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Dagsordenpunkt 3.1 Landbrugsaftalen Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

 
3.1.1 Aftale om grøn omstilling af 
dansk landbrug af 4. oktober 
2021  
 

 

 

Indstilling 

 

 

Punktet er alene til orientering. 

 

 

 

Kort 

sagsfremstilling 

 

 

Men landbrugsaftalen blev der sat et foreløbigt punktum for et 

langsigtet strategisk arbejde i DN. Med partnerskabet ”Fælles 

Løsningen” med L&F og målrettet lobbyarbejde har vi fået klare aftryk 

på aftalen, som også skaber et godt rum for at vi fremadrettet kan 

følge fremdriften i aftalen på nærmeste hold.  

 

For DN er det særligt positivt, at det er aftalt en ambition om at 

udtage 100.000 ha. lavbundsjorde, og der nedsættes ekspertgruppe 

og taskforce med DN-deltagelse for at styrke indsatsen. Det er en 

højere ambition end i regeringens oprindelige udspil. Der er nu afsat 

penge til at udtage 50.000 ha permanent samt penge til 

ekstensivering af 38.000 ha med henblik på permanent udtagning. 

Og endelig er der en politisk ambition om at finde finansiering af de 

sidste 12.000 ha for at nå i mål med at udtage 100.000 ha.   

 

Det er også positivt, at landbruget får et bindende CO2-

reduktionsmål på 55-65 procent. Aftalen har også en positiv 

prioritering af økologi og udvikling af plantebaserede fødevarer. 

 



Af skuffende elementer kan nævnes kvælstofindsatsen, hvor der er 

stort fokus på frivillige virkemidler. DN vurderer, at det bliver svært 

at leve op til EU’s vandrammedirektiv uden mere håndfaste 

virkemidler. Derudover har DN efterlyst flere CO2-reduktioner på kort 

sigt, da mange af aftalens reduktioner baserer sig på 

teknologiudvikling flere år frem i tiden. 

 

På mødet vil sekretariatet gennemgå aftalens hovedpunkter og DN's 

strategiske arbejde med politisk interessevaretagelse i forbindelse 

med aftalen. 

 

Sammenhæng til 

andre af DNs 

opgaver 

 

De virkemidler som er centrale i landbrugsaftalen, udtagning af 

lavbundsjorde og skovrejsning, er – udover at være klimatiltag - også 

meget relevante i forhold til DN’s arbejde med at få mere natur og 

beskyttelse af drikkevandet. Aftalen er desuden central ift. 

vandmiljøets tilstand. 

Evt. kommunikation 

 

 

- 

Evt. økonomi 

forbundet med 

sagen 

 

 

- 

 


