el 0,5 ton CO2

Reduceret kælvningsalder (30 til 28 mdr.) Reduktion af metanudledning 2,1 ton CO2e pr. år 22,1 ton CO2e

Øget levealder hos køer Reduktion af metanudledning 2,1 ton CO2e pr. år 5,7 ton CO2e

Øget selvforsyning med proteinfoder -
afgræsning

Reduktion af CO2-udledning 0,533 kg CO2 pr. kg foder 15,7 ton CO2

Oplægsholder
Præsentationsnoter
FINNFortæl om din oplevelse af at have fået lavet en Klimahandlingsplan – er det brugbart?Hvilke tiltag blev valgt for din bedrift og hvorfor er de interessante for dig?Fortæl om praktikken i implementeringen af tiltagene + hvor langt du er nået (se status nedenfor)



Resultat Ton CO2 Ton CO2

Foderindkøb 67 67
Energi -916 -960
Mark -226 -226
Husdyrgødning 110 110
Husdyr 427 408
I alt -538 -601

Reduktion ton og % 63 12

Udledning pr. kg. mælk -0,56 kg CO2 -0,62 kg CO2

2012 Efter

Klimabelastning FØR KLIMAHANDLINGER:
0,94 kg CO2 pr. kg mælk 

Klimabelastning EFTER KLIMAHANDLINGER:
0,87 kg CO2 pr. kg mælk 

Reduktion: 7 %   0,07 kg CO2 pr. kg mælk 

KLIMAVENLIG mælkeproduktion

Oplægsholder
Præsentationsnoter
FINNResultat ifølge Klimahandlingsplanen, som blev udarbejdet tilbage i 2017. Gennemsnittet for en mælkebedrift ligger på ca. 1 kg CO2 pr. kg mælkHvis ikke kulstofbindingen medregnes, som den ikke gør i alle klimaberegninger, vil gårdens belastning pr. kg mælk på 1,07 kg CO2. Hvis kulstofopbygningen medregnes ligger belastningen kun på 0,94 kg CO2.Implementeres alle tiltag fundet i 2017 vil belastningen komme ned på 0,87 kg CO2, hvilket svarer til en reduktion på 7 % (57 ton).



KLIMAVÆRKTØJER PÅ 
BEDRIFTSNIVEAU
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RISE Arlas 
Klimatjek

ØLs
Klimaværktøj      

ØkologiLØFT
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BÆREDYGTIGHED KLIMA

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dvs. der er flere muligheder for at gøre noget ved sin bedrifts klimabelastning, hvoraf det primære er at beslutte sig for at tage ansvar og så efterfølgende handle på det. Der er flere måder at gribe det an på der er vores overordnede klimapolitik, som kan være med til at sætte rammerne for arbejdet med klimaudfordringenDer er Klimakataloget, som skaber et overblik over størstedelen af de muligheder der er for klimahandlinger i landbrugssektoren Der er Klimahandlingsplanen, som kommer med helt konkretet bud på hvilke klimatiltag, som kan sættes i gang på den enkelte bedrift, for at mindske bedriftens klimaaftrykDer er opfølgende Klimaskoler, som hjælper med til at fastholde et fokus på en fortsat udvikling af bedriften i en mere klimavenlig retning, samtidig med at der skabes et rum for vidensudveksling mellem andre klimalandmændHertil kommer at der er flere værktøjer der kan hjælpe med til at få viden omkring ens bedrifts klimaaftrykNyt ØL klimaværktøj er i samarbejde med SEGES



” ERFAMØDERNE HER I KLIMASKOLENER 

OGSÅ VIGTIGE, FORDI VI PÅ MØDERNE FÅR MULIGHED FOR AT SNAKKE MED 
ANDRE OM KLIMA, OG VI FÅR GENOPFRISKET BETYDNINGEN AF DE 
FORSKELLIGE INDSATSER.

MOGENS & ANNE GRETHE HANSEN, ØKOLOGISKE LANDMÆND
ØKOLOGI&ERHVERV, 2017

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Klimahandlingsplanerne bliver ofte efterfulgt af en Klimaskole, som er en slags ERFA-gruppe for landmænd, der har fokus på en forbedring af deres bedrifts klimabelastning.I Klimaskolerne kan landmændene inspirere hinanden til at forbedre deres klimaprofil med udgangspunkt i deres klimahandlingsplaner. Ligeledes kan de inspirere hinanden til yderligere klimatiltag.Skolerne er sat sammen sådan, at man er i gruppe med andre fra det geografisk samme område, for derved at skabe kontakt mellem ”klima-fæller” i lokalområdet, for derved at øge sandsynligheden for, at deltagerne fremadrettet har nemmere ved at støtte hinanden i den daglige implementering af klimvirkemidlerne. 



Oplægsholder
Præsentationsnoter
For at opsummere er der altså flere pile der peger i retningen af, at fødevareproduktionen skal flytte sig i en mere klimavenlig retning, at det faktisk er muligt allerede at gøre noget i dag, som kan integreres med den nuværende produktionsform, og endeligt at flere landmænd melder sig under fanerne for at tage et ansvar for klimaproblematikken.Hvad skal der ske fremadrettet på klimafronten indenfor landbrugssektoren? Selvom regeringen ikke umiddelbart stiller klimakrav til landbrugssektoren, så er der et globalt samfund og nogle forbrugere som kræver det.I erkendelse af denne fremtidsudvikling fremlagde vi i Økologisk Landsforening, med opbakning fra vores bagland, et balanceret klimaregnskab, som netop synliggør de klimahandlinger der allerede sker ude på gårdene og som viser, at I som landmænd er klar til at tage del i klimakampen. På den måde bliver I en medspiller i klimakampen i stedet for en modspiller.



ET MERE KLIMAVENLIGT LANDBRUG 
ER MULIGT!

Landbrugssektoren skal tage ansvar
Branchen skal løfte i flok

Handlefrihed er nødvendigt
Fortsat forskning i nye klimatiltag
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