


Et nyt erhvervseventyr er i gang – 

men vi skal tænke videre sammen. 

Behovet for fødevarer stiger med 50% 

frem mod 2050, hvilket stiller store 

krav til kapacitet, kvaliteten og CO2-

aftryk- og Danmark ligger rigtig godt. 

2/3 af Danmark er landbrugsjord og 

gårdene er store set i EU-regi, så Dan-

mark har unikke muligheder for at gø-

re store forskelle ift. data og effektmå-

linger – især fra de sidste 10 år. Mang-

lende effektmåling af de konkrete 

miljømæssige handlinger og minimal 

transparens i datagrundlaget er den 

store udfordring ift. klimdagsordnen, 

men det er også her at værdien for 

alvor ligger. Hvem ender med at høste 

værdien af miljødata i landbruget på 

den korte bane – landmændene, pro-

ducenterne eller kineserne? Den store 

gamechanger ift. produktion af føde-

varer forventes inden 2030. De unge, 

de pressede og de innovative kaster 

sig ud i at prøve det nye. 

Hvad mangler vi mest for at komme 

videre? 1) Der skal skabes et CO2 

mål, som alle kan forstå og forholde 

sig til – fra landmand til forbruger, 

2) Vanerne ved spisebordet kommer 

til at styre fremfor lovgivningen, hvis 

vi skal nå EU’s mål mod 0,2 tons per 

person, 3) Den eksisterende viden 

skal bringes langt bedre i spil og der 

skal følges op, 4) Dine pensionsmid-

ler – tag aktivt stilling til om nogle af 

dem ikke skal investeres i klimavenlig 

fødevareproduktion?, 5) Skal landbru-

get være mere markedsdrevet end 

støttedrevet? 6) Hvem vil spille sam-

men med Landmændene og hvad 

betyder mangel på data? Data skal 

bruges til at afhjælpe informations-

asymmetrien og skabe en valid base-

line for landbrugssegmentet, som kan 

bruges af de politiske beslutningsta-

gere som fx Klimapartnerskaberne, 

myndigheder og politikerne. 

Landbrugets
hemmelige transformation skjules uden  
effektmålinger og etablering af et overblik 
– Informationsasymmetrien skal afhjælpes, hvis vi for alvor skal videre
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Hvad er værd at vide ift. Landbruget? Er din opfattelse forsat fra Morten 
Kock idyllen og landmandens evige beklagelser over vejret? Er det hi-
storier om dyremishandling af slagtesvin og methanudledning fra køer 
som du drøfter med teenagebørnene, når du overvejer at købe plante-
fars? Hvornår så du sidste en overskrift om at endnu en fejl er fundet i 
opgørelsen af CO2-udledningen i landbruget, som betyder endnu en 
opjustering af CO2-udledingen for en af de mest belastende brancher 
ift. udlednings af drivhusgasser? Hvornår kommer klimabøffen fra en 
petriskål? Tænker du på landbruget ift. kæmpe EU- tilskud og er du 
med til at tage et medansvar ift. bæredygtig fødevareproduktion?

Behovet for fødevarer stiger med 50% frem mod 
2050, hvilket stiller store krav til kapaciteten, kvaliteten 
og CO2-aftryk- og Danmark ligger rigtig godt
Landbrug dækker i EU-regi forvaltningen af det naturlige miljø, plan-
ter og dyr til produktion og forarbejdning af fødevarer, foder, fiber, 
brændstof og andre produkter. Som sektor spiller det en central rolle 
i klimaændringer, bæredygtig udvikling og fødevaresikkerhed. Det 
forventes, at den globale befolkning i 2050 vil stige til 10 milliarder, 
hvilket resulterer i en stigning på 50% i efterspørgslen efter fødeva-
rer. 

Af Jeannette Ørbeck – 20 års erfaring med projekt- og pro-
gramledelse på b.la. store IT- og dataprojekter inkl. forret-
ningsarkitektur, forandringsledelse, datastruktur ansvarlig for 
ide til implementering. Har arbejdet i Ejendomsinvestering, 
Rigshospitalet, Nationalbanken, Ernst & Young, Nordea, Skat-
teministeriet og haft ansvar for Programmet med budgetter 
på 3 mia. kr.  Cand. Merc. i Strategi, Organisation og Ledelse, 
IPMA certificeret på A-niveau. Bestyrelsesmedlem. Erfaren med 
datacleansing og strukturering af store datamængder. Udvik-
lingsdirektør i KF Miljø ApS. og 

Karen Feddersen – Administrerende direktør og bestyrelses-
medlem i KF Miljø ApS siden 2011. 20 års erfaring med miljø-
ledelse og udvikling af landbrug, Cand. Jur., ingeniør, miljø og 
planteavlsekspertise, grundlægger af KF-Miljø ApS i 2011. Er-
faring med at udføre Due Diligence for banker ift. at vurdering 
risiko og kredit for landbrug eller udarbejde materiale i forhold 
til kreditvurdering til banker, fonde og private investorer. Har 
været ansat ved Kommuner, Amter og Dansk Landbrugsråd-
givning. 

HVAD er værd at vide ift. Landbruget? Er din opfattelse forsat fra Morten Kock idyllen og landmandens evige bekla-

gelser over vejret? Er det historier om dyremishandling af slagtesvin og methanudledning fra køer som du drøfter med 

teenagebørnene, når du overvejer at købe plantefars? Hvornår så du sidste en overskrift om at endnu en fejl er fundet i 

opgørelsen af CO2-udledningen i landbruget, som betyder endnu en opjustering af CO2-udledingen for en af de mest 

belastende brancher ift. udlednings af drivhusgasser? Hvornår kommer klimabøffen fra en petriskål? Tænker du på  

landbruget ift. kæmpe EU- tilskud og er du med til at tage et medansvar ift. bæredygtig fødevareproduktion?

HVAD
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Selv på nuværende tidspunkt bidrager fødevareforsyningskæden 19-
29% af den globale drivhusgasudledning (GHG), hvoraf størstedelen 
for de fleste forsyningskæder forekommer på gårdniveau (80-90%). 
I EU tilskrives 10% af drivhusgasemissionerne landbrug. Dette alene 
giver muligheder for betydelig afbødning af klimaændringerne (Kilde: 
Final Report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, 
EU- Kommissionen, marts 2020). 

Samtidig er landbrugsproduktiviteten sårbar over for klimaforandrin-
ger (herunder, men ikke begrænset til, varmestress, tørke, oversvøm-
melser, ændringer i sæsonevne og ekstreme vejrbegivenheder) og 
produktiviteten er central for at støtte tilpasning og modstandsdygtig-
hed gennem levering af økosystemtjenester og indkomst til milliarder 
af husstande over hele verden.

Danmark ligger generelt i de bedste 10% ift. mængde og kvalitet ift. 
CO2 udledning., når der måles på fødevareproduktion. Danske CO2 
tal er 50% lavere end udlandets ift. CO2 udledning per kg. fødevare. 
Derfor ligger der en guldgrube af viden, innovationstalent og mulig-
heder for dansk landbrug i den europæiske og globale kontekst. 

2/3 af Danmark er landbrugsjord, gårdene er store 
set i EU-regi, så Danmark har unikke muligheder for at 
gøre store forskelle ift. data og effektmålinger – især 
fra de sidste 10 år
Der er 10,5 millioner gårde i EU, der bruger 173 millioner hektar (ha) 
jord til landbrugsproduktion (ca. 39% af EU’s samlede landareal). I 
EU-målestok udgør de største 3,3% af gårdene dem, som har over 
100 ha og disse få gårde forvalter over halvdelen (52,7%) af al land-
brugsjord. Godt 10 mio. mennesker er beskæftiget i landbruget på EU 
plan og der investeres årligt ca. 57,2 mia. EUR (tal fra 2017). (Kilde: 
Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, EU- 
Kommissionen, Marts 2020).

Godt to tredjedele af Danmarks areal er landbrugsareal (Kilde: Dan-
mark Statistik 2019) og en tredjedel ligger i kategorien de største 
landbrug med over 100 HA tilknyttet. 

Fødevareklyngen kan inddeles i tre hovedgrupper fødevarer egnet til 
menneskeligt konsum. Biobaserede produkter, herunder fx foder og 
frø. Og agroteknologi. Fødevareklyngen beskæftiger 186.000 perso-
ner, eksporterer varer for 162 mia. kr. og bidrager til Danmarks sam-
lede indkomst svarende til 5,2 pct. af bruttonationalproduktet. Føde-
vareerhvervet har formået at øge produktionen samtidig med, at der 
er sket et fald i miljøpåvirkningen og klimaaftrykket de seneste årtier 

(Kilde: Fakta om Fødevareklyngen 2019, Bæredygtig Udvikling). Men 
dataindsamlingen og taxonomien har generelt været utilstrækkelig, 
hvilket er en udfordring ift. forbrugernes efterspørgsel og politikernes 
tanker om CO2-mærkning af fødevarer. 

Manglende transparens i datagrundlaget og manglen-
de effektmålinger på indsatsen gennem de sidste 10 
år er den store udfordring ift. klimadagsordenen, men 
det er også her at værdien for alvor ligger
Det er afgørende at få skabt et faktabaseret statistisk validt fundament 
og det vil også være relevant for politikere og interesseorganisationer 
ift. de nedsatte klimapartnerskaber og at landbruget tager et medan-
svar for at hjælpe politikerne med at dokumentere 2030 målene. 

Klimaindsatsen kræver kapital og de danske landmænd har brug 
for et værktøj, der sammenkæder klimaregnskab, pris og effekt af 
miljømæssige udviklingstiltag, som de kan bruge i egen strategi, ift. 
banken, kreditforeningen, investorer mv. Myndigheder har længe væ-
ret i gang med at analysere og udvikle beregningsmodeller, udarbejde 
potentialevurderinger, opstille opgørelsesmetoder for valide effektmål 
mv. De er vigtige og relevante bidrag, men på mange måder afkoblet 
fra landmændene, der ikke har samme fokus. Det vanskeliggør et ef-
fektivt samspil ift. at få de gode intentioner ud at leve i hverdagen. 

Historisk talmateriale fra 1990-2010, vil være vanskeligt at frem-
skaffe som grunddata og vil formentligt kun blive bygget på tidligere 
undersøgelser og opsummeringer, baseret på de dengang anvendte 
opgørelsesmetoder og metadata. Data findes og er direkte anvende-
lige, men ikke i det etablerede system, som derfor ikke vil sætte tal på. 
I Klimaindsatsen er der behov for at få de bedste data med i kampen 
og åbne op for og tage imod, når andre har indsamlet et unikt empi-
risk datasæt, som er direkte anvendeligt til at understøtte beregninger, 
modeller og fremskrivninger ned på ejendomsniveau og til værdian-
sættelser. 

Hvem ender med at høste værdien af miljødata i land-
bruget på den korte bane – landmændene, producen-
terne eller kineserne? 
For Landbrug med en anstrengt økonomi, er deres chance for over-
levelse at udnytte muligheden for at skaffe udviklingskapital fra ki-
nesiske investorer og pengestærke private fonde, som er ivrige efter 
at komme ind på dansk landbrug. I dag er godt 75% af den danske 
fødevareproduktion ejet af danske ejere, men flere og flere udenland-

Det er afgørende at få skabt et faktabaseret statistisk validt fundament og det vil også være relevant for 
politikere og interesseorganisationer ift. de nedsatte klimapartnerskaber og at landbruget tager et  
medansvar for at hjælpe politikerne med at dokumentere 2030 målene. 

MED- 
ANSVAR



Godt to tredjedele af Danmarks areal er landbrugsareal (Kilde: Danmark Statistik 2019) og en tredjedel ligger 
i kategorien de største landbrug med over 100 HA tilknyttet. 

2/3 
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ske investorer melder sig på banen, ofte i koncepter hvor landmanden 
mister ejerskabet og kontrollen over data, men bliver driftsleder. 

Producenter af maskiner til landbrug er i fuld gang med at udvikle 
CO2-påvirkning og miljøelementer i deres styringssystemer, men også 
at sikre sig, at det bliver producenterne som ejer disse data, netop 
fordi data er penge værd. Husk diskussionen ift. Facebook, som solgte 
oplysninger, kommer vi til at se det her? Er Landmændene ikke hurtige 
og proaktive, sætter forhandlerne og industrivirksomhederne sig på 
landbrugets data, og landmændene mister en indtægtskilde, som ellers 
kunne have givet noget ekstra udviklingskapital til klimavenlige tiltag. 

Den store gamechanger ift. produktion af fødevarer 
forventes inden 2030 
Made in Denmark er på fødevareområdet et kvalitetsstempel, men 
selvom der er sket store teknologiske fremskridt og effektiviseringer i 
de sidste 100 år, så ser bl.a. fremtidsforskere og Business Angels sig-
nifikante nye muligheder. Forskningen er kun få procent fra at kunne 
producere de fleste typer af fødevarer til 1/3 del af prisen i forhold til 
traditionelt landbrug, med et signifikant højere næringsindhold og 
bedre smag og tidshorisonten er kort – inden 2030 (kilde: https://
www.rethinkx.com/food-and-agriculture). Selvom mange er imod 
genmodificerede fødevarer, så stiger antallet af stenfrivindruer, kernefri 

vandmeloner og blomster i flotte farver som holder længere. Der er 
sket så meget forskningsmæssigt at det i dag er uetisk ikke at anvende 
de fremskridt som er skabt gennem genetik og mutationer. 

Forventningen er bl.a. at protein kan fremstilles 5 gange billigere i 
2030 og 10 gange billigere i 2035 end protein fra dyr i dag. Baseret 
på amerikanske tal resulterer det i en massiv disruption i antallet af 
kvæg, svarende til en reduktion på 50%, hvilket vil sætte den traditio-
nelle kvægindustri under massivt pres, men det er ikke kun på kvæg-
området at denne game changer forventes. 

De unge, de pressede og de innovative kaster sig ud i 
at prøve det nye
De store pengestærke landbrug vil formentlig fortsætte strategien i de 
kommende år ift. at opnå de bedste afregningspriser. Bankerne har 
tabt store beløb på landbrug, hvilket gør det vanskeligt for landbrug 
på middelniveau, at opnå finansiering til udvikling, og vil kræve at 
landbrugene efterlever dokumentationskrav ift. EU/ESG, men her er 
også en signifikant relation til bankernes værdiansættelse af landbrugs-
ejendomme og prisfastsættelsen af klimatiltag. Se figur 1.

EU har opstillet en Taxonomi model, som skal prøve at skabe ram-
men for, hvordan man skal tænke miljø. I marts udkom en rapport på 
over 700 sider, men se figuren, som illustrerer det på en side. 

De store pengestærke land-

brug vil formentlig fortsætte 

strategien i de kommende år ift. 

at opnå de bedste afregnings-

priser. Bankerne har tabt store 

beløb på landbrug, hvilket gør 

det vanskeligt for landbrug på 

middelniveau, at opnå finansie-

ring til udvikling, og vil kræve 

at landbrugene efterlever do-

kumentationskrav ift. EU/ESG, 

men her er også en signifikant 

relation til bankernes værdi-

ansættelse af landbrugsejen-

domme og prisfastsættelsen af 

klimatiltag.

- 2-  

What is the EU Taxonomy? 
 
 

AT A GLANCE 
The EU Taxonomy is a tool to help investors, companies, 
issuers and project promoters navigate the transition to a 
low-carbon, resilient and resource-efficient economy. 

 
The Taxonomy sets performance thresholds (referred to as 
‘technical screening criteria’) for economic activities which: 

 
• make a substantive contribution to one of six 

environmental objectives (Figure 1); 
 

• do no significant harm (DNSH) to the other five, where 
relevant; 

 
• meet minimum safeguards (e.g., OECD Guidelines on 

Multinational Enterprises and the UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights). 

 
The performance thresholds will help companies, project 
promoters and issuers access green financing to improve 
their environmental performance, as well as helping to 
identify which activities are already environmentally friendly. 
In doing so, it will help to grow low-carbon sectors and 
decarbonise high-carbon ones. 

 
The EU Taxonomy is one of the most significant 
developments in sustainable finance and will have wide 
ranging implications for investors and issuers working in the 
EU, and beyond. 

 
 
 
 
 

Substantially 
contribute 

to at least one of the six 
environmental objectives 

as defined in 
the Regulation 

Do no 
significant harm 
to any of the other five 

environmental objectives 
as defined in the proposed 

Regulation 

 
Comply with 

minimum 
safeguards 

 
Climate change mitigation 

 
Climate change adaptation 

 
sustainable and protection of 

water and marine resources; 

 
transition to a circular economy 

 
pollution prevention and control; 

 
protection and restoration of 
biodiversity and ecosystems. 

FIGUR 1
Taxonomi  
model
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Hvad mangler vi mest for at komme videre? 
Der er virkelig behov for at få udviklet en historisk valid empirisk ba-
seline for hvor meget miljø, det er muligt at opnå for penge set ud 
fra en landbrugsprofil, og give landmanden nogle styringsredskaber 
i forhold til at planlægge sin landbrugsdrift, herunder synliggøre 
landbrugets evne til at opnå en klimavenlig fødevareproduktion. Ope-
rationalisering af FN’s Verdensmål og Klimadagsordenen som et klima-
regnskab på bedriftsniveau har været et politisk ønske siden 2015. Der 
mangler effektmålinger af de allerede foretagne miljøinvesteringer, 
som landbruget har gennemført og data findes. Både investeringsom-
fang og miljøeffekter, baseret på beregningsmåder fra Universiteterne. 
Ved at skabe et fælles og faktabaseret udgangspunkt baseret på inve-
steringer på over en mia., så vil vi få et udgangspunkt – og data kan 
også trækkes ned på kundeprofilerne der er inddelt i over 30 typer, 
som kan kombineres efter det relevante fokus baseret på antal ha, an-
tal dyr eller geografisk placering. 

Effekterne i fokus er: 1) Motivation af landmanden og sætte det rette 
mindset, 2) Kompetenceløft hos landmanden til at se værdien i data, 
3) Bæredygtighed mod CO2 neutrale fødevare, 4) Global markedsdre-
vet tilpasning og skub til grønne investeringsprodukter i landbruget, 
5) Sammenhæng mellem landmandens vision, naturforvaltning og 
miljøkvoter, 6) Landmænd skal have andel i kapitaliseringen af deres 

produktionsdata, samt af aktivt at bidrage med at det politiske 2030 
mål bliver mere konkret og faktabaseret og muligt at gennemføre 
empiriske studier af 7) Hvad bliver de store potentialevurderinger til i 
praksis – er det fine overskrifter eller ændrer vi konkret noget?

Der skal skabes et CO2 mål, som alle kan forstå og for-
holde sig til – fra landmand til forbruger
Der forskes og udvikles på beregningsmodeller af specialister, men 
ofte på et niveau, hvor politikere, banker, investorer og den almin-
delige forbruger ikke kan gennemskue det. Hvis værktøjet skal have 
en afgørende effekt, skal det rumme faglige detaljer nok til at kunne 
dække det essentielle, men samtidig være så simpelt at det kan forstås 
og formidles udenfor landbruget. Landmændene bliver vurderet som 
en gruppe af mange eksterne – når man skal sammenligne klimaregn-
skaber mellem en kvægproducent, som arbejder med kvæggenetik, 
en jordbesidder som ændrer dyrkningsmetode og en hønseavler som 
investerer i klimavenligt fodersystem – hvor får man så mest klima for 
pengene? Hvad indregnes i de vertikale landbrug og hvilket CO2aftryk 
skal der sættes på bøffen fra petriskålen? 

Fremfor at udarbejde et stort kompliceret værktøj baseret på en lang 
række målepunkter i et grunddata ark, hvortil der indlægges en lang 
række teoretiske beregninger om CO2-påvirkningen i en ”one-size-fits 

Der forskes og udvikles på beregningsmodeller af specialister, men ofte på 
et niveau, hvor politikere, banker, investorer og den almindelige forbruger ik-
ke kan gennemskue det. Hvis værktøjet skal have en afgørende effekt, skal 
det rumme faglige detaljer nok til at kunne dække det essentielle, men sam-
tidig være så simpelt at det kan forstås og formidles udenfor landbruget. 
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-all” tankegang, mener vi at værdien for landmændene og samfundet 
ligger i at identificere, strukturer og dele, hvilke tiltag som har størst 
effekt, beregnet ud fra landbrugsprofiler, produktionssammensætning, 
geografisk placering og økonomiske muligheder. Dette skal gøres 
tydeligt for landmanden, som skal tage ejerskab over at påbegynde 
en målrettet dataindsamling, så det bliver muligt at sætte skabe et 
udgangspunkt, som indeholder en passende historik, så de proaktive 
får kredit for den store indsats, som allerede er lagt og som kan doku-
menteres. I landbruget indsamles tal om ydeevne og produktionstal 
ret detaljeret, mens under 25 % i 2017 registrerede f.eks. varme, el og 
intern transport i landbruget på andet end et aggregeret beløb (Kilde: 
Energistyrelsen (i samarbejde med Cowi) – Vurdering af 12 energibe-
sparende tiltag til svine- og kvægbedrifter samt kornavlere, 2017). 

Tendensen i Holland, som på flere områder er foran Danmark, er, at 
mens myndigheder, forskere, landbrugsspecialister og interesseorgani-
sationer har fokus på beregningsmetoder, og at forholde sig kritisk til 
hinandens gode intentioner, så oplevede de Hollandske landmænd at 
være presset op i en krog og de synes at nogle af beregningerne ikke 
er retvisende. De udviklede derfor deres egne metoder, bl.a. i samar-
bejde med nogle af producenterne af landbrugsmaskiner. Det er også 
en kompleks problemstilling. Politikere kan let generalisere for meget 
mellem typer af drivhusgasser, forskere fokuserer for specifikt/teoretisk, 
landbruget er for optimistisk omkring egne effekter og bankerne kan 
være for konservative i deres kreditvurderinger, fordi mange banker 
har tabt penge på landbrugsområdet i en årrække. 

Vanerne på spisebordet kommer til at styre fremfor 
lovgivningen, hvis vi skal nå EU’s mål om 0,2 tons per 
person
Beregninger som Klimarådet opstiller viser at globalt skal alle indbygge-
re i verden gå fra 7,2 til 2,3 tons CO2 for at holde 2-gradermålet – i EU 
fra 8,5 og helst til 0,2 tons (Kilde: Klimarådets rapport Omstilling frem 
mod 2030 – byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudled-
ninger – 2017). Så store spring kræver at alle tager et medansvar. 

Efterspørgslen ændrer sig. Vi skal gøre det, fordi det giver mening. 
Den økologiske tanke går ikke så langt. Kun ca. 10-12% af den danske 
mælkeproduktion er økologisk, og selvom der sælges mere økologisk 
mælk, så lader økologien ikke til at betyde særligt meget, når mælken 
indgår i forarbejdede fødevarer. Plantebaserede fødevarer vinder ind 
– der er ved at opstå en stadig tydeligere forskel i madvarer mellem 
15-35-årrige og ”de 40 +årige”, men fremtidens børnefamilier og for-
brugernes efterspørgsel vil ændre sig.

Coop kan se at for 5. år i træk falder kødforbruget, selvom der ikke 
er kommet afgifter. Klimadebatten får flere til at droppe kødet – For 
første gang i mange år falder kødforbruget i Danmark. Blandt andet 
fordi 20 procent af de unge under 35 spiser måltider uden kød flere 
gange om ugen. Forskere mener, at der er en kulturel forandring i 

gang, og at det faldende kødforbrug er kommet for at blive. Kylling 
erstatter okse – og svinekød. (Kilde Salling Group (Føtex, Bilka og 
Netto) – Salget af veganske varer er steget med 30% i 2018 – 22/1 
2019). Billedet er komplekst – ingen forbruger kan stå i supermarke-
det og tage en fornuftig, valid og hensigtsmæssig vurdering af det, 
som de lægger i kurven og så den faktiske påvirkning det har på CO2 
i luft, nedsivning i jorden til grundvand og ift. havmiljø. Men bevidst-
heden om konsekvensen og motivationen til at forholde sig aktivt, 
afspejler sig mest hos de yngre befolkningsgrupper.

Den eksisterende viden skal bringes langt bedre i spil 
og der skal følges op
Potentialevurderingerne for energireduktion i Landbruget er ca. 
800.000 MWh og 440 mio.kr. årligt, men tiden er løbet fra at melde 
fine potentialevurderinger ud, hvis konkrete ændringer i praksis ikke 
kan dokumenteres. 

Fødevareerhvervet har formået at øge produktionen samtidig med, 
at der er sket et fald i miljøpåvirkningen og klimaaftrykket de seneste 
årtier (Kilde: Fakta om Fødevareklyngen 2019, Bæredygtig Udvikling). 

Landbruget er på mange måder udfordret. Af forbrugerne, bankerne 
og investorerne og politikerne presser på – ændringer og holdnings-
skift er i gang, og det kommer til at gå hurtigt. Miljøorganisationer og 
Greta Thunberg der er repræsentant for den unge generation, stiller 
skarpt og kritiserer det etablerede system, og tvinger fokus frem på 
fakta og data, som mange helst vil lukke øjnene overfor. 

Energistyrelsen og Cowi m.fl. udarbejdede i 2017 bl.a. en rapport 
om potentialet i energireduktioner i Landbruget – og daværende 
Energi-, klima og forsyningsmister Lars Chr. Lilleholt har været fremme 
med at staldbelysning og ventilation kan spare 95 mio.kr. og mind-
ske CO2 med 26.000 t. . Forud for kampagnen ”Energihøsten” blev 
der lagt et stort forarbejde, bl.a. med spørgeskemaer til over 400 
landbrug og samarbejde med landboforeningerne. Opfølgningen på 
det omfattende forarbejde udeblev. Der blev aldrig gennemført en 
faktabaseret opfølgning på, hvilke tiltag der blev gennemført og ef-
fekten heraf. Det eneste tal, som er opsamlet om effekten var, at 40% 
af landboforeningernes medlemmer så kampagnen og forhørte sig 
nærmere hos de involverede landboforeninger.

Der anvendes enorme summer til støtteordninger i Landbruget, som 
i høj grad er styrende for, hvilke investeringer, landbruget har eller får 
mulighed for at gennemføre. Derfor undrer det, at der ikke er indsamlet 
data omkring fakta på fx. hvor mange af de 40% som blot spurgte ind, 
hvor mange der fik udarbejdet en beregning, hvor mange der reelt set 
gennemførte et projekt og hvilken effekt de fik realiseret? I undersøgel-
sen var der i alt nævnt 12 potentielle tiltag, men de øvrige 10 var der 
ingen opfølgning på. Hvorfor ikke? Områderne lå ellers lige til højre be-
net og var konkrete fx som opbevaring i gastæt silo, temperaturstyring 
af varmelampe i smågrisehulen eller automatisk regulering af dæktryk. 



Klimadebatten får flere til at droppe kødet – For første gang i mange år falder kødforbruget i Danmark. Coop 
kan se at for 5. år i træk falder kødforbruget, selvom der ikke er kommet afgifter. Blandt andet fordi 20 procent 
af de unge under 35 spiser måltider uden kød flere gange om ugen. Forskere mener, at der er en kulturel for-
andring i gang, og at det faldende kødforbrug er kommet for at blive.
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OECD estimerer at der globalt set er behov for en årlig investering på 6,35 trillioner EUR for at 
møde Paris aftalens mål i 2030. Det kan den offentlige sektor ikke løfte alene. Der er derfor behov 
for institutionelle investorer og privat kapital, og her er især pensionsmidler relevante. 

OECD
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Det korte svar er – der er for langt mellem ministerierne og den en-
kelte Landmand. Det positive svar er – at data findes og kan omsættes 
til værdifuld viden til at tilvejebringe klimapartnerskaberne, styrelserne, 
ministerierne og politikerne et langt bedre beslutningsgrundlag. 

Dine pensionsmidler – tag aktivt stilling til om nogle af 
dem ikke skal investeres i klimavenlig fødevareproduk-
tion
OECD estimerer at der globalt set er behov for en årlig investering på 
6,35 trillioner EUR for at møde Paris aftalens mål i 2030. Det kan den 
offentlige sektor ikke løfte alene. Der er derfor behov for institutionelle 
investorer og privat kapital, og her er især pensionsmidler relevante. 
Selvom det pt. går meget langsomt med at få danske pensionskasser 
til at investere i dansk landbrug og dansk fødevareproduktion. 

Der er behov for at tænke i nye baner. EU-vurderingen i marts lød at 
omfanget og hastigheden for transitionen var underestimeret (Kilde: 
Final Report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, 
EU- Kommissionen, marts 2020).

Skal landbruget være mere markedsdrevet end støtte-
drevet? 
I Danmark skal flere bidrage aktivt til at grønne obligationer og andre 
klimavenlige investeringsprodukter kan udvikles. I udlandet er inve-
storerne en aktiv del af den grønne bølge og har taget de grønne ob-
ligationer til sig. Siden 2008, hvor den første grønne obligation blev 
omsat for ca. 45 mia. kr., har omsætningen i maj 2019 nået et niveau 
på 4.000 mia. kr. (Kilde: Danske Bank 2019) Bankerne mangler en 
langt større indsigt i landbruget som branche og den enkelte kundes 
bedrift og miljøtiltag, for at underbygge, at man kan komme videre 
med udviklingen af finansielle produkter, som grønne obligationer til 
landbruget for signifikante CO2-reducerende tiltag. F.eks. gik Realkre-
dit Danmark i marts 2019 ud med den første grønne realkreditobliga-
tion i det danske marked. Danske Bank er på globalt plan blandt de 
banker, der udsteder flest grønne obligationer for kunder med udste-
delser for DKK 103 mia. i 2019. Danica har en målsætning om at øge 
kundernes investeringer i den grønne omstilling til 100 mia. kr. frem 
mod 2030. (Kilde – Danske Bank 2019).

Sammenhæng mellem landmandens vision, naturforvaltning og mil-
jøkvoter er stor. Nogle steder er der stigende 0-tolerance for lugt og 
miljøgener, og den geografisk placering og nitrattryk er rigtig vigtig. 
Især de drænede tørvejorde udleder meget CO2, og disse jorde bidra-

ger med cirka en fjerdedel af det danske landbrugs klimapåvirkning. 
Hvis primærproduktionen for et landbrug, passer klimamæssigt dårligt 
med den geografiske placering, så er det vigtigt at landmanden bliver 
bekendt med det og påbegynder at ændre fokus, hvis landbruget skal 
have en chance i fremtiden. Det vil i de kommende år være af helt 
afgørende betydning for værdiansættelsen af ejendomme. Derfor ud-
gør dette en betydelig del af det klimaregnskab, som vi skal opstille. 
Der er brug for et målrettet arbejde med især banker og landmænd 
for at udvikle et effektivt og simpelt koncept for at skabe transparens 
til CO2, klima og værdiansættelse af landbrugsejendomme. EU-krav 
til bankerne om ESG og Non-financial reporting og TaskForce on Cli-
materelated Finanancial Disclosure nedsat i 2017, har netop afsluttet 
deres arbejde her i marts 2020, forud for implementeringen fra 2021. 
Med ESG stiller bankerne nye krav til landbrugserhvervet og den en-
kelte landmands forretningsplaner. Dokumentation af tiltag, som for 
at understøtte operationalisering, kræver et databaseret værktøj, som 
understøtter muligheden for at benchmarke med andre landbrug. 
Bankens landbrugsrådgivere kan uddannes i værktøjet som kan skabe 
et grundlag for at banken kan videreudvikle finansielle produkter til 
private og institutionelle investorer, og hvor kundernes virksomheder 
skal dokumenteres ift. bæredygtighed. I udviklingen af et nyt værktøj 
giver det et signifikant værdiløft at minimere tidskrævende arbejde 
med at indsamle data, som allerede findes.   

Desuden er ejerskabsstrukturen i landbruget som enkeltmandsejede 
virksomheder under et stort pres. Især omkring generationsskifter, æn-
dres flere landbrug til at blive I/S eller A/S strukturer. Der ses også en 
tydelig tendens i retning mod en langt mere moden og professionel 
ledelsesstruktur i de proaktive dynamiske landbrug mod professionelle 
gårdråd, kompetenceløft til økonomisk forståelse af regnskaber, værdi-
ansættelser og bestyrelses uddannelse for landmænd.

Hvem vil spille sammen med Landmændene og hvad 
betyder mangel på data i praksis? 
Manglen på transparente af data gør det svært for bankerne og bran-
chen. En del banker håber på, at fx certificeringer fra Arla og Danish 
Crown vil kunne lette arbejdet i banken, men dels opfordrer det kun 
til anarki at lade certificeringerne følge produkterne og afsætnings-
kanalerne, og dels vil mange landmænd falder uden for, fx dem som 
leverer smågrise til videre opdræt og ikke direkte til Danish Crown 
– bliver de så pludseligt mindre kreditværdige i banken? Igen hvorfor 
ikke tage udgangspunkt i det allerede eksisterende datagrundlag, hvor 
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Landbrugsstyrelsen og især Århus universitet har beregnet miljøindsat-
sen for udviklingstiltag. Det er et uvildigt og ens beregningsgrundlag 
for alle landmænd, og noget som giver et reelt billede af, hvor langt 
den enkelte landmand er, den enkelte kommune, hver region og Dan-
mark som helhed. 

Der er investeret betydelige summer i klimaforbedrende tiltag igen-
nem de sidste 10 år, og det er vel de proaktive målrettede engage-
rede landmænd, hvis adfærd vi skal fremme i klimadebatten. Det kan 
danne et mere validt grundlag, når bankerne skal udarbejde fremskriv-
ninger og udvikle og sælge aktieporteføljer med fokus på klimavenlig-
hed og fødevareproduktion. 

Landbrug, hvor de enten har adskilt realkredit og bank eller hvor 
banken ikke længere tør satse på finansiering i landbruget, har det 
svært. Det gør det heller ikke bedre, at landbruget har ca. 780 mio. kr. 
liggende af tilskudsmidler hos Landbrugsstyrelsen, som forsat afventer 
at blive udbetalt, mange sager har ligget siden 2015 og enkelte sager 
stammer tilbage fra 2013, grundet ekstrem lang sagsbehandling i 
styrelsen. Det er naturligt at man som landmand mister troen på at 

Landbrugsstyrelsen reelt udbetaler på tilsagn om udbetaling om 30 
dage, når man venter på fjerde år. Hvor går man så hen? 

Nogle vælger at gå til ombudsmanden, fordi de mister troen på det 
etablerede system. Andre vælger at sælge deres ejendomme til ivrige 
kinesiske investorer eller business angels, som både er pengestærke, 
risikovillige og interesserede i at investere i Dansk Landbrug. Det 
hjælper jo landmanden på den korte bane. Han fortsætter typisk som 
driftsleder på gården og kan blive boende.

Transparensen skal fremmes, effektmålingerne gennemføres og der 
skal operationaliseres på et datagrundlag som dækker et bredt udsnit 
af miljøtiltag i landbruget bl.a. ift. ammoniakreduktion, fodringstekno-
logi, pesticidreduktion og energireduktion. 

Selvom potentiale for besparelser er på 440 mio.kr. årligt på ener-
giområdet i Rapporten ”Energihøsten” fra Energistyrelsen fra 2017, 
så kan man ved at se på, typen af bevilgede tilskud se, at der er 
andre store områder, som også har haft betydelige effekter fx ar-
bejdsprocesser, opvarmning og markmaskiner at besparelsen kan 
være væsentlig større. Både når man vurderer potentialet, men også 

Det er vigtigt at tage den historiske indsats med for 5-10 år, for at sætte en valid historiske kontekst. Overser 
man det og sætter et øjebliksbillede, så får man tilgodeset de landbrug, som endnu ikke har gjort en indsats 
og straffet de proaktive som har gjort en stor indsats for at værne om naturens ressourcer og er i fuld gang 
med at gøre deres landbrug bæredygtigt. 

HISTORIE
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Datafangst på data fra Landbrugsstyrelses ordninger siden 2011 til 2019 

Eksempler på dataområder og effekter Indsamlingsoplysning niveau

1. Ammoniakreduktion (aktivitetsmålere, teltoverdækning, ædetids-
styring, sygdomsovervågning)

2. Fodringsteknologi til dyr ift. udvaskning af næringsstoffer (fase-
fodring, finere formaling)

3. Pesticidreduktion (sprøjtemidler, mekanisk rensning)
4. Energireduktion (ventilation, mælkekøling, varmevekslere)

• Stamdata inkl. navn, adresse og region
• Ordning inkl. sagsnummer, indsatsområde
• Dokumentation: projekttitel, projektbeskrivelse, bilag, ansøgning
• Effekt i % og enhed fx NH3+, P+, NH4. TAN (ammoniakemis-

sion) – valideret ud fra teknologilister udarbejdet fra Århus Univer-
sitet (DCA)

• HA, kWh, N-tildeling, antal dyreenheder mv.  

FIGUR 1
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Bilag c: Oversigt over udledninger pr. sektorpartnerskab 
 
Tabel 2 – oversigt over udledninger pr. sektorpartnerskab 

 
Millioner ton CO2 

ækvivalenter 

 

Andel af dansk øko-

nomi (BVT) 

 
Branchegruppering 1990 2017 2015 

1) Energi- og forsyningssektoren 26,54 11,63 3,4% 

2) Affald, vand og cirkulær økonomi 1,86 1,27 0,7% 

3) Energitung industri 3,26 3,12 0,5% 

4) Produktionsvirksomhed 2,65 1,44 8,2% 

5) Life Science og biotech 0,10 0,05 3,2% 

6) Fødevare- og landbrugssektoren 15,61 12,29 2,8% 

7) Landtransport  4,39 4,38 1,6% 

8) Luftfart 0,23 0,09 0,3% 

9) Det Blå Danmark 1,28 0,82 2,8% 

10) Bygge- og anlægssektoren 0,38 0,42 5,0% 

11) Handel 0,43 0,14 12,2% 

12) Service, it og rådgivning 0,38 0,22 22,8% 

13) Finanssektoren 0,04 0,01 5,1% 

Kilde: Energistatistikkens opgørelse af faktiske CO2 udledninger fra den årlige energistatistik. Hvor udledninger på bran-
chegrupperingsniveau ikke er tilgængelige i energistatistikken er denne splittet ud på valgte sektorer ved brug af detalje-
ret opgørelse af emissioner fra Danmarks Statistik. 
 
Figur 3 – overblik over udledninger pr. sektorpartnerskab 

 

når man opgør CO2-regnskabet pr. ejendom. Det er vigtigt at tage 
den historiske indsats med for 5-10 år, for at sætte en valid histo-
riske kontekst. Overser man det og sætter et øjebliksbillede, så får 
man tilgodeset de landbrug, som endnu ikke har gjort en indsats og 
straffet de proaktive som har gjort en stor indsats for at værne om 
naturens ressourcer og er i fuld gang med at gøre deres landbrug 
bæredygtigt. 

Data skal bruges til at afhjælpe informations-asymmetri-
en og skabe en valid baseline for landbrugssegmentet
”Vejen til helvede er brolagt med gode intentioner” – Ingen bryder 
sig om at blive tvunget til at ændre sig, men ved at give Klimapart-
nerskaberne, myndighederne og politikerne et mere nuanceret billede 
af landbrugskategorierne og skabe et stærkere faktuelt udgangspunkt 
ud fra de mange allerede gennemførte tiltag, skabes grundlaget for at 
skabe et samspil med Landbruget i klimadebatten. 

Der er mange svære spørgsmål, som vi skal have svaret på og tiden 
er knap. Der er behov for en afklaring af overlap og afgræsninger 

mellem sektorerne som f.eks. 1). hvordan skal landbrug og transport 
tænkes sammen? 2) Er dieselforbrug, som anvendes i landbruget og 
transport af fødevarer noget som politisk henhører under Landbrug, 
Transport, Fremstilling eller Detailhandel? 3) Hvor får Danmark mest 
ud af at prioritere en målrettet klimaindsats i landbruget – a) ift. 
beliggenhed og fx udledning i jord og grundvand? b) Ift. animalsk 
produktion og CO2- i luften eller c) ved. at fokusere på de største ift. 
antal dyr og antal hektar? For at besvare det kræver det en valid data-
baseret baseline – og den kan udarbejdes ud fra empiriske analyser og 
sammenstilling af fakta.

Et nyt erhvervseventyr er i gang – men vi skal tænke 
videre sammen
Vi har en oplagt mulighed for at trække på nogle unikke kompetencer, 
erfaringer og data til at komme hurtigere frem til de gode løsninger 
og få klarhed over de mest effektive incitamenter. Alle kan stille sig op 
og sige, hvad der ikke virker eller at vi og 3 år har noget bedre. Men 
det gælder om at finde løsninger sammen. 



Der er stor interesse for kvalitetsfødevarer, som vi producerer i Danmark. Selv kineserne ønsker ikke at 
købe kinesik produceret babymad. Bedre anvendelse af GPS-data ift. markdrift, øget robotteknologi,  
cirkulær gødningshåndtering, udvikling af CO2 i alle typer af dyrestalde, reduceret jordbearbejdning  
er blot nogle af de tiltag, som kan gøre en væsentlig forskel på den korte bane. 

DANMARK
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Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

STYRK DIT LEDERSKAB OG SKAB RESULTATER
DER KAN MÆRKES PÅ BUNDLINJEN

Brug op til 30 af dine obligatoriske efteruddannelsestimer på at blive en stærkere
leder og partner.

Vi skræddersyr et struktureret coachingforløb målrettet dine ledelsesudfordringer
og manglende efteruddannelsestimer.

Tag første skridt mod at blive en stærkere, tydeligere og mere inspirerende leder. 
Book en samtale i dag på

Tlf.: 24 44 76 66
greveogpartnere.dk
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Faktaboks om KF-Miljø
• Forhistorien: en rådgivningsvirksomhed grundlagt i 2011, der har specialiseret sig i udvikling af landbrugsvirksomheder via funding af 

miljøvenlige produktionsformer
• Formål: bidrager med at omsætte mål til vækst gennem udvikling, klima- og miljø forbedringer, samt reducerede produktionsomkostninger
• Hjertet: banker for at modne og skaffe ekstern funding til udvikling- og innovationsprojekter til nye produktionsformer hvor bæredygtig 

fødevareproduktion er i højsæde i landbruget – vi sætter landmanden i førersædet
• Kompetencer: vi yder rådgivning til landbruget indenfor funding – vi er én ud af to højspecialiserede virksomheder i Danmark
• Vores styrke er: miljødata og opfyldelse af klimamål på ejendomsniveau, herunder produktion af bæredygtig fødevareproduktion 
• Organisation: vi er en uafhængig rådgivningsvirksomhed med en professionel bestyrelse og vi er 5 medarbejdere
• Mange gode ideer, forbliver ideer fordi der ikke er økonomisk mulighed fordi der ikke er penge til at gennemføre det i praksis. KF-Miljø 

har igennem de sidste 10 år ansøgt for 340 mio. kr. for vores kunder. Det har bidraget til realisering af rigtig mange projekter og udvik-
lingstiltag inden for stort set alt inden for Landbruget. 

Der er stor interesse for kvalitetsfødevarer, som vi producerer i Dan-
mark. Selv kineserne ønsker ikke at købe kinesisk produceret babymad. 
Bedre anvendelse af GPS-data ift. markdrift, øget robotteknologi, cir-
kulær gødningshåndtering, udvikling af CO2 i alle typer af dyrestalde, 
reduceret jordbearbejdning er blot nogle af de tiltag, som kan gøre 
en væsentlig forskel på den korte bane. De landbrug som har eller 
meget hurtigt får styr på data og opbygger en effektiv produktion, står 
stærkest. Der er brug for at Danmark står sammen, hvis vi skal udnytte 

væksten og potentialet som ligger i landbruget. De store aktører i 
Landbruget har tilsyneladende ikke prioriteret at gøre en aktiv og mål-
rettet indsats i forhold til indsamling af data. Vi mener at det er vigtigt. 
Det kræver en målrettet indsats for at sikre at Danmark høster gevin-
sten af vores kulturarv og kompetencer som landbrugsnation. Men det 
vigtige er at vi finder modet til at tage en faktuel vurdering af hvor vi 
står, og måle på den faktiske adfærd og evaluere på, hvordan vi får den 
rigtige adfærd på de områder, hvor vejen pt. er længst. 




