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Forventet investeringsafkast 2021-2030
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CAGR=11.9 - Kilde: Meticulous Research (2020)

CAGR=3.9, - Kilde: Allied Market Research (2020)



Sundhedsøkonomisk gevinst ved de nye nationale kostråd
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-

Kilde: Jensen, J. D., (2021). Sundhedsøkonomiske 
effekter ved efterlevelse af klimavenlige kostråd



Nye nationale kostråd baseret på EAT-Lancet kosten
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-

Reduktion
på mellem
36% og 66%

Willett W., Rockstrom J., Loken B. et al. (2019). Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on 
healthy diets from sustainable food systems. Lancet. 2019; 393: 447-492
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Baseline drivhusgasemissioner fra dansk landbrug 2018

Scope 1 emissioner fra landbrugsproduktion: 11.04 Mt CO2e
Scope 1 emissioner fra lavbundsjorde: 5.10 Mt CO2e
Scope 2 emissioner fra energiforbrug: 1.01 Mt CO2e
Scope 3 LULUCF emissioner fra importeret soja: 6.18 Mt CO2e

I alt: 23.33 Mt CO2e
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Kilde: Prag, A. og Henriksen, C.B. (2020): Transition from Animal-Based to Plant-Based Food Production to 
Reduce Greenhouse Gas Emissions from Agriculture - The Case of Denmark. Sustainability 12 (19), 8228



Scenarier for omstilling af dansk landbrug

- Global implementering af EAT-Lancet kosten (0-100%)

- Importeret soja erstattet med dansk produceret protein (0, 50, 100%)

- Udtagning af lavbundsjorde (areal)

- Etablering af skov på landbrugsjord (areal og skovtype)

- Danmark fortsætter med at have den samme relative andel af den globale
produktion af animalske fødevarer
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Kilde: Prag, A. og Henriksen, C.B. (2020): Transition from Animal-Based to Plant-Based Food Production to 
Reduce Greenhouse Gas Emissions from Agriculture - The Case of Denmark. Sustainability 12 (19), 8228



Reduktion af emissioner ved øget EAT-Lancet implementering
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Kilde: Prag, A. og Henriksen, C.B. 
(2020): Transition from Animal-
Based to Plant-Based Food 
Production to Reduce Greenhouse 
Gas Emissions from Agriculture -
The Case of Denmark. 
Sustainability 12 (19), 8228



Op til 86% reduktion ved 100% implementering af EAT-Lancet
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Kilde: Prag, A. og Henriksen, C.B. 
(2020): Transition from Animal-
Based to Plant-Based Food 
Production to Reduce Greenhouse 
Gas Emissions from Agriculture -
The Case of Denmark. 
Sustainability 12 (19), 8228



Hvor skal vi hen du?
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Faldende realpriser på kød frem mod 2029
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Kilde: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2029



Svinekødsproduktion i Kina forventes at stige frem mod 2025
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Kilde: OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2029
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Beskæftigelsen inden for svinebranchen faldet med 17% 
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Kilde: Statistikbanken
(2020). Beskæftigede efter 
køn, branche (DB07) og tid



Fordele ved en mere plantebaseret udviklingsvej for Danmark

 Meget mere effektivt at dyrke planter til mennesker

 Firedobbelt gevinst for klima, biodiversitet, vandressourcer og sundhed

 Mulighed for at udnytte den kraftigt stigende efterspørgsel efter 
plantebaserede fødevarer både i Danmark, Europa og i resten af verden 

 Mere differentieret og robust fødevareproduktion med øget indtjening og 
beskæftigelse for fødevare- og landbrugssektoren

 Ny samfundskontrakt der forener klimaaktivister, landmænd og ansatte 
inden for fødevaresektoren i arbejdet for en klimaneutral fremtid

 Danske landmænd og politikere vil blive vores allesammens klimahelte

1401/03/2021



Barrierer for et mere plantebaseret fødevaresystem i Danmark

 Den animalsk baserede værdikæde er blevet udviklet og konsolideret 
gennem mange årtier hvilket kan gøre det sværere at gå nye veje

 Danske fuldtidslandbrug har i gennemsnit en gæld på 27 millioner kroner

 Krav om forrentning af eksisterende investeringer i maskiner og bygninger

 Nuværende forskningsbevillinger, promilleafgiftsmidler og 
landbrugsstøtteordninger favoriserer animalsk produktion

 Yderligere investeringer i animalsk produktion, herunder bioraffinaderier 
og biogasanlæg risikerer at øge den finansielle og økonomiske ”lock-in”, 
hvilket vil gøre det vanskeligere at udvikle mere bæredygtige og 
langsigtede løsninger for et mere plantebaseret fødevaresystem

 Den plantebaserede værdikæde har endnu ikke udviklet de nødvendige 
samarbejdsrelationer og organisatoriske kompetencer
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Virkemidler der kan understøtte en plantebaseret omstilling

 Offentlige forskningsmidler øremærkes til plantebaseret værdikæde

 Promilleafgiftsfondens klimapulje øremærkes til plantebaseret værdikæde

 Øvrige midler i landbrugets fonde fordeles med mindst 50 procent til den 
plantebaserede værdikæde og maksimalt 50 procent til den animalsk 
baserede værdikæde

 Landbrugsstøtten omlægges så det bliver lettere og mere attraktivt for 
både foderproducenter og svineavlere at omlægge deres bedrift til 
produktion af planter til humant konsum

 Rådgivning, ERFA-grupper og efteruddannelse af landmænd

 Erhvervsstøtte til virksomheder samt efteruddannelse og jobgaranti for 
arbejdere, der er beskæftiget med at slagte, opskære, forarbejde og 
handle med kød
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