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Kilde: Our World in Data

Verdens fødevaresystem skal fylde meget mindre 
og mætte mange flere

Areal

Mad

Husdyr 27% 

Planteafgrøder 7%

Skov 26%

Husdyrproduktion udgør ca 80% af
landbrugsarealet globalt, ca 20% af kalorier
og 40 % af proteiner vi spiser kommer fra
det animalske. 



Figur fra https://ourworldindata.org/food-ghg-emissions, data efter

Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts 

through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992.

Fødevareproduktion fylder

Globale udledninger
~ 52,3 mia. t CO2 eq

Globalt landbrug + LULUCF: 
~ 14 mia. t CO2 eq (26%)

Ca 2/3 af emmissioner fra produktion og Land 
Use skyldes den animalske produktion. 

https://ourworldindata.org/food-ghg-emissions
https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987


Arealanvendelsen og udledninger i DK 
Nogle vigtige pointer om den danske arealanvendelse

- 62% af DK dyrkes = 2.635.000 ha
- Ca 80% af dyrket areal i DK bruges til foder, ca 10 % plantebaserede

fødevarer
- Udfordringen med areal til natur: en stor del idag ikke er urørt (e.g. stor

andel Natura 2000 områder med kirkegårde o.lign)
- Kun ca 13% skov,  hvoraf ¾ er under intens drift og derfor understøtter

mindre biodiversitet end naturskove – mangler skov og plads til urørt
natur

- 600.000 hektar udenlands (især soja protein)
- Bælgsæd (2020) ialt omkring 27.000 ha, ca ¾ hestebønner –

forædlingsprogram for bælgsæd som ært rentabelt ved omkring 100.000 
ha af afgrøden i produktion.

- Arealanvendelsen skal tænkes ind i fremtidens klimaudfordringer – tørke, 
oversvømmelse, erosion, næringsstoffer, biodiversitet, vandmagasinering
etc. National arealstrategi nødvendig.

Kilder: Videnskab.dk/DCA, Danmarks statistik, WRI* analyse om dansk landbrug anno 2050 (ikke publiceret)
* WRI = World Resource Institute



-Vi skal nå 10 mio t CO2e mod 2030
-Vi skal nå 15-16 mio t CO2e mod 2050 (som
minimum)
- Husdyrproduktion fylder ca 2/3 af
udledningerne
-Landbruget skal inddrages mod netto-nul = 
optag på af CO2. Potentialet i lagring i jord
ikke vurderet højt
-Udledning af DK landbrug svarer til 0,04% af
samlede globale udledninger
-DK klimaeffektiv på højde med en række
andre lande på det animalske

*BAU = Business as usual

Arealanvendelsen og udledninger i DK (WRI analyse) 

Figur fra https://klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
Yderligere estimater fra WRI analyse af DK landbrug netto-nul I 2050 (ikke publiceret endnu)

*



Hvad kigger vi ind i (2030 og 2050)?

Vi skal producere nok mad på mindre areal – også Danmark!

Verdens fødevareproduktion skal stige + produktivitetsstigning på
omkring 45%. Ved BAU ser vi ind i at skulle bruge 600 mio hektar
landbrugsjord mere globalt. Stigning i efterspørgesel på plantebaserede
og animalske produkter (sidstnævnte ca 60-70%)

Vi skal globalt genplante ca 600 mio ha skov (1.5 graders scenariet) som
“sink” for CO2, da vi ellers ikke kan reducere mod netto-nul

I Danmark skal vi også øge produktion af mad i 2050 – ergo stiger
udledningerne ved BAU. Hertil kommer uundgåelige klimaforandringer
der udfordrer produktiviteten på arealerne. Meget mere skov essentielt

Diæt-ændring og produktion af mere plantebaseret blandt de vigtigste
virkemidler af alle, og indenfor fødevarer er diæt + madspil 1/3 af vejen

Vi bliver presset endnu mere på forpligtigelser på bla kvælstof og 
biodiversitet. Større skovarealer for netto-nul. 

Udpluk fra WRI analyse af DK landbrug netto-nul I 2050 (ikke publiceret)



Stop - reducer - nytænk - optag…..

Sæt lavbundsjordene ud af spil

Reducer udledninger fra eksisterende

Ambitiøs arealstrategi og skovrejsning til biodiversitet, 
vandmiljø og resterende GHG. Sustainable intensification

Agro-økologi og teknologi
Balancen mellem animalsk og plantebaseret
Nye værdikæder, ny kost, “nye forbrugere”

Udpluk fra WRI analyse af DK landbrug netto-nul I 2050 (ikke publiceret)



Stop - reducer - nytænk - optag….. mod 2030 og 2050

Sæt lavbundsjordene ud af spil

Reducer udledninger fra eksisterende

Ambitiøs arealstrategi og skovrejsning til biodiversitet, 
vandmiljø og resterende GHG. Sustainable intensification

Agro-økologi og teknologi
Balancen mellem animalsk og plantebaseret
Nye værdikæder, ny kost, “nye forbrugere”

25 % af udledningerne frem mod 
2050, og derfor bør min 20% (500.000 

ha) landbrugsjord sættes i spil nu –
Kvælstof og biodiversitet integreres

75 % af udledningerne frem mod 
netto-nul i 2050 via en lang række
optimeringer incl. lavbund. Hertil

tekniske landevindinger, stoffet X mm.

Udpluk fra WRI analyse af DK landbrug netto-nul I 2050 (ikke publiceret)



Stop - reducer - nytænk - optag….. mod 2030 og 2050

Sæt lavbundsjordene ud af spil

Reducer udledninger fra eksisterende

Ambitiøs arealstrategi og skovrejsning til biodiversitet, 
vandmiljø og resterende GHG. Sustainable intensification

Agro-økologi og teknologi
Balancen mellem animalsk og plantebaseret
Nye værdikæder, ny kost, “nye forbrugere”

75 % af udledningerne frem mod 
netto-nul I 2050 via en lang række
optimeringer incl. lavbund. Hertil

tekniske landevindinger, stoffet X mm.

25 % af udledningerne frem mod 
2050, og derfor bør min 20% (500.000 

ha) landbrugsjord sættes i spil nu –
Kvælstof og biodiversitet integreres

Ny balance mellem animalsk og 
plantebaseret, nye dyrkningssystemer

vil have et vist bidrag. 

Udpluk fra WRI analyse af DK landbrug netto-nul I 2050 (ikke publiceret)



Hvorfor kigge ind i mere plantebaseret produktion?:

1. Nå 10 mio t CO2 e i 2030 (min. 15 mio t i 2050) kræver MEGET store ændringer

2. For at mindske presset på arealet (500.000 landbrugsjord ud) med fokus på

I. Fordoblet skovareal i 2100 (skal ske hurtigere)

II. Biodiversitet – landsparring på større områder nødvendigt

III. Pil lavbundsjordene ud

IV. Koncentrationen af næringsstoffer udfordrer – især kvælstof

3. De nye plantebaserede markeder og fremtidssikre erhvervet

4. Danmark som testcenter for den grønne omstilling: på verdensplan skal op mod 
600 mio ha landbrugsjord genplantes med skov og mere mad producers –
diætændring blandt de vigtigste virkemidler. DK landbrug udgør 0,04% af
samlede udledninger, så hvor kan vi bidrage mest?

5. Se ind i EUs farm-to-fork. Politiske rammer der støtter op om den nødvendige
værdikæde fra jord til bord. 



Tak for opmærksomheden!

concito.dk/foedevarer
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