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Godt landbrug behøver ikke
være en klimabelastning

Danmarks Naturfredningsforenings præsident
Maria Gjerding ved regeringens konference
d. 3. februar 2021 :

“landbruget er 
en alliancepartner, 
for planterne 
optager jo CO2”



Mad til 10 mia. 
mennesker i 2050
Globalt kræver det ifølge miljø-tænketanken WRI:
• Et effektivt landbrug med højt udbytte pr. hektar
• Bedre håndtering af gylle og produktionsprocesser
• Mindre madspild og mere plantebaseret kost
• Fødevarer fra havet
• Stop for skovrydning og genskabelse af natur

Afvikling af Nordeuropas klimaeffektive landbrug
ville gøre det sværere at nå FN’s bæredygtighedsmål
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Klimaforhandlinger 
har ikke stoppet 
global skovrydning

COP26 i Glasgow skal forhandle 
Artikel 6: ”the rule book”

Kan give nye rammer for at rige 
betaler fattige for bedre ”land use”



To plantebøffer: 5£ i London
- oksekød er billigere!
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• Udfordring at finde proteinrige 
afgrøder til dansk klima

• Frej, vegetarer samt L&F: 
Brug for et stærkere samarbejde i 
forsyningskæden fra landmænd 
til forarbejdning osv.



Som med vedvarende energi: 
vi kan eksportere løsninger og teknologier

Vision fra Peder Tuborgh
og Vækstteamet for Fødevarer i 2013:

Med rødder i en stolt fødevaretradition 
sælger Danmark sunde, bæredygtige og 

velsmagende kvalitetsfødevarer og løsninger 
på fremtidens globale udfordringer

Hollandske DSM startede dengang
på udvikling af 3NOP og er nu klar



Nye muligheder med 
Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug

Bredt politisk forlig frem til 2030: 

• Reduktionsmål på 55-65% ifht. 1990 = 6-8 Mt CO2e fra i dag

Bioraffinering af græs og plantebaserede fødevarer får EU-støtte

Udviklingsspor skal levere 5 Mt med få midler:

• Pyrolyse: 100 mio.kr. årligt forlænget til 2024

• Plantefond: 75 mio.kr. årligt 2022-30

Opfølgning i 2023: udviklingsspor gøres til konkrete indsatser



There can be no global climate solution without food and agriculture!
.. men er verden klar til at betale?

FAO Food Price Index real 2014-16=100 Fire veje til rentabilitet

1. Klimaforhandlingerne skal 
få styr på global afskovning

2. Få fat i de betalingsvillige 
forbrugere

3. Sælg Food/AgTech globalt 
= vindmøller

4. FDI i fødevareproduktion 
= Carlsberg og Goodvalley
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Bragt i Børsen ugen 
efter GreenLab Summit
Den 4. november 2021:



Cirkulær bioøkonomi og 
sektorkobling som afsæt for 
klimaomstilling i landbruget
Martin Romvig, CEO, Klimafonden Skive

GreenLab Summit den 28. oktober 2021



• En erhvervsdrivende fond

• Arbejder lokalt, men med de globale klima- og 
miljøudfordringer

• Har ingen selvstændig økonomisk interesse

• Forretning via fællesskaber

• Væsentligste resultat: 
Fundamentet for GreenLab Skive.
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Aktuelt problemfelt: 

Klimaomstilling i landbruget omkring Limfjorden

• Landbruget under pres

• Limfjordsegnen har særlige udfordringer

• Reguleringer kan bremse bæredygtig udvikling

Danmarks nationale klimamål og kravet om at opfylde EU’s 
direktiv om ’god vandkvalitet’ lægger pres på dansk landbrug for 
at reducere udslip af drivhusgasser og tabet af næringsstoffer.

I Limfjordsoplandet omkring Skive er presset særligt stort, fordi 
området er kendetegnet ved et stort antal husdyr, husdyrbase-
rede sædskifter og et meget sårbart fjordmiljø.

Landbrugets, havbrugets og følgeindustriers nuværende 
værdikæder er reguleret af love, bekendtgørelser, tilskuds- og 
afgiftsordninger, der kan hindre udviklingen af bæredygtige 
løsninger. 



Klimafondens Skives målsætning

Klimafonden Skive hjælper virksomheder på tværs af sektorer med at 
samarbejde om at dele ressourcer og reststrømme.

Målet er at udvikle og demonstrere sund cirkulær forretning og 
undervejs identificere og påvirke lovgivningsmæssige barrierer.
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…fordi intet erhverv kan løse klimakrisen alene.



Power-to-X

? Ukendt teknologi

Jord

Pyrolyse

Biogas

Proteinfabrik

Landbrugsproduktion
Biochar

VE Elproduktion

Protein (Soya-erstatning)
Gas/brændstof

Jordforbedring

Forbedring af vandmiljø

CO2 capture

Klima 
& miljø

Cirkulær klimaomstilling

Gas/brændstof

Gas/brændstof

Større biodiversitet



Det vi arbejder med…
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Klimafonden afprøver 
løsninger på de store 

udfordringer

Vi udvikler og 
demonstrerer 

cirkulære 
forretningsmodeller

Klimafonden udvikler 
og afprøver løsninger i 

stærke fællesskaber

Vi identificerer og løser 
regulatoriske 

udfordringer for den 
grønne omstilling

§§



Acceleration af klimaomstillingen i 
landbrugs- og bioøkonomisektoren
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Hvordan skaber vi en 
bæredygtig løsning for 
landbruget indenfor 10 år? 

• Vi producerer selv

• Vi tager fat i de løsninger, der er

betalingsvilje til

• Vi teknologiudvikler

• Vi replikerer
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