Det kan man gøre med jerseytyrekalvene

K-profil vil lette vejen for
udenlandske praktikanter
Corona-restriktionerne for sagsbehandlinger omkring opholdstilladelser for udenlandske landbrugspraktikanter og fodermestre skal
lempes og sagsbehandlingerne i SIRI ned, mener politisk ordfører hos
De Konsevative, Marcus Knuth.

6-7

Fra årsskiftet er det slut med at aflive jerseytyrekalve. Nyt
projekt giver bud på alternative muligheder, når en opretholdelse af mælkeproduktionen kræver, at koen får en kalv.
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Sker det ikke, er
der nogen, der
har et alvorligt
forklaringsproblem
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Alvorlig trussel for dansk raps
Dansk raps står over for en stor trussel, når olieselskaberne fra 2022 tvinges til
at vælge biobrændstof efter rapsens klimaftryk.
Truslen består i, at Danmark selv har sendt et højt tal ned til EU for klimaaftryk fra
dansk raps, mens vores nabolande Sverige og Tyskland har sendt lavere tal til EU
for klimaaftryk fra deres raps.
- Det vil komme helt konkret til at påvirke den danske raps konkurrenceevne, da
olieselskaberne vil prioritere at købe biobrændstof med lavt klimaaftryk, siger rådgiver Dorthe Kappel fra Kappel Agrocon.
Fra L&F vil man have foretaget en dansk genberegning.
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Dorte Kappel, der er selvstændig rådgiver, ser mørke skyer over de danske rapsmarker. - Det undrer mig, at der ikke er mere opmærksomhed på sagen, siger hun. Foto: Agrocon
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Endnu et skud i foden
på dansk landbrug
MAN KAN NÆSTEN se det for sig: Endnu engang
vil kritikken hagle ned over Aarhus Universitet i
den sag, vi beskriver i dagens avis. Universitetet
står således bag en række beregninger, der får
dansk landbrug til at fremstå som svinemikler.
Denne gang er det danskproduceret raps, som
universitet på vanlig vis – vil nogen nok hævde
– får til at se ualmindelig ringe ud i både EU’s og
omverdenens lys.
SAGEN ER, AT ifølge Aarhus Universitet har dansk
raps et klimaaftryk på omkring 2.100 kg CO2-ækvivalenter pr. hektar. Og det har vi fra dansk side
meddelt EU. I Sverige produceres raps med en
klimabelastning på 1.500 kg CO2-ækvivalenter pr.
hektar. Det har svenskerne indberettet til EU. Der
er hele 40 procent i forskel på de to tal. Og det
giver svensk raps en klar konkurrencefordel på
markedspladsen, hvor netop klimabelastningen bliver en stadig mere afgørende faktor i salgsøjemed.
MEN HVORDAN KAN raps i Sverige og Danmark
have en forskel på 40 procent i deres klimabelastning? Det kan raps naturligvis ikke i praksis.
Kun i teorien. Og her er det åbenbart sådan, at
fortolkningen af det EU-direktiv, der ligger bag
landenes beregningsmetoder, er forskellig fra land
til land. Det ringer måske en klokke hos nogen,
som vil mene, at vi i Danmark – anført af Aarhus
Universitet – endnu engang er i færd med at skyde
dansk landbrug i foden.

Foto: Arla

- Det er jo nok klogt nok,
man kontrollerer sig selv
Ovenpå kritik af Arlas
bidrag til den grønne omstilling, så er det en klog
beslutning, at Arlas sidestiller klimaregnskab og
det finansielle regnskab,
mener LDM.
Af Victor Juul Grønbæk

DET ER SÅLEDES stærkt bemærkelsesværdigt, at
svenskerne - og også tyskerne – har sendt betydeligt lavere tal ind for deres klimabelastning på
raps, end vi har i Danmark. Noget tilsvarende har vi
f.eks. set med udpegning af danske vandløb og på tilsagn om KONTROVERSIELT
ammoniakreduktion,
Hvordan kan raps i
hvor Danmark også
Sverige og Danmark
tolker EU’s direktiver
markant anderledes have en forskel på
40 procent i deres
end nabolandene.

klimabelastning?

ER DET SÅ os i Danmark, der fejler. Eller er det Sverige og
Tyskland, der snyder på CO2-vægten? Det skal
afklares, for Danmarks landmænd og hele grovvarebranchen har krav på ligestilling. Får de ikke det
snarest, er kimen lagt til en rapsskandale, der vil
give ny næring til de kræfter, der hævder, at Aarhus Universitet og en række danske myndigheder
konsekvent stiller dansk landbrug i et dårligt lys
over for EU.
SAGEN ER SÅLEDES også, at dette ikke »kun«
handler om raps. CO2-beregningerne kan ramme
andre afgrøder. Beregningen af klimabelastningen
fra dansk rapsdyrkning er foretaget af Aarhus Universitet tilbage i 2010. Og revideret i 2015. Det er
Energistyrelsen, der skal bede universitet om en
ny beregning. Det bør ske omgående. Og med en
justering, der matcher Sverige. Sker det ikke, er
der nogen, der har et alvorligt forklaringsproblem.

23 74 12 37 - victor@agrinews.dk

Når Arla aflægger regnskab for
virksomhedens miljø, sociale og
ledelsesdata, også kaldet »ESG« (environmental, social and governance, red.),
bliver disse tal valideret eksternt – på
samme måde som med de finansielle.
Fra Arla lyder det, at bæredygtighed er
en central del af forretningen og derfor
besluttede det europæiske andelsselskab i 2019 at få sine resultater indenfor miljø, sociale og ledelsesdata (på
engelsk: = ESG) eksternt valideret, med
henblik på fortsat at kunne forbedre
kvaliteten af data og dermed understrege, at ESG-resultater lige så vigtige som
de finansielle.
- Vi har meget høje ambitioner for vores ESG-resultater, ikke mindst vores videnskabeligt baserede klimamål om at
reducere vores CO2e-udledninger med
30 procent i 2030 og være CO2e-neutrale i 2050. For at kunne skabe så stor
en forandring skal vi kunne stole på, at
de data, vi arbejder med, er korrekte.
Ekstern revision er et stærkt redskab
for os i arbejdet med kontinuerligt at
forbedre vores ESG-resultater, siger
finansdirektør i Arla Torben Dahl Nyholm i en pressemeddelelse og tilføjer:
- Samtidig er det nødvendigt for os, at
de data, vi deler offentligt, er troværdige
og pålidelige. Kunder, forbrugere og finansielle institutioner efterspørger i stigende grad åbenhed og gennemsigtighed, og resultaterne af vores indsatser
inden for bæredygtighed, og dermed

Formanden for LDM, Kjartan Poulsen, forstår godt meningen med, at Arla vælger
at sidestille klima- og finansielle regnskaber i en tid, hvor klima og beskyldninger
om greenwashing er presserende. Foto: Jacob Lund-Larsen

vores evne til at gøre rede for dem, er
afgørende for, at vi kan bevare og udbygge tilliden til Arla som virksomhed
og til vores andelshavere.

Forståelse fra andelsejerne
Hos Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter bakker man op om andelsmejeriets beslutning.
Ifølge formanden for LDM, Kjartan
Poulsen, har den seneste tids beskyldninger og kritik af mejeriets grønne omstilling gjort det nødvendigt med mere
gennemsigtighed.
- Som udgangspunkt tror jeg, det er
klogt nok, at man kontrollerer sig selv.
Det er jo et område, hvor der i den grad
bliver peget fingre, da mange snakker
om »greenwashing« og alt muligt. Derfor er det nødvendigt at efterprøve sig
selv, for at se, om beskyldningerne holder vand. Jeg tror, at det fra Arlas side er
til for at sikre sig, at man ikke løber med
en halv vind, siger formanden.
Arla har indført klimatjek på næsten

alle gårde og er dermed i gang med
at opbygge et af verdens største sæt
af eksternt verificerede klimadata fra
mælkeproduktion. Og selvom man fra
LDM’s side har været delvist forstående
og kritisk overfor klimatjekkene, kan
foreningen sagtens forstå det eksterne
pres, Arla er under.
- Der er mange områder i spil i øjeblikket: Vandplaner, klima, ny CAP-reform fra EU, farm to fork og så videre.
Hvor skoen kommer til at trykke hårdest fremadrettet, er svært at sige. Men
det er klart, at klima lige i øjeblikket er
noget af det vi inden for den nærmeste
fremtid vil blive målt meget på, siger
Kjartan Poulsen.
Afsluttende bemærker formanden
dog, at når man alligevel sidestiller de
forskellige regnskaber, savner han, at
revisorerne tjekker om man har udbetalt korrekt til landmændene.
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PLANTEFOKUS

Alvorlig trussel for dansk raps
- Når den danske raps har
et klimaaftryk på omkring
2.100 kg CO2-ækvivalenter
pr. hektar og den svenske
ligger nede på omkring 1.500
kg CO2-ækvivalenter per
hektar, giver det selvfølge
den svenske raps en fordel
på markedet for biobrændstof, påpeger rådgiver Dorthe Kappel. Hun undrer sig
over, at dansk raps er beregnet til at have så dårlige tal
for klimabelastning i forhold
til nabolandenes raps.

Af Jørgen P. Jensen
40 41 76 84 - jpj@eﬀektivtlandbrug.dk

Vil dansk raps miste marked og
falde i pris fra 2022 alene på grund
af en beregningsmåde for klimaaftryk?
Noget kunne tyde på det.
Uden den store opmærksomhed har
Danmark sendt et højt tal ned til EU for
klimaaftryk fra dansk raps, mens vores nabolande Sverige og Tyskland har sendt lavere tal til EU for klimaaftryk fra deres raps.
Så fra 2022 vil olieselskaberne have en
større interesse i at købe deres pligtige
biobrændstof i de andre lande og vælge
den klimadårlige danske rapsolie fra.
Alene på grund af en dansk beregningsmåde.

Ny klimaaftale
Den konklusion er den selvstændige rådgiver Dorthe Kappel, Kappel Agrocon,
nået frem til ud fra en rapport fra Aarhus
Universitet og kontakt til aktører i branchen.
Hun påpeger, at en stor del af den raps,
vi dyrker, anvendes til biobrændstof og er

en væsentlig råvare for olieselskaberne.
Over 60 procent af det danske biobrændstof er i dag baseret på raps.
- Hidtil har olieselskaberne haft et krav
om at blande en vis mængde bioolie i
brændstof til blandt andet biler. Men det
ændrer sig nu.
- Efter den nye klimaaftale indenfor
transportområdet indgået i år bliver
iblandingskravet erstattes fra 2022 af et
CO2-fortrængningskrav, som sætter et
større fokus på klimaaftrykket på biobrændstofdelen.

Højere klimaaftryk
Det medfører, at olieselskaberne er på udkig efter biobrændstoffer, som reducerer
CO2 mest muligt for at opnå 2030-klimamålsætningen.
Hvert enkelt medlemsland har indenfor
de seneste år, skulle indsende til EU en
national udarbejdet rapport om deres
beregnede klimaaftryk fra drivhusgasser
fra dyrkning af raps. Rapporterne er udarbejdet i henhold til et EU-direktivet om
vedvarende energi.
I Danmark har Aarhus Universitet beregnet klimaaftrykket for dyrkning af
dansk raps.
Udfordringen har imidlertid været, at
fortolkningen af EU-direktivets beregningsmetoder gøres meget forskelligt fra
land til land.
- Det vil nu påvirke den situation, vi
snart står i med den danske raps, fortæller
Dorthe Kappel.
- Danmark har nemlig selv udregnet
at have et højere klimaftryk fra dansk
rapsproduktion end for eksempel vores
nabolande Sverige og Tyskland har for
deres rapsproduktion. Hvilket man kan
undre sig over, når det stort set er ens
dyrknings- og klimaforhold.
- Det vil komme helt konkret til at
påvirke den danske raps konkurrenceevne, da olieselskaberne vil
prioritere at købe biobrændstof
med lavt klimaaftryk, understreger Dorthe Kappel.

- Det er svært at se rimeligheden i, at et beregnet aftryk for afgrøderne skal stille danske rapsproducenter
dårligere helt uden grund, siger den selvstændige rådgiver Dorthe Kappel, der undrer sig over, at sagen ikke har
fået mere opmærksomhed hidtil. Foto: Dorthe Kappel

Også andre afgrøder
- Når den danske raps beregnes til at
have et klimaaftryk på omkring 2.100
kg CO2-ækvivalenter pr. hektar, mens
den svenske raps beregnes til 1.500 kg
CO2-ækvivalenter pr. hektar, giver det
selvfølge den svenske raps en fordel på
markedet.
Sammenlignes dyrkningsformen af rapsen imellem de to lande er det imidlertid
svært at se den store forskel.
- Det er bekymrende, når klimaaftrykket
beregnes, så det er svært at genkende i
virkeligheden og at det giver uhensigtsmæssig skævvridning imellem landene,
fastslår Dorthe Kappel.
Udfordringen handler ikke kun om rapsens klimaaftryk, men om den forskellighed der er imellem landene på fortolkning af EU-direktivet.
- Og det vil sandsynligvis ikke kun være
en problematik, vi oplever på rapsmarkedet. Den kan også blive aktuelt for beregning af andre afgrøders klimaaftryk
fremover.

Uden grund
Faktum er, at fra 2022 vil man stå med to
ens råvarer på markedet rent dyrkningsmæssigt, nemlig raps fra Danmark og raps
fra Sverige, men med to meget forskellige
CO2-certifikater.
- Det vil give den danske raps et dårligere udgangspunkt på markedet og dermed
på sigt en dårlige pris.
- Det er svært at se rimeligheden i, at et
beregnet aftryk for afgrøderne skal stille
danske rapsproducenter dårligere helt uden grund, slutter
Dorthe Kappel, der undrer
sig over, at sagen ikke har
fået mere opmærksomhed
hidtil.
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fra 2022
Rapsolie er
nu helt
dominerende
som biobrændstof. Kilde:
Dorthe Kappel

PLANTEAVL VEST

PLANTEAVL ØST

Kontakt: Henriette Lemvig
henriette@eﬀektivtlandbrug.dk
40 21 97 57

Kontakt: Jørgen P. Jensen
jpjensen@eﬀektivtlandbrug.dk
40 41 76 84

Landbrug & Fødevarer:

- Vi skal have en genberegning
- Disse klimatal for emission
bliver en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden
for ikke alene rapsolien, men
også for de rapskager der
skal anvendes til foderbrug,
lyder det fra L&F, der nu vil
forfølge sagen yderligere.
Af Jørgen P. Jensen
40 41 76 84 - jpj@eﬀektivtlandbrug.dk

Dorthe
Kappel har
opstillet et
diagram, der
viser klimaaftrykket fra en
hektar dansk
raps, samt
forholdet til
det betydeligt
lavere tyske
klimaaftryk fra
den samme
hektar raps.

Det er klimaaftalen om grøn
vejtransport, der er blevet indgået
i december, som har aktualiseret klimaberegninger for rapsolie.
Det oplyser seniorkonsulent Simon
Horsholt fra Landbrug & Fødevarers afdeling for klima og energi.
Derfor er det en problemstilling, som
Landbrug & Fødevarer nu ser med fornyet
alvor på og ønsker at påvirke.

Dårligere tal
Han beklager, at EU’s direktiv for beregning af klimabelastningen ved blandt
andet rapsdyrkning ikke har kunnet sikre ensartede beregningsmetoder i medlemslandene.
- Derfor står vi nu i en situation, hvor
de danske værdier for klimaaftryk fra
dansk rapsdyrkning er væsentligt dår-

- Vi står nu i en situation, hvor de danske værdier for klimaaftryk fra dansk rapsdyrkning er væsentligt dårligere end tilsvarende værdier fra andre medlemslande for deres
rapsdyrkning – også fra lande som har produktion og klima lig det danske, fastslår Simon
Horsholdt fra Landbrug & Fødevarer. Arkivfoto

ligere end tilsvarende værdier fra andre
medlemslande for deres rapsdyrkning
– også fra lande som har produktion
og klima lig det danske, fastslår Simon
Horsholdt.
- Vi har fra Landbrug & Fødevarer nu
bedt Energistyrelsen om en genberegning
af de danske klimatal, så de kan komme
på niveau med sammenlignelige lande.
- Disse klimatal for emission bliver
nemlig en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden for ikke alene rapsolien, men også for de rapskager der skal
anvendes til foderbrug.

Ny beregning
Beregningen af klimabelastningen fra
dansk rapsdyrkning er foretaget af Aarhus
Universitet tilbage i 2010 med revision i
2015.
- Det er Energistyrelsen, der nu skal
bede universitet om en ny beregning,
der opdateres med den viden, som man
har i 2021.
- Og det er vores forventning, at de danske tal vil blive lavere i dag, siger Simon
Horsholt.

Oliemølle:

- De dårlige klimatal
for dansk raps vil klart
påvirke vores afsætning
- Det må være i alles interesse at få reelle og internationalt sammenlignelige tal
frem, lyder det fra Emmelev
Mølle, der er storproducent
af rapsolie.
Af Jørgen P. Jensen
40 41 76 84 - jpj@eﬀektivtlandbrug.dk

Emmelev Mølle på Nordfyn er specialiseret i produktion af rapsolie
til blandt andet biobrændstof.
- Vi har i længere tid prøvet at gøre
opmærksom på problemstillingen, da
det bliver tal for CO2-fortrængning, som
kommer til at tælle fremover, understreger direktør Morten Simonsen til Effektivt
Landbrug.
- Vores afsætning vil helt klart blive
påvirket fra 2022 af de dårligere tal for
klimaaftryk af den danske raps i forhold
til andre landes beregnede tal.

Få nye tal
Emmelev Mølle markedsfører sig netop
på, at rapsolien er CO2-besparende og
klimaforbedrende under overskriften på
deres hjemmeside: Dansk raps sparer klimaet for CO2 udledning.
- Biler, busser og lastbiler, som i dag
kører med dieselolie som brændstof,
kan uden tekniske ændringer i stedet
køre på klimavenlig biodiesel – i en tid,
hvor vejtransport står for 20 procent af
CO2-udledningen. Det er simpelthen den

hurtigste og mest enkle vej til reduktion af
CO2-udslippet, skriver Emmelev Mølle.
Morten Simonsen efterlyser opdaterede beregninger på klimabelastningen af
dansk raps.
- Det må være i alles interesse, at få reelle og internationalt sammenlignelige tal
frem, understreger han, der ikke forstår,
hvor de danske tal for klimaaftryk skal
være højere.
- Dansk raps burde være mindst lige
så godt som nabolandenes, slutter han.

- Dansk raps burde være mindst lige så godt som nabolandenes, siger Morten Simonsen
fra Emmelev Mølle. Arkivfoto

