DENNE KAMPAGNE ER
FINANSIERET MED
STØTTE FRA DEN
EUROPÆISKE UNION

Mejeriforeningen inviterer til virtuel debat:
Klimaneutralt landbrug i 2050: hvordan ser fremtidens bæredygtige landmand
ud? Samtale med studerende fra Dalum Landbrugsskole
Mejeriforeningen inviterer til virtuel debat fredag den 15. januar 2021, kl. 10-11, hvor vi drøfter, hvad
målet om et klimaneutralt landbrug i 2050 betyder for fremtidens landmænd, og hvad det kræver, for at de
kommer i mål med opgaven.
Landbruget - inklusive mejerisektoren - spiller en vigtig rolle i at nå målet om 70 pct. reduktion af CO2
udledningen i 2030, og at blive klimaneutral i 2050. Og mange gode initiativer er allerede sat i gang for at
skabe en fødevareproduktion i balance med klima og natur.
Men hvad betyder klimadagsordenen for fremtidens landmænd? De studerende på landbrugsskolerne vil om
5-10 år stå med ansvaret for at gøre målet om et klimaneutralt landbrug til virkelighed ude på de enkelte
bedrifter. Hvad vil det kræve af dem? Hvilken viden og know-how får de brug for? Vil den nødvendige
teknologi være til rådighed? Og de rette erhvervsmæssige og politiske rammer? Kort sagt - hvordan ser
fremtidens bæredygtige landmænd ud, og hvad skal der til, for at de kan lykkes med opgaven?
For at svare på det, har Mejeriforeningen inviteret en gruppe studerende fra Dalum Landbrugsskole og deres
underviser til at give et indblik i, hvordan de arbejder med klima og bæredygtighed på uddannelsen, og
hvordan de ser deres egen fremtidige rolle. Herudover vil en ekspert fra SEGES belyse,
hvordan bæredygtige teknologier kan hjælpe fremtidens landmænd i at opnå klimamålene. På den baggrund
vil vi med 2 politiske ordførere drøfte hvilke politiske og erhvervsmæssige rammer, der skal være til stede
for at fremtidens landmænd kan nå målsætningerne om klimaneutralitet og bæredygtighed.

Program:
10.00-10.05

Velkomst ved Jørgen Hald Christensen, Direktør i Mejeriforeningen

10.05-10.20

Hvilke redskaber og teknologier har fremtidens landmænd til rådighed for at nå målet om
et klimaneutralt landbrug i 2050 – og hvor langt kan vi nå?
Oplæg v/ Jens Elbæk, afdelingschef, planteinnovation, SEGES

10.20-10.40

Hvordan ser fremtidens bæredygtige landmand ud? Hvilke evner og know-how kræver
klima- og bæredygtighedsdagsordenen af fremtidens landmænd?
-

10.40-10.55

Oplæg v/ underviser Birthe Egdal fra Dalum Landbrugsskole om bæredygtighed
og klima i undervisningen
Cases fra studerende fra Agrarøkonom uddannelsen på Dalum Landbrugsskole
om hvordan de arbejder med reduktion af koens klimaaftryk, cirkulær økonomi
og måling af bæredygtighed på bedriften.

Debat: Hvordan sikrer vi, at fremtidens landmænd har de rette erhvervsmæssige og
politiske rammer for at opnå et klimaneutralt landbrug?
Q&A med:
- Carl Valentin, ordfører for fødevarer, miljø og dyrevelfærd for SF
- Erling Bonnesen, ordfører for fødevarer, landbrug og dyrevelfærd for Venstre

10.55-11.00

Afslutning ved Jørgen Hald Christensen, Direktør i Mejeriforeningen

