REPORTAGE VEJEN MOD ET KLIMAVENLIGT LANDBRUG

KLIMA BEHØVER IKKE
VÆRE EN KLODS OM BENET
AF JOHANNES LINNET

Den lille landevej på øen Tåsinge er fyldt med mudrede traktorspor, for selv denne lørdag er der aktivitet
på markerne. Skiltet ’blød rabat’ i vejkanten advarer
de besøgende. Og der, for enden af vejen højt oppe over
gården og de spraglede trækroner, tårner en vindmølle op. En stillestående tålmodig propel, som venter på
sin startvind. Den leverer energi til Peter og Marie
Bays landbrug, Skiftekær Økologi, og opfylder en ti år
gammel drøm om et CO2-neutralt landbrug.
For de to planteavlere har klima altid været en del
af økologien.
“Det er den gamle tanke om, at vi skal gøre det bedst
muligt. Jeg er ikke kun økolog, fordi jeg ikke vil sprøjte.
Det er jo en helhed. Et natursyn,” siger Peter Bay.
De senere år er forbrugere, organisationer og politikere begyndt at interessere sig for klimaaftrykket
fra økologiske fødevarer og landbrug. Den udvikling
hilser Peter Bay velkommen. At passe på omverdenen
er et incitament i sig selv for økologer, og så kan klimatiltag også føre til en sund udvikling af landbruget.
“De ting er tit forbundne. De alternative ideer er de
mest bæredygtige, fordi de giver pote på alle hylder.
Klimatiltag behøver ikke at være en klods om benet,
men kan i virkeligheden også være en god ting, også
for forretningen,” siger han.
Peter og Marie Bay har i nogle år selv lavet et
klimaregnskab for at følge bedriftens klimaudvikling.
Det reagerer deres kunder positivt på. Skiftekær
Økologi sælger kartofler og andre grøntsager til blandt
andet COOP, Irmabutikker, Aarstiderne og restauranter på Fyn.
Parret har indført flere klimatiltag. Gennem de
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LANDBRUG OG KLIMA
I 2014 bidrog landbruget med 21 procent
af Danmarks totale
udledning af CO2. Den
kommer især fra dyrenes fordøjelse, husdyrgødning og dyrkningen
af jorden. Mere end 90
procent af landbrugets
CO2-udledning er forårsaget af husdyr- og
foderproduktionen.

seneste fem år har de fulgt dyrkningsmetoden pløjefri
dyrkning. Det mindsker udslippet af CO2 fra jorden,
og så har det samtidig en positiv synergieffekt.
“Det er tydeligt at se, at den organiske pulje (kulstof) vokser, og så har vi nedsat behovet for husdyrgødning drastisk, fordi næringsstofkredsløbet er forbedret,” siger Peter Bay.
Metoden er også med til at klimatilpasse jorden.
”Vores landbrugsjord er blevet bedre til at tage
imod og holde på vand, hvilket har været positivt med
så våd en sommer, som vi har haft,” siger han.
Det er svært at måle, hvor meget CO2 der reelt
bindes i jorden. Men både sædskifte og mindre
jordbearbejdning er en god måde at fastholde og øge
kulstofindholdet i landbrugsjorden.
Ifølge Peter Bay har økologien et stort fortrin sammenlignet med det konventionelle landbrug. Eksempelvis skal og kan den klare sig uden pesticider. Og nu
planlægger EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet at forbyde ukrudtsmidlet Roundup (glyphosat).
“Vi er mere omstillingsparate og nytænkende end
de konventionelle landmænd. Resultatet kan vi jo se i
praksis. Den økologiske pløjefri dyrkning virker uden
Roundup, fordi vi netop skifter mellem forskellige
afgrøder. Økologiens sædskifte er en af de primære
grunde til, at vi kan holde ukrudtet nede uden pesticider,” siger han.
FRA KONVENTIONEL TIL KLIMANEUTRAL

SÆDSKIFTE GIVER
GOD JORD
Sædskifte betyder årligt skiftende afgrøder
og er et af de værktøjer,
som kan sikre en frugtbar jord med et højt
humus- og kulstofindhold. Jo mere kulstof,
der er i jorden, jo mere
frugtbar og vandholdende er den, og jo
mindre kulstof forsvinder ud i atmosfæren i
form af CO2.

På gården Kroghsminde ved Ølgod i Jylland har en
anden økologisk landmand taget klimateten. Jens
Krogh er mælkeproducent og har siden 2015 produceret klimaneutral mælk. For ham var det oplagt at gå
den vej med sit landbrug. Han startede i sin tid ud som
konventionel landmand og omlagde i 1995 til økologi
særligt på grund af økologiens fordring om godt håndværk, men også som en reaktion på halvfemsernes
skandaler om sprøjtegifte i grundvandet.
Klimaarbejdet er i dag samme udfordring, som
økologien var det, da han lagde om i 1995. Grundlæggende handler det om at være til stede:
“Man skal ud af kontoret og være med, hvor det
sker på gården. Det gælder om at forstå, hvordan tingene fungerer, så man løbende kan se mulighederne
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Den ene bygger vindmøller, den
anden biogasanlæg. For Peter Bay og
Jens Krogh er klimabevidsthed det
naturlige næste skridt for økologien
og tilmed en god forretning. Men
politikerne skal sætte klimakrav til
landbruget. For omstillingen sker ikke
af sig selv, siger de to landmænd

Peter Bays lyst til at eksperimentere med alt fra nye klimatiltag til bolsjebeder hænger sammen med hans baggrund
som agronom. Han er uddannet fra Landbohøjskolen, som
i dag er en del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
på Københavns Universitet.

ØKOLOGISK VERSUS
KONVENTIONELT
Økologer anvender
ikke pesticider og
kunstgødning, som det
kræver meget energi at
producere. Til gengæld
giver økologien generelt et lavere udbytte.
Økologisk landbrug
udleder generelt mere
CO2 per kilo fødevare,
mens udledningen
per hektar landbrugsjord ligger lavere ved
økologisk produktion
end ved konventionel
produktion.

kører på biogas. Så kan vi også her udnytte den
cirkulære økonomi og beholde tingene, der hvor de
produceres,” siger Jens Krogh.
Anlægget genererer strøm til, hvad der svarer til
600 parcelhuse. De bruger selv en lille del og sælger
resten til elnettet. Gården har siden 2012 lavet en
klimahandlingsplan, som en del af et projekt med 69
andre mælkeproducenter. Klimaregnskabet viser,
at gården nu fjerner 790 tons CO2 fra atmosfæren
om året, hvilket svarer til, at gården har en positiv
CO2-balance.
MANGLER KRAV I ØKOLOGIREGLERNE

Jens og Peter repræsenterer en lille gruppe af frontløbere indenfor klimavenlig økologi. Ifølge Økologisk
Landsforening er tiden inde til at udvide økologiens
grønne profil.
”Klimaet er kommet højere på dagsordenen hos
forbrugerne, hvilket gør det endnu mere relevant at
udvikle metoder til, hvordan det økologiske landbrug
kan klimaforbedres. Det er et naturligt skridt for økologiens udvikling at have mere fokus på klima,” siger
Mette Kronborg, som er klimakonsulent for Økologisk
Landsforening.
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for at udvikle noget nyt. På den måde oparbejder man
et indgående kendskab til ens eget system. Det er vigtigt, da det er komplekst at arbejde med naturen. Den
byder på rigtig mange uforudsigeligheder, men det er
det, der gør det spændende. Økologi er ikke et koncept,
men en rejse,” siger han.
Jens Krogh kan kalde sin mælk klimaneutral, fordi
han i 2015 installerede et biogasanlæg til 12 millioner
kroner. Selvom det er et stort beløb at lægge ud, ser
han anlægget som en investering, han kan tjene hjem
igen, og han fik også statsstøtte på fire millioner til
projektet. Biogasanlægget giver en hel række nye
muligheder på gården.
“Det er enormt spændende, at man kan bringe
merværdi ind i de ting, man har med at gøre. I dag
kan jeg omdanne affald til energi, få en mere værdifuld gødning og samtidig skrue ned for klimabelastningen. Det giver mening for mig,” siger Jens Krogh.
Men de nye muligheder skal også indfries og tilpasses i driften.
“Vi skal lige lære at udnytte overskudsvarmen fra
anlægget og tilpasse afgrødesammensætning til den
nye gødning. Så der er vi ikke i mål endnu,” siger han.
Den fremtidige drøm på gården er at kunne levere
gassen til deres egen biogas-tankstation.
“Jeg håber, at der inden for fem år er traktorer, der
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Jens Krogh, klimalandmand

Foreningen udgav i 2009 deres første klimastrategi,
og i dag har de en ambition om, at økologisk landbrug
skal blive meget mere klimabevidst og -venlig. Og
de økologiske landmænd viser da også interesse for
klimafeltet.
”De har lyst og mod på at tage mere ansvar indenfor klimaområdet, men de mangler viden om, hvad
der skal til, og hvor de skal starte. Derfor har de brug
for vejledning,” siger hun.
Formand for Økologisk Landbrug, Per Kølster,
skrev ligeledes i et debatindlæg på klimadebat.dk
sidste år, at en udvikling mod et mere klimavenligt
landbrug kræver en helt særlig indsats af landmændene, som skal forenes med klimakrav i økologireglerne.
Der findes ingen konkrete klimakrav for økologisk
landbrug hverken i EU eller i Danmark. Økologisk
Landsforening har derfor i 2017 udgivet et klimakatalog med 40 klimatiltag, der skal inspirere landmændene til at nedsætte deres klimabelastning. De udbyder
dog endnu ikke klimahandlingsplaner for andre
driftsgrene end kreaturbedrifter, men de arbejder på
det, da også andre grupper af økologiske landmænd
efterspørger det.
For mælkeproducenten Jens Krogh symboliserer
de 40 tiltag de spæde skridt i udviklingen.
“Man skal mest betragte det som de første skridt.
De gør opmærksom på de mange små, nemme løsninger, som oftest bare handler om at ændre måden at

DET ØKOLOGISKE RÅD

VIDSTE DU, AT DET ØKOLOGISKE RÅD ARBEJDER
FOR ET MERE KLIMAVENLIGT LANDBRUG?
Der er brug for:
• at landbruget bidrager til at mindske sin klimabelastning. Det skal ske nu som en vigtig del af dansk
klimapolitik, bakket op via incitamenter i EU-landbrugsstøtten.
• at vi spiser mindre kød og mælkeprodukter og mere
vegetabilsk mad.
• at vi skærer ned på den danske husdyrproduktion –
af hensyn til klimaet samt dyrevelfærd, sundhed,
vand, luft og natur.
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BIOGAS GIVER
GØDNING, ENERGI
OG KONTROL OVER
METANEN
Et biogasanlæg kan
være med til at øge de
økologiske udbytter.
Det omsætter husdyrgødning og andre
affaldsprodukter på
bedriften til lugtfri og
effektiv plantegødning
og vedvarende energi.
Samtidig skaber det
kontrol med og mindsker den klimaskadelige metan, der udledes
fra gyllen.

INGEN DANSKE KARTOFLER I JUNI

Den stigende efterspørgsel på økologi har ført til en årligt stigende import af økologiske varer. I juni måned
oplevede Peter Bay, at Irma-kunder ringede til ham
og var tossede over, at de ikke kunne få nye danske
kartofler i juni. Og hos Aarstiderne leverer man i
perioder ægyptiske kartofler til de danske hjem. Efter
Peter Bays mening er det for ugennemskueligt, hvor
stor klimabelastningen fra transporten er.
“Aarstiderne har travlt med at fortælle om, hvor lille
et klimaaftryk import af økologiske ægyptiske kartofler har, da søtransporten ikke udleder så meget CO2.
Det har jeg et blandet forhold til, men det er ikke entydigt. Vi kan ikke isolere os i Danmark. Men det burde
være meget mere gennemskueligt, hvilket klimaaftryk
de forskellige varer har. Også de danske.” �
Johannes Linnet er uddannet miljøplanlægger fra TEKSAM,
Roskilde Universitet og er praktikant hos Det Økologiske Råd.

Klimalandmand Peter Bay
har planer om at anskaffe sig
en eltraktor, der kan udnytte
energien fra gårdens to
vindmøller på Tåsinge syd
for Fyn.
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Selv små skridt kan være med
til at gøre en forskel. Mange tiltag
er sund fornuft og ikke kun klimarelevante. Og så koster de altså
ikke en bondegård

tænke eller gøre tingene på. Men det er ikke altid lige
nemt at ændre på det, man plejer at gøre.”
Han mener, det halter på nogle områder.
“Den store diskussion omkring en fossilfri økologi
inden 2025 og forventningen om store reduktioner
af CO2 ved forgasning af gødning. Det har man ikke
handlekraftigt taget hånd om endnu,” siger Jens
Krogh.
Han mener derfor, at det er vigtigt, at EU’s landbrugsstøtte i fremtiden binder landbrug og samfund
bedre sammen og samtidig sikrer, at landbruget tager
sin del af ansvaret. EU’s landbrugsstøtte skal reformeres igen i 2021.
”Hvis klimahensynet kommer til at indgå som et
krav, kan det blive et udtryk for den solidaritet, der
ligger i støttekronerne, og for den samfundsmæssige
interesse i klimaet. Det er et fællesanliggende, men
det er landmanden, der kan gøre en forskel i det daglige på en lang række områder.
Efter hans mening glemmer folk, at landbrugsstøtten i bund og grund kommer fra skattekroner, som
borgerne i EU betaler.
”I sidste ende er det jo ikke landmandens penge,
men skattekroner som på et eller andet plan ryger
tilbage til borgeren. Til tider synes jeg, det er ufatteligt,
at vi har et samfund, der betaler uden at sætte krav.
Det er vigtigt, at vi tør sætte nye krav og forventer
noget af landmanden,” siger Jens Krogh.
Hvis der skal skabes incitament for flere klimatiltag ude på gårdene, mener Jens Krogh, at man skal
overbevise landmændene om, at tiltagene handler om
mere end klima.
“Selv små skridt kan være med til at gøre en
forskel. Mange tiltag er sund fornuft og ikke kun klimarelevante. Og så koster de altså ikke en bondegård,”
siger Jens Krogh.
Ifølge Peter Bay skal den fremtidige regulering af
klima i landbruget heller ikke blive for rigid eller ende
med tidskrævende udfyldninger af CO2-regnskaber.
“Det ødelægger tid og lyst til nytænkning. Det er
bedre med guleroden,” siger han.

