Djursland Landboforening og Syddjurs Kommune

Klimapartnerskabsaftale 2021 – 2022

Partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune og Djursland Landboforening
Baggrund
Landbruget har en vigtig rolle i indsatsen for at realisere Syddjurs Kommunes klimamål, både gennem
dyrkning af organisk jord, anvendelse af husdyrgødning og energieffektivisering af produktion.
Landbruget står for ca. 22 pct. af den samlede udledning af klimagasser i Danmark svarende til ca. 10 mill.
tons CO2,
Klimapartnerskabet vil skabe dialog mellem Syddjurs Kommune og landbruget, men ønsker også at inddrage andre foreninger, distriktsråd og erhverv i det omfang, det er muligt. Partnerskabet bygger på de
eksisterende politikker og aftaler for området som f.eks. Byrådets Klimahandlingsplan 2021-2024, Kommuneplan 2020, Varmeplan for Syddjurs 2012 og biogasplanlægning fra 2012.
Partnerskabet er en del af Syddjurs Kommunes bæredygtighedsindsats, hvor aktører fra civilsamfundet og
virksomheder inviteres ind i partnerskaber og udspringer af Bæredygtighedsudvalget anbefalinger vedtaget i
Byrådet november 2020.
Begge parter ønsker at indgå et lokalt klimapartnerskab med fokus på, hvordan landbruget og kommunen i
samarbejde kan bidrage til at løse klimaudfordringerne på en måde, der samtidig understøtter landbrugets
fortsatte udvikling som erhverv.
Formål
Partnerskabet skal danne rammen for dialog og samarbejde om landbrugets grønne omstilling og
implementering af regeringens klimaudspil for landbrugets reduktion. Parterne skal drøfte konkrete veje til at
opnå drivhusgasreduktioner gennem indsatser i landbruget og gennem politiske og administrative tiltag fra
kommunens side.
Der skal fokuseres på de lokale muligheder for at opnå bæredygtige, udviklende og merværdiskabende
løsninger ved at sikre:
•
•
•
•
•
•
•

Lokale samarbejdsmodeller for bl.a. jordfordeling.
Helhedsorienteret omlægning af lavbundsjorde.
Bedre anvendelse af landbrugets overskudsprodukter som husdyrgødning og biomasse, samt klimagashåndtering.
Reduktion af landbrugets energiforbrug.
Anvendelse af lokalproducerede fødevarer.
Fortsat udvikling af landbruget som lokalt erhverv. Herunder deling af viden om landbrugets
udfordringer og muligheder for reduktion af drivhusgasser.
Skovrejsning som et redskab til binding af CO2 jf. kommunens målsætninger i kommuneplanen.

Partnerskabet er gældende for 2021-2022 og skal derefter revideres. Partnerskabet vil på sigt kunne bidrage
til at landbruget i Syddjurs fortsat går forrest ift. bæredygtig udvikling og omstilling.
Konkrete mål for perioden 2021 - 2022
Partnerskabet vil arbejde for følgende:
•
•
•
•
•
•

Understøtte udtagning af kulstofrige lavbundsjorde og jordfordeling, der bidrager til bedre arrondering
og deraf følgende lavere brændstof- og ressourceforbrug.
Understøtte de nationale klimamål og klimaplaner.
Arbejde for klimaregnskaber og -handleplaner på bedriftsniveau.
Arbejde for at reducere energiforbrug i produktion og bygningsdrift.
Arbejde for fokus på klimavenlig jordbehandling.
Synliggørelse af landbrugets indsatser og målopfyldelse gradvist mod 2030.

Drøfte mulighederne for biogasanlæg, VE-anlæg, anvendelse af lokal og bæredygtig biomasse og
skovrejsning.
Endvidere aftales det, at der afholdes et årligt møde mellem partnerne med klima som omdrejningspunkt, og
hvor aktuelle lokale udfordringer og muligheder for landbruget i relation til klimaområdet drøftes. Til årsmødet
gennemgår parterne årets handlinger og godkender en handleplan for det kommende år.
Det aftales endvidere, at der nedsættes en teknisk arbejdsgruppe, der skal udvikle evt. projektidéer og andre
tiltag på klimaområdet til fælles gavn for landbruget og Syddjurs Kommune.
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ALLONGE 1
Beskrivelse af aftalens indsatsområder:

1. Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde
Ved dyrkning og dræning af kulstofrige lavbundsarealer nedbrydes jordens organiske stof til CO2 og andre
klimagasser. En betydelige del af landbrugets samlede udledning stammer fra dyrkningen af disse
kulstofrige lavbundsarealer, og der vil derfor være en stor klimagevinst at hente ved at omlægge/udtage
disse jorde fra almindelig omdrift til permanent græs med eller uden dræning (størst gevinst fås ved ophør af
dræning). Jordfordeling sigter mod bedre arrondering, der bidrager til et lavere brændstofforbrug.
2. Understøtte de nationale klimamål
Danmark skal arbejde aktivt for Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning nede på 1,5
grader. Aftaleparterne er enige om, at Danmark har en bindende klimalov med et mål om 70 pct. reduktion af
drivhusgasudledningerne i 2030 ift. 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050 og med 1,5
graders målsætningen for øje.
Partnerskabet skal løbende følge danske og europæiske klimaaftaler for landbrug, der vil indeholde de
handlinger, der skal til for at opfylde de overordnede målsætninger. Det samme gælder hvilke krav, der skal
imødekommes for at kunne omlægge produktion efter ændringer i støtteordninger. Syddjurs Kommune vil i
denne sammenhæng arbejde for en smidig sagsbehandling af evt. tiltag og indsatser.
3. Arbejde for klimaregnskaber og -handleplaner på bedriftsniveau
Der kan være en stor klimamæssig effekt i, at fokusere på den enkelte bedrifts udledning af klimagasser.
Klimaregnskaber på bedrifterne giver hver enkelt landmand indsigt i, hvor stor klimapåvirkningen fra
bedriften er samt hvor i produktionen påvirkningen sker. På denne baggrund skabes der mulighed for at lave
handleplaner for at nedbringe klimapåvirkningen på hver enkelt bedrift set ud fra størrelse og handlinger
relevans.
4. Arbejde for at reducere energiforbrug i produktion og bygningsdrift
Energiregnskaber viser, at energiforbruget på produktion og bygningsdrift er stigende. Der således brug for
dialog om indsatser og virkemidler for at få knækket kurven. Der lægges op til et samarbejde om data og
effektive virkemidler.
Arbejde for fokus på klimavenlig jordbehandling
Landbruget gennemgår i disse år en markant teknologisk udvikling, hvor data fra satellitter, sensorer mv.
bruges til mere nøjagtig kørsel og målrettet behandling af markerne. Det såkaldte præcisionslandbrug kan
være et middel til på én gang at forbedre landbrugets økonomi og miljøet gennem lavere forbrug af diesel,
gødning og sprøjtemidler. Kvælstof der tilføjes markerne som gødning eller afgrøderester er hovedkilden til
landbrugets udledning af klimagasser.
Synliggørelse af landbrugets indsatser og målopfyldelse gradvist mod 2030
Syddjurs Kommune vil i partnerskabsregi aktivt arbejde for, at synliggøre landbrugets indsatser og gradvis
målopfyldelse frem mod 2030 klimamålet.
Drøfte mulighederne for biogasanlæg og andre VE-anlæg
Husdyrgødning og restprodukter fra landbruget og biomasse rummer et biogaspotentiale, der kan udnyttes
både i energiforsyningen og i transportsektoren. Biogasproduktionens vigtigste positive klimaeffekt er, at
gassen kan erstatte naturgas og dermed nedsætte CO2-udledningen fra afbrænding af fossil energi.
Desuden kan afgasning af husdyrgødning reducere udledningen af drivhusgasser fra landbrugets
husdyrhold.

ALLONGE 2
Fakta
På landsplan i Danmark udleder landbruget ca. 10 mill. tons drivhusgasser om året (2017 tal).
Nedenstående se udledningen af klimagasser fra landbruget fordelt på forskellige kategorier i Syddjurs
Kommune (2018-tal)

Syddjurs Kommunes energi- og klimaregnskab viser kommunens samlede forbrug af energi, og hvor meget
CO2 vi udleder. Regnskabet ligger på kommunens hjemmeside og revideres hvert 2. år.
Se: www.klimahandlingsplan21.syddjurs.dk

