
KLIMALOVEN
Økologisk Landsforening ønsker en helhedstænkning i klimaloven. Helt konkret, at det frem- 
går i loven: ”At Klimahandlingsplanen bygger på en helhedstænkning, som udnytter og sikrer 
positiv samspil mellem klimahandlinger og andre nationale og internationale mål og forpligti-
gelser for biodiversitet, rent drikkevand, økologi, vandmiljø, og social retfærdighed”.

PRINCIPPER FOR KLIMAHANDLINGSPLAN
I Økologisk Landsforening arbejder vi for en klimahandlingsplan på landbrugs- og fødevare- 
området som bygger på fem principper:

• Ambitiøse mål og årsmål 
For sænkning af klimabelastning fra landbruget, fødevarebranchen og fødevareforbrug.  
Det kræver valg af effektive virkemidler på alle områder og implementering af årsmålene.

• Frihed med klimaansvar 
At alle landmænd, fødevarevirksomheder og handelsaktører skal tage et medansvar for og 
handle konkret for klimaet, med frihed til at tilrettelægge hvilke konkrete handlinger indgår 
i egne klimahandlingsplaner. 

• Pris på klimaet 
At vi sætter pris på klimaet, ved at skabe økonomiske incitamenter til klimahandling i alle 
led fra jord til bord, og at klimapåvirkning afspejles i pris. 

• Samspil med andre verdensmål  
En helhedstænkning, som udnytter og sikrer samspil mellem klimahandlinger og andre 
målsætninger og internationale forpligtigelser for biodiversitet, rent drikkevand, vandmiljø, 
dyrevelfærd, økologi og landbrugets konkurrencedygtighed. 

• Økologi er en del af løsningen 
Økologisk Landbrug, som bygger på en helhedstænkning, er en del af løsningen på klima- 
udfordringerne og skal videreudvikles som et fundament for det bæredygtige landbrug.
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Klimaregnskaber. Alle danske landmænd skal lave et klimaregnskab, som:
• fungerer enkelt for landmanden, med en høj grad af automatisering af datainput
• skaber plads til frihed med klimaansvar, hvor landmanden tilrettelægger egen 

klimaindsats ud fra overblik over klimabelastning og handlemuligheder.
• Fungerer som dokumentation for landmanden, virksomheder og den danske 

klimaindsats
• spiller sammen med evt. klimaafgifter og EUs landbrugspolitik, så landmanden 

får belønning for sin klimaindsats
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DET KRÆVER ISÆR 5 VIRKEMIDLER

Landbrugsstøtte, og andre økonomiske incitamenter, som motiverer til klima- 
handling på landbrugsbedrifterne. Både direkte støtte til klimahandling, og en 
bruttoarealmodel, der fremmer mere natur på bedrifterne, også til gavn for klimaet. 

Innovation. En investering i innovation og forskning i nye klimaløsninger nye 
landbrugssystemer. Styrket klimateknologi, klimavenlige sædskifter, bioraffine- 
ring af græs, mindre pløjning, flere skovlandbrug, udvikling af danske plantepro-
teiner mm.

Motivation af klimahåndværk i alle led, via landbrugs- og fødevareuddannelser, 
samt genetablering af mål og pulje til fremme af omstilling i de offentlige køkkener 
til økologiske-, klimavenlige- og sundere måltider med mindre kød, mere grønt 
og mindre spild. Dertil partnerskaber som fremmer samme klimaomstilling af de 
private måltider.

Arealanvendelse, der bygger på en helhedsbetragtning og målrettet system- 
forandring. Herunder scenarier for udvikling af klimaneutralt landbrug i 2045  
koblet til konkrete reduktionsmål og en arealanvendelse, som både gavner kli-
maet og skaber et landbrugssystem, der er opbyggende for liv både under og over 
jorden, og understøtter danske og globale målsætninger og forpligtelser for natur, 
biodiversitet, rent drikkevand, vandmiljø, økologi, lavt antibiotikaforbrug og høj 
dyrevelfærd. Vi ser en videreudvikling af økologisk landbrug som et stærkt funda-
ment for klimaomstilling i sammenhæng med verdensmålene.



Virkemiddel Skaber 
økonomisk 
motivation

Skaber 
håndværks- 
mæssig 
motivation

Positivt 
samspil 
med bio-
diversitet

Positivt 
samspil 
med kon- 
kurrence- 
dygtighed

Positivt 
samspil 
m. drikke- 
vand/
vandmiljø

Positivt
samspil 
med
økologi

Positivt
samspil 
med andre 
verdens-
mål

Positivt
bidrag  
til finan-
siering - 
klimaplan

Direkte 
effekt!

Scenarier for udvikling af 
klimaneutralt dansk land-
brug frem mod  2045. 
Bruges som rettesnor for 
klimahandlingsplan

Ja Ja Ja Ja

Krav om klima-regnskaber, 
som skaber overblik, red-
skab og dokumentation for 
landmænd, virksomheder 
og Danmark

Ja Ja Ja Ja Ja Store

Innovationsinvestering, 
forskning både konvetionel 
og økologisk. Klimatekno- 
logi, kulstofbinding, cirku-
lær økonomi, plantepro-
tein, bioraffinering af græs

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Genetablering af nationale 
mål, samt pulje til støtte af 
klima- og økologiomstilling 
i offentlige køkkener

Ja Ja Ja Delvist Ja Ja Ja Ja

Udtagning af lavbunds- 
arealer til natur og naturlig 
økologisk afgræsning

Ja Ja Ja Ja Store

Dansk implementering af 
EU reform – Eco-schemes 
støtter klimaomstilling på 
baggrund af klimaregn- 
skaber*

Ja Ja Ja Ja/nej Ja Ja Ja Ja Store

Styrket dansk mandat i EU 
- landbrugsstøtte aktiveres 
som drivkraft for klima- 
omstilling, ved at støtte 
målrettes samfundsgoder, 
fx klimahandlinger

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Store

Investering i Biogasanlæg, 
herunder recirkulering af 
næringsstoffer fra byer

Ja Ja Ja Ja Store

OG EN TILGANG TIL VURDERING, SOM KAN BLIVE KVANTIFICERET

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE...

KONKRETE VIRKEMIDLER SOM ANBEFALES 
TIL KLIMAHANDLINGSPLANEN

*Ang. Dansk implementering af Eco-schemes. Dansk implementering af EU's landbrugsstøtteordninger skal sikre belønning for klimahandling i landbruget med 
samtidig hensyntagen til nationale mål og forpligtelser for natur, biodiversitet, rent drikkevand, vandmiljø, lavt antibiotikaforbrug i landbruget, dyrevelfærd og 
økologi. Klimabetaling bygger på klimaregnskaber, hvor landmanden kan dokumentere og få betaling for anvendelse af klimahandlinger, der reducerer bedriftens 
klimaaftryk. Eksempler på handlinger kunne være integration af flere træer og buske på landbrugsjord, styrket kulstofbinding via mere græs og efterafgrøder, min-
dre pløjning, disponering af flere arealer til produktion af protein til konsum frem for foder mv.



Partnerskaber om ud- 
bredelse af Klimakostråd  
og -oplevelser 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Klimaafgift per ton CO2e 
over et loft på bedrifts- 
niveau

Ja Ja Ja Ja/nej Ja Store

Genetablering af Erhvervs- 
støtte ordning under LDP 
(innovation, demonstration 
og uddannelse) med fokus 
på klima, natur, økologi

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Styrket klimagaranti (øget 
kulstofbinding) i økologisk 
landbrug

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Afvikling af sojaimport Ja/nej Ja Ja

Gør viden om klimaet 
central i landbrugs- 
uddannelsen

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Investere i rådgivning, 
som understøtter land-
mænds arbejde med 
klimaregnskaber

Ja Ja Ja Ja

Investere i udvikling af 
Agroøkologi i ulande 
(DANIDA).

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

FORTSAT FRA FORRIGE SIDE.

LÆS MERE
• Om klimaløsninger i landbruget og Økologisk Landsforenings samlede udviklingsarbejde med klimaet:   
okologi.dk/oekologi-og-klima

• Om vores klimapolitik med uddybninger af handlinger her:  
okologi.dk/media/2349481/klimaindsatser.pdf

• Om vores forslag til Balanceret Klimaregnskaber på alle landbrug:  
okologi.dk/media/2406502/balanceret-klimaregnskab.pdf

• Om fakta om økologi og klimaet:  
okologi.dk/media/2466051/fakta-om-klima-og-oekologi.pdf

https://okologi.dk/oekologi-og-klima
https://okologi.dk/media/2349481/klimaindsatser.pdf
https://okologi.dk/media/2406502/balanceret-klimaregnskab.pdf
https://okologi.dk/media/2466051/fakta-om-klima-og-oekologi.pdf



