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Kære Ole Færgeman, Niels Aagaard, Morten Nielsen, Clara Louise Westergaard, 

Bente Hessellund og Rune-Christoffer Dragsdahl  

 

Tak for jeres henvendelse. Det er nogle vigtige problemstillinger, I rejser.  

 
Alle lande under FN’s klimakonvention skal opgøre og rapportere udledninger af 

drivhusgasser efter stort set de samme metoder for at sikre sammenlignelighed. 

Danmarks emissionsregnskab hviler derfor på regler fastsat af FN, herunder 

territorialprincippet. Det betyder, at drivhusgasemissioner regnes med i det land de 

finder sted. Forudsætningen for, at vi overhovedet er i stand til at opgøre og 

sammenligne emissioner på tværs af landegrænser er netop, at hvert land følger den 

samme opgørelsesmetode. Når det er sagt, skal vi selvfølgelig være opmærksom på, 

at vores produktion og forbrug også har betydning for, hvad der bliver udledt 

andetsteds. 

   

For at nå den nye klimalovs målsætning om 70%-drivhusgasreduktion i 2030 ift. 

1990 er der behov for at også landbruget leverer. Dette er ikke ny viden - heller ikke 

for erhvervet. Vi må dog også se i øjnene, at den globale efterspørgsel efter kød- og 

mælkeprodukter fortsat er stigende. Det betyder, at en reduktion af produktionen i 

Danmark sandsynligvis vil føre til en øget og potentielt mindre klimaeffektiv 

produktion i andre lande. Derfor er vi nødt til at gøre hvad vi kan for at mindske 

aftrykket på klimaet, f.eks. ved fortsat at prioritere forsknings- og 

udviklingsindsatser med fokus på at mindske udledningerne.  

 

Det er afgørende, at vi tager hånd om landbrugets klima- og miljøpåvirkning, så vi 

får understøttet den igangværende udvikling mod en klimavenlig og bæredygtig 

fødevare- og landbrugsproduktion. Som I sikkert ved, arbejder vi allerede med 

sojaproblematikken. I løbet af efteråret skal der endvidere være politiske 

forhandlinger på landbrugsområdet. Her vil fokus netop være på at understøtte 

landbrugets grønne omstilling. Men en grøn omstilling af landbrugssektoren er ikke 

noget, regeringen kan gennemføre alene. Det helt afgørende, at vi er i løbende dialog 

både med erhvervet, de grønne NGO’er og resten af samfundet om den grønne 

omstilling, så den tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. 
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Derfor er vi glade for, at I, på vegne af jeres NGO’er, rækker ud til os. 

 

Med venlig hilsen 

 
 

Mogens Jensen                                                                               & Dan Jørgensen 

 


