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Vi takker for muligheden for at give kommentarer til ”Vidensyntese om klimatilpasning og landbrug” fra 
DCA, AU-Tech. 
 
Sammenfattende synes vi, det er et værdifuldt grundlag for videreudvikling af landbrugets klimatilpasning i 
de førstkommende år, men mangelfuldt i et 2050-perspektiv, jf. DMI’s klimaatlas. Det sidste er måske også 
en umulig opgave. 
 
Klimaændringer over de seneste 30 år har medført stærkt stigende grundvandsstand og vandføring i vores 
vandløb.  
 
Vi mener, at betydningen af de større nedbørsmængder i vinterperioden, der ofte medfører 
oversvømmelser af marker (og byer), desværre er belyst utilstrækkeligt. Dræning og vedligehold af vandløb 
er en forudsætning for, at udledning af lattergas ikke øges på grund anaerobe forhold i markerne, som 
skyldes dårlig afdræning. Manglende klimatilpasning og vedligehold af kommunale vandløb er et stort 
problem på mange arealer (dyrkningsfladen, skove, byer). Når vandløb ikke klimatilpasses, vil det medføre 
risiko for øget lattergasudledning fra dyrkningsflader, da vandet stuver op.  
 
I modsætning til vores nabolande Tyskland og England, synes man i Danmark mindre optaget af at sikre 
både landbrugsjord og byer mod oversvømmelser og forsumpning.  
Det går ikke i længden. Hyppigere forekomst af voldsomme nedbørsmængder som beskrevet, vil medføre 
problemer med senere såning og øget udledning af lattergas. Men begge dele er kun omtalt perifert i 
foreliggende udkast til ”Vidensyntese om klimatilpasning og landbrug”. Her kunne det måske være nyttigt 
at inddrage andre kompetencer end dem, der besiddes på DCA. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Jens Lund Pedersen 
Faglig konsulent 
Bæredygtigt Landbrug 
M: jlp@baeredygtigtlandbrug.dk 
T: 21176067 
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Kommentering af udkast til levering af forskningsbaseret myndighedsrådgivning fra DCA, AU-Tech 
 

Titel på produkt Vidensyntese om klimatilpasning og landbrug 
Ansvarlig for produktet (projektleder i institut) Mathias Neumann Andersen. Institut for Agroøkologi, AU 
Rekvirent (Kontaktperson hos rekvirent) Line Maj Hedegaard, Landbrugsstyrelsen 
Deadline for fremsendelse af produkt og deadline for 
fremsendelse af kommentarer 

Rapport leveres af AU til LBST d. 1/11-22 mhbp. interessenthøring. Kommentarer fra høring 
forventes 1/12 og den endelige levering af rapporten forventes primo januar. 

 
Skemaet offentliggøres ved levering, men navne slettes, så kun institutionerne fremgår 

 Udfyldes af rekvirent / ekstern institution 
 

Udfyldes af AU institut 
 

Nr Institution, 
ansvarlig for 
kommentar 

Side- og 
linjenr  

Kommentar Begrundet håndtering af kommentar 
 

Institut, ansvarlig 
for håndtering af 

kommentar 
1 Landsforeningen 

Bæredygtigt 
Landbrug 
 

24 - 522 Det nævnes ikke, at grundvandsstanden er steget 
med op mod 1 meter med deraf følgende større 
vandføring i vandløbene. 

  

2 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 
 
 

25 – 529-
530 

Dræning og vedligehold af vandløb er ligeledes en 
forudsætning for, at udledning af lattergas ikke 
øges på grund af dårlig afdræning og dermed 
anaerobe forhold i markerne. Manglende 
klimatilpasning og vedligehold af kommunale 
vandløb er et stort problem på mange landbrug. 
Det medfører risiko for øget lattergasudledning. 
Problemet bør adresseres i rapporten. 

  

3 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 
 
 

53-1441 Link til Ejrnæs, R., Bruun, H.H., 2022 fungerer 
ikke. 

  



2 
 

 Udfyldes af rekvirent / ekstern institution 
 

Udfyldes af AU institut 
 

Nr Institution, 
ansvarlig for 
kommentar 

Side- og 
linjenr  

Kommentar Begrundet håndtering af kommentar 
 

Institut, ansvarlig 
for håndtering af 

kommentar 
4 Landsforeningen 

Bæredygtigt 
Landbrug 
 
 

45-1175 Det kunne være nyttigt, hvis man ville 
sammenligne den svineproduktion der er i 
Bretagne i dag, med den der forventes under 
ændrede klimatiske forhold i DK i 2030/2050, 
hvor temperatur og nedbørsforhold måske vil 
ligne dem, som man har i de østlige dele af 
Bretagne i dag. Bretagne har en stor 
svineproduktion, der på mange områder ligner 
den danske. 

  

5 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 
 
 

2263-
2297 

«Dræning/pumper/diger/kanaler». Vi mener ikke, 
at emnet er behandlet uddybende, skønt det er 
afgørende på store dele af landbrugsarealerne, 
forårsaget af stigende nedbørsmængder og 
grundvandsstand.  
Der er ikke taget stilling til betydningen af de 
mange (hundrede) målrettede minivådområder 
og indsatser, der er planlagt frem mod 2027.  
Emner som brinkerosion er stort set også 
forbigået, hvilket vel er et problem i relation til 
fosforudledninger. 
I modsætning til i England og Tyskland, synes der 
ikke her i landet at være fokus på at sikre 
dræning og afvanding på dyrkningsjorden, hvilket 
er helt afgørende for en klimavenlig drift. 
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6 Landsforeninge
n Bæredygtigt 
Landbrug 
 

2609-
2681 

Der sker allerede i dag en selektion af danske 
avlssvin i både DK og eksempelvis Spanien 
(Danish Genetics, Rønshauge Avlscenter). Med 
hensyn til mælkeproduktion er der mange 
erfaringer fra højtydende malkekvæg i USA 
(Californien, Idaho, Florida), Afrika mv. som vi 
kan bygge videre på.  

  

7  3210-
3212 

”Den konkluderer, at EU stadig ikke er 
tilstrækkeligt forberedt på de eksisterende og 
kommende påvirkninger fra klimaændringerne”. 
Pæn oversættelse af EU-teksten, men hvad synes 
forfatterne om de danske forberedelser? Det er 
vel det I skal beskrive? 

  

8 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 
 

3353-
3366 

Levering af husdyrgødning til biogasanlæg er 
forbigået. Det har betydning for metanud-
ledningen fra gødningslagre, at husdyrgødningen 
afhentes løbende igennem året. Energistyrelsen 
har i KF 22 beregnet en nettoreduktion på 3,6 
mio. ton CO2e i 2030. Bagsiden af medaljen er, at 
der så tilbageføres mindre mængder kulstof til 
markerne. Da det forventes, at 80 % af 
husdyrgødningen i 2030 anvendes til biogas, bør 
emnet vel behandles fagligt i 
«Klimaændringernes effekter på 
bæredygtighedsmålsætninger» eller andet sted i 
rapporten. 
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