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Go Green With Aarhus 

Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling 

Blixens 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

 

18. november 2020 

Landbrugsorganisationernes bemærkninger til Aarhus Kommunes 

Klimastrategi 2030, Klimahandlingsplan 2021-2024 og Indsatskatalog 2021-2024 

 

Landbrugsorganisationerne har med stor interesse læst Aarhus Kommunes udkast til Klimastrategi 

2030 og de tilhørende handleplaner og indsatskatalog, og vil gerne kvittere for, at Aarhus 

Kommune sætter fokus på denne dagsorden. En dagsorden som landbrugserhvervet er meget 

optaget af, tager ansvar for, og ønsker et stærkt og bredt partnerskab omkring. Det er samtidig en 

kæmpe udfordring, både at komme i mål, men også at sikre den gode proces, der skaber opbakning 

og fremgang i befolkningen og virksomhederne. Det er med glæde at landbrugsorganisationerne 

noterer sig, at Aarhus kommune har som mål at udvikle og styrke landbrugserhvervet indenfor 

kommunegrænsen, således der fortsat er en stærk fødevareeksport i 2030. Landbruget arbejder på 

mange områder med klima, og på mange måder er vi langt. Helt konkret er organisationernes 

rådgivningsselskab Velas i samarbejde med SEGES i fuld gang med at udvikle et klimaværktøj, til 

brug i forbindelse med rådgivning om forskellige klimatiltag på bedriftsniveau. For at skabe synlige 

resultater, skal vi som samfund dog skalere indsatsen op, investere i bæredygtige løsninger, både i 

forhold til proces og resultat. 

For at udvikle og styrke landbruget, er driftsmæssig fleksibilitet og investeringssikkerhed en 

nødvendighed, også når vi skal gå nye veje. Vores medlemmer og deres virksomheder driver, 

forvalter og ejer en stor andel af det åbne land i Aarhus Kommune, men virksomhederne er også 

meget forskellige. Derfor er man nødt til at differentiere imellem hvilke landbrug der kan hvad, og 

hvilke løsninger der passer på forskellige typer af landbrug. Det værende sig f.eks. i forhold til 

økologiske bedrifter, deltidslandbrug, virksomheder med nye staldanlæg, ældre anlæg, store 

arronderingsmæssige udfordringer, hvilken type husdyrbrug og så videre. Det er netop, dette, der 

udgør vores ekspertise. Vi ved hvordan landbruget fungerer på tværs af de mange forskellige 

forhold. Kendskabet til landbruget i Aarhus, knytter sig til forskellige aktører, vores andelsselskaber 

(f.eks. Arla), vores videnscenter (SEGES), vores individuelle rådgivere i Velas og 

landbrugsorganisationernes politiske arbejde sammen med Landbrug og Fødevarer. Det er dette 

samspil, vi gerne vil være med til styrke. Det er også vores oplevelse, at vi på denne måde, kan 

opnå større resultater og ejerskab til en reel forandring og udvikling.  

Derfor, vil vi meget gerne være med til at sidde omkring bordet, når de rigtige løsninger skal findes 

på at forandre den virkelige verden.  

Fra national udvikling til lokal handling 

At nå målet om CO2 neutralitet i år 2030 kræver en omstilling i hele samfundet. Det vil vi gerne 

være samarbejdspartnere omkring.  
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Landbrugsorganisationerne repræsenterer primærlandbruget i Aarhus Kommune, og det er her, der 

både skal findes reduktioner og løsninger, der eksempelvis også kan kompensere for andre erhverv, 

der skal sikre en netto-nul udledning. Derfor ønsker vi gerne, jf. indsatskataloget, at man overvejer 

om hvorvidt det primære erhverv ikke også direkte, er en vigtig aktør.  

For at komme i mål, skal vi bringe faglig og praktisk viden sammen, på den bedste måde. Styrken i 

Aarhus Kommune, er at vi har mange store aktører på landbrugsområdet, som nævnt tidligere.           

Den viden og de ressourcer alle parterne bringer til bordet, kan virkelig flytte dagsordenen. Men 

vigtigst er det stadig, at de enkelte landmænd, kan se sig selv i opgaven, og reelt er med til at skabe 

forandringerne. Som nævnt tidligere, er det her, vi i landbrugsorganisationerne er vigtige. 

Landbrugsorganisationerne kan med vores stærke netværk bidrage til at omsætte ideer til handling 

sammen med vores medlemmer, landmændene.  

Partnerskab og samarbejde 

Landbrugets organisationer ser en række områder, hvor vi gerne vil tage fat, og finde løsninger i et 

partnerskab med Aarhus kommune og andre relevante virksomheder og fonde. Udvikling, rammer 

og ressourcer er afgørende parametre, som man skal have med i klimaplanen. Hvis vi skal ændre 

samfundet og vores virksomheder, så er vi også nødt til at se nyt på de rammer, der ofte kan være 

barriere for udvikling. Som sagt er der stor forskel på, hvad de enkelte bedrifter kan, men man skal 

have hele bredden af muligheder i spil. Nedenfor ses blot nogle nedslagspunkter, der er relevante 

for klimadagsordenen i landbruget. 

Arealanvendelse: 

• Udtagning af lavbundsjorde eller jord til andre formål (skov, natur m.m.) 

• Energiproduktion/anlæg (solceller, vindmøller, biogas, bioraffineringsanlæg, pyrolyse) 

• Produktion af halm og græs til biobrændsler, biokul og proteiner 

• Lagring af CO2 i form af f.eks. biokul. 

• Klimatjek 

Animalsk produktion: 

• Bæredygtig udvikling og samling af bedriftens staldanlæg i klimaeffektive, moderne anlæg, 

med mindre miljøbelastning. 

• Udvikling af alternative proteinkilder til importeret soja (græsprotein, muslinger, søstjerne, 

hestebønner m.m.) 

• Klimatjek 

Kommunal planlægning: 

• Hvordan sikrer vi placering af anlæg, der fremmer der grønne omstilling. 

• Tiltrækning af nye virksomheder/investorer til kommunen med fokus på klimaløsninger 

• Flere lokale fødevareaftaler 

• Fordelingsnøgle på CO2-udviklingen, så alle kan se, hvordan de bidrager positivt til 

udviklingen. 
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Reduktion af dieselforbruget: 

• Jordfordeling – bedre arrondering 

• Præcisionslandbrug 

• Nye maskiner under udvikling - eldrevne 

En proces – med mange løsninger 

Der er utrolig mange dagsordener, der skal gå op i en større sammenhæng. Dette hænger sammen 

med en stigende efterspørgsel på de goder vores landskaber rummer, men også et ønske om at 

bevare og sikre vores ressourcer til de kommende generationer. Det ansvar, er vi den første 

generation til at erkende, derfor stiller det også store krav. Vi skal tænke nyt i tilgangen til 

planlægning, sammen med de mennesker, der ejer jorden. Det handler om, samskabelse og reel 

inddragelse. Helheden skal løftes af mange parter, men er nødvendig for at komme i mål. 

Dette kan ske ved f.eks. at nedsætte en styregruppe, der i samarbejde med klimasekretariatet kan 

bidrage med gode ideer, komme med konkrete inputs til løsninger og løbende følge og godkende 

arbejdet med klimaplanen.  

Afsluttende bemærkninger 

Landbrugsorganisationerne ønsker en tæt dialog om den grønne omstilling og det konkrete 

Indsatskatalog i Aarhus Kommune, og håber at vi med denne opfordring kan bidrage til, at 

indsatserne bliver udarbejdet på baggrund af inddragelse og bidrag fra organisationerne.  

Vi ser frem til at høre mere om planen, og hvorledes den skal udvikles og implementeres.  

 

Med venlig hilsen 

 
 

Christian G. Jensen 

Formand 

Landboforeningen Kronjylland 

 
 

 

Jens Gammelgaard 

Formand 

Landboforeningen Odder-Skanderborg  

 

 
 

Niels Jørgen Thomsen 

Formand 

Østjydsk Familielandbrug 

 

 

 

Kontakt: Foreningssekretariatet 

Maria Pilgaard  

Tlf.: 22210217 

Mail:  map@velas.dk 

Maja Klaaborg 

Tlf.: 22944111 

Mail: mak@velas.dk  
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