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Dansk udledning – hvad er udfordringen?

1990 2017 20502030

1990-2017: 25 % (5 mio t)

2017-2030: 45 % (9 mio t)

2017-2050: 75 % (15 mio t)

https://klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion



1) Større generationsskifte, innovative landmænd og gældskriser

2) En presserende krise indenfor klimaforandringer, biodiversitet og miljø

3) Ny CAP, kanalisering af store offentlige summer ind i landbruget

4) En række sektorer der ser ind i store forandringer

5) En lang række af virkemidler at sætte i spil

6) Sundhed, nye værdikæder og nye markeder

7) Global udfordring: At producere mere på mindre

8) De andre lande skal også leve op til Parisaftalen…

Den perfekte brændende platform for forandring 



Stop - reducer - nytænk - optag

Sæt lavbundsjordene ud af spil

Få styr på udledningerne fra animalske

Ambitiøs arealstrategi og skovrejsning til
biodiversitet og resterende GHG.

Agro-økologi og teknologi
Allokere penge til plantebaserede og start-up

Nye værdikæder, ny kost, “nye forbrugere”



Der ligger masser af virkemidler der skal bringes i spil nu!



Tak for opmærksomheden!

concito.dk/foedevarer
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Dansk landbrug frem 
mod netto-nul
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Dk landbrug anno 2030

- National arealstrategi (Landbrugsareal sigter mod 50%)

- Lavbundsjorde udpeget + afværgeprotokoller + finansiering, op mod100.000 ha taget ud

- Ambitiøs genrejsning af skov iværksat. 

- Strategi for brug af biomasse implementeret

- Væsentligste teknologier er implementeret, nye forædlingsprogrammer startet op, gode

programmer og puljer for landmænd der vil det alternative til animalsk produktion

- Egenproduceret protein (græs, mikroalger, insekter) har stærkt minimeret det vi importerer

- Klimaregnskab (+ status for god miljø og natur) helt almindelige på bedriftsniveau til regulering

- DK ved at blive et mekka for innovative fødevareproducenter, national forsknings- og 

formidlingscenter indenfor fremtidens fødevarer +20-40 klimapionerer på landsplan og langsigtet

strategisk forskning

- Vi producer, promoverer og forbruger mod en sunderere mere varieret kost (mindre animalsk, 

mere grønt) under gode politiske rammer (prissignal)



Fire vigtige elementer i fødevareomstillingen

1 2 3 4



Langt perspektiv

• Behovet for radikalt 
anderledes produktions-
og forbrugsmønstre. 

Kort perspektiv

• Markante 
drivhusgasreduktioner i 
eksisterende produktion 
og forbrug.

Tendenser og muligheder mod 2030 (og 2050)

Lige nu

Stigende europæisk/verdens marked for 

planteprotein/vegetariske produkter

Forbrugere tilvælger i stigrende grad veggie-

produkter i indkøbskurv (flexitarer), og demografi

ændrer sig (urbanisering) hvilket påvirker

efterspørgsel

Stigende efterspørgsel på animalsk frem mod 2050 

(+ 60-70%) – alternative proteinkilder til foder

EAT LANCET rapport: bedste bud på ændringer

I det globale fødevaresystem frem mod netto-nul

Table 6 Predicted change in food production from 2010 to 2050 (percent from 2010 scenario) for 

the business as usual (BAU) with full waste, the planetary health diet with full waste, and the 

planetary health diet with halve waste scenarios.

Figur fra The EAT-Lancet Commission Summary Report



Danmarks rolle i verden (2021-2050): 

1. Vi skal vise verden, hvordan man producerer klimaeffektivt 
med fokus på at brødføde flest muligt på mindst muligt areal

2. Vi skal vise verden at en rig og udviklet nation spiser sundt og 
klimaansvarligt samt passer på sin natur

3. Vi skal udvikle løsninger og know-how til eksport

4. Vi skal vise hvordan man transformerer hele værdikæden fra 
jord til bord – dog uden vi laver en ø-tilgang

5. Danmark som internationalt testcenter for den grønne 
omstilling til nye fødevarer



Tak for opmærksomheden!

concito.dk/foedevarer
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