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Introduktion til DK2020 og kommunal klimaplanlægning
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DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark

Grøn: Frontløber  Rød: Opstart 2020  Lilla: Opstart 2021

Kommune X

Kommune Y



Megabyer – landbrug - Kommuner

Drivhusgasopgørelsen foretages på sektorniveau og indeholder……

LANDBRUG, hvis kommunens økonomi omfatter store bidrag herfra.

Rammeværktøjet Drivhusgasopgørelse



Traditionel forebyggelse

CO2-regnskab og handlinger

Grafik: Bolius



Traditionel klimasikring

Vejrudsigt og beredskab

Skalapæl Grejs Å.



Kommunen skal:

• Udarbejde en vidensbaseret, inkluderende og 
realiserbar plan.

• Sikre nøgleelementer som ambitioner, 
fremskyndelse og gennemførelse af konkrete tiltag.

• Identificere synergi mellem forebyggelse og 
tilpasning.

• Sikre transparens i opfølgning og kommunikation af 
planen.

• Igangsætte gennemgribende strukturelle tiltag.
C40

Borgmesteren vil:
• Opnå netto-nul udledning i 2050 & opnå klimarobusthed
• Have fokus på gevinster og merværdi og sikre en retfærdig fordeling
• Sikre klimaplanens legitimitet

Hvad skal DK2020-kommunerne?



Synergi

Tilpasning

Forebyggelse

Synergi ved reduceret CO2 & 
håndtering af vand

Merværdi i form af
rekreation & sundhed

Anbefaling : tænk i biodiversitet og miljø

Udtagning af lavbund



Holistisk rammeværktøj

CAPF kommer hele vejen rundt

CAP

Social inklusion og merværdi

Udledningsneutral

Klimatilpasning

Styring og samarbejde



Rammeværktøjet

Evidens

Opfølgning

MerværdiBarriere

Synergi

Retfærdighed

Mål

Handlinger

UdfordringenHvem er vi Beføjelser



Nøgleaktørinddragelse – legitimitet og partnerskaber

”det nære” –
sæt i gang

”det svære” –
strategisk arbejde med 
forsyningsområdet

”det virkeligt hårde” –
skabe rammer for grønne valg 
gennem regulering, oplysning 
og partnerskaber

Grafik: KL



Pointe

• Rammeværktøjet arbejder ud fra en holistisk tilgang

• Der skal være fokus på synergi og merværdi

• Nøgleaktørinddragelse er essentiel

• Gennemgribende strukturelle tiltag; det er ikke nok at 
skrue lidt på bæredygtigheden.



Fokus på landbrugssektoren



Landbrug i Danmark

DK har gode forhold for landbrug:

Jordens beskaffenhed
Topografi
Klimatiske forhold

Konsekvenser af intensivt landbrug:

Storforbruger af areal
Tab af biodiversitet
Forbruger af vandressourcer
Næringsstofudledning
Pesticidanvendelse



Fremtidens forhold for Dansk landbrug

Øget behov for vanding
Øget afstrømning af næringsstoffer
Øget behov for pesticider

Energitekniske anlæg
Arealreservation til natur og biodiversitet
Udtagning af lavbundsjorde
Vandhåndtering ved ekstremnedbør

Øget fokus på rekreation og multifunktionalitet

Yderligere 
arealbehov

Andet

Øget 
vækstsæson



Typisk klimagasopgørelse for en kommune

Landbrug

Transport

Energi

Affald

Industri

35 %

Type Andel

Organisk jord 35

Prutter og bøvser 35

Foder og føde 20

Fossil energi 10

CH4 N2O

CO2

CO2e



Type Tiltags kategori beskrevet
af de 20 pilotkommuner

Organisk 
jord

Udtagning af lavbundsjorde

Prutter og 
bøvser

Biogas
(naturgasfortrængning og 
reduceret udledning fra 
håndtering af gødning)
Reduceret kødproduktion

Foder og 
føde

Ændring i 
dyrkningsmetoder, ændring 
af afgrøder og øget brug af 
efterafgrøder

Andet Skovrejsning



Type Tiltags kategori beskrevet
af de 20 pilotkommuner

Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug

Organisk 
jord

Udtagning af lavbundsjorde Udtagning af lavbundsjorde

Prutter og 
bøvser

Biogas
(naturgasfortrængning og 
reduceret udledning fra 
håndtering af gødning)
Reduceret kødproduktion

Gyllehåndtering
Bedriftsregnskaber
Mulig indførelse af krav om fedtandel i foder

Foder og 
føde

Ændring i 
dyrkningsmetoder, ændring 
af afgrøder og øget brug af 
efterafgrøder

Plantebaserede fødevarer og grønne 
proteiner
Styrket økologi

Andet Skovrejsning Skovrejsning muligvis med mulighed for 
kommunal søgning
Reduceret hugst i udlagte urørte skove
EU’s CAP direkte støtte skal i højre grad
understøtte miljø og klima
Udviklingsspor følges op 2023



Type Tiltags kategori beskrevet
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Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug

Organisk 
jord

Udtagning af lavbundsjorde Udtagning af lavbundsjorde

Prutter og 
bøvser

Biogas
(naturgasfortrængning og 
reduceret udledning fra 
håndtering af gødning)
Reduceret kødproduktion

Gyllehåndtering
Bedriftsregnskaber
Mulig indførelse af krav om fedtandel i foder

Foder og 
føde

Ændring i 
dyrkningsmetoder, ændring 
af afgrøder og øget brug af 
efterafgrøder

Plantebaserede fødevarer og grønne 
proteiner
Styrket økologi

Andet Skovrejsning Skovrejsning muligvis med mulighed for 
kommunal søgning
Reduceret hugst i udlagte urørte skove
EU’s CAP direkte støtte skal i højre grad
understøtte miljø og klima
Udviklingsspor følges op 2023

Aftaleparternes principper for 
omstilling: (omskrevet og forkortet)

1. Udvikling, ikke afvikling
2. Økonomisk bæredygtigt
3. Reducere GHG mest muligt under 

hensyn til samfundsøkonomi og CSR
4. Reduceret næringsstofudledningen
5. Natur og biodiversitet
6. Bæredygtige rammebetingelser
7. Skabe arbejdspladser, sunde 

fødevarer og bidrage til eksport.



Biogas

Geopolitik – Ukraine
Midlertidig fastholdelse af energiafgrødegrænsen
Lægger beslag på arealer til energiafgrøder

(kefm.dk)

Klimaeffekt af biogas:
++ Biogas erstatter naturgas (energisektoren)
+ Afgasning af husdyrgødning reducerer GHG 
(landbrugssektoren)
- Udslip af metan fra procesanlæg

(ens.dk)

Biogas skal produceres med affaldsprodukter, som 
ikke konkurrerer med andre anvendelsesmuligheder 
eller andre former for energiproduktion

(CONCITO)



Pointe

• Fremtidens landbrug er en kompleks opgave, der skal løse mange 
udfordringer: klima, miljø, arealanvendelse, energiproduktion, natur, 
vandhåndtering og sociale udfordringer samtidig med at sikre 
arbejdspladser, eksport og sunde fødevarer

• Fremtidens forhold for landbruget bør kalde på kommunalt fokus

• Legitimitet og aktørinddragelse er nødvendige elementer også blandt  
følgeerhverv

• Gennemgribende strukturelle tiltag; det er ikke nok at skrue lidt på 
bæredygtigheden

• Sikre folkelig opbakning. Skift fokus fra ”produktion – field to fork” til 
”forbruger – fork to field”


