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ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE 

Tilpasning til klimaændringer: 
en udfordring for EU's landbrug og landdistrikter 

1. INDLEDNING  

I de kommende årtier bliver landbruget påvirket af klimaændringer, både globalt og i EU. 
Selv om EU's landbrug befinder sig på et højt teknisk udviklingsstade, er klimaforholdene 
afgørende for, om det fortsat kan levere fødevarer og bidrage med økosystemtjenester til det 
europæiske samfund. Europas landbrugere får et stadig mere usikkert grundlag for deres 
produktions-, bedriftsforvaltnings- og investeringsstrategier. 

Klimaændringer er en af de mange faktorer, der former landbruget og landdistrikterne i 
Europa. Den virkning, klimaændringerne får for EU's landbrugssektor, bestemmes af 
samfundsøkonomien, den internationale konkurrence, den teknologiske udvikling og politiske 
valg. Da størsteparten af EU's landarealer forvaltes af landbrugerne, kan den fælles 
landbrugspolitik bidrage til at lette tilpasningen til de nye vilkår ved at hjælpe landbrugerne 
med at tilpasse deres produktion til de ændrede klimaforhold og udvide deres udbud af 
økosystemtjenester afhængigt af arealforvaltningen. 

I hvidbogen "Tilpasning til klimaændringer"1 udstikkes der et europæisk handlingsgrundlag 
for at gøre EU mindre påvirkelig af klimaændringer, idet vægten lægges på at integrere 
tilpasningen i alle centrale EU-politikker og forbedre samarbejdet på alle myndigheds-
niveauer.  

Dette dokument, som er komplementært til hvidbogen, giver en sammenfatning af 
klimaændringernes virkninger for EU's landbrug, analyserer behovene for tilpasning, 
beskriver følgevirkningerne for den fælles landbrugspolitik og ser på tænkelige retningslinjer 
for fremtidig handling. Det har til formål at sætte gang i en debat mellem medlemsstaterne og 
landbruget om, hvilke behov for tilpasning et pres fra klimaet afføder, og hvilke opfølgende 
handlinger der skal til. 

2. KLIMAÆNDRINGERNES STØRSTE PROBLEMER FOR LANDBRUGET I EU 

2.1. Indvirkning på landbrugsproduktionen 

Klimaændringerne kommer til at indvirke på de biofysiske processer, der ligger til grund for 
landbrugssystemerne, på meget kompleks måde, idet der forskellige steder i EU bliver både 
positive og negative virkninger. Højere koncentration af CO2 i atmosfæren, højere 
temperaturer samt ændringer i nedbørsmønstrene, både på årsbasis og for de enkelte årstider, 
og i ekstreme vejrbegivenheders hyppighed får virkninger for fødevareprodukternes mængde 
og kvalitet, produktionens stabilitet og landbrugets naturlige miljø. Klimavariationer får 
følger for de disponible vandressourcer, forekomsten af skadedyr og sygdomme samt jordens 
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beskaffenhed, hvilket ændrer væsentligt på vilkårene for dyrkning af jorden og opdræt af dyr. 
I ekstreme tilfælde kan ødelæggelse af landbrugsøkosystemet betyde omdannelse til ørken, så 
de pågældende arealers produktionskapacitet går fuldstændig tabt. 

På kort sigt er ekstreme vejrbegivenheders hyppighed og styrke og årstidsvariationer i 
nedbørsmønstrene de faktorer, der ventes at få de alvorligste følger for landbruget. Der regnes 
med store geografiske variationer i klimaforholdene i løbet af det 21. århundrede. Nogle 
områder bliver på én gang påvirket både negativt og positivt, men nettoresultatet kendes ikke, 
da der kun foreligger begrænset viden om, hvordan afgrøderne reagerer på klimavariationer. 
Klimaændringer er ganske vist en global proces, men den har varierende lokale virkninger. 
Den samlede nettovirkning for bedrifternes aktiviteter vil variere fra sted til sted i EU og 
mellem bedriftstyperne inden for den enkelte region.  

Bilag 1 indeholder en sammenfatning af klimaændringernes vigtigste aspekter og største 
virkninger i forskellige dele af EU. 

Afgrøder 

Nogle aspekter af klimaændringer såsom højere temperaturer, kraftigere fotosyntese som 
følge af mere CO2 i luften og længere vækstsæson kan have en moderat positiv indvirkning på 
produktiviteten af markafgrøder i nogle områder, i hvert fald frem til midten af århundredet. I 
EU's nordlige egne kan der blive tale om højere udbytter og større valg mellem mulige 
afgrøder, men disse fordele vil kun vise sig ved små temperaturstigninger og er meget usikre. 
Yderligere opvarmning vil være mere og mere skadelig, da planternes vækst og udbytte 
bestemmes af temperaturtærskler på bestemte stadier i forplantningscyklussen. Fremrykning 
af den vegetative periode kan indvirke negativt på kernefyldningen og -kvaliteten. 

Der må forventes en række negative virkninger af større variationer i nedbøren fra år til år og 
dens fordeling på årstiderne. Der ventes mindre nedbør om sommeren i det sydlige EU og 
mere nedbør om vinteren i det centrale og nordlige EU. Ekstreme vejrforhold såsom 
hedebølger og tørkeperioder kan skade produktionen betydeligt, især hvis de indtræffer i 
afgrødernes kritiske vækstfaser.  

Produktion af grøntsager er meget følsom over for vandmangel og selv ret små afvigelser fra 
det optimale temperaturinterval, og den er derfor meget sårbar over for klimaændringer. 

For flerårige afgrøder udgør ekstreme vejrbegivenheder en alvorlig risiko, da de kan påvirke 
produktionskapaciteten i flere år. Permanente kulturer påvirkes også i form af, at de 
fænologiske faser rykkes frem, men der er i modsætning til markafgrøderne ikke mange 
muligheder for tilpasning ved at ændre på planlægningen af driften. 

Mange frugttræer risikerer frost om foråret under blomstringen, og vintertemperaturen spiller 
en vigtig rolle for produktiviteten. Da varmere temperaturer vil fremskynde både datoen for 
sidste nattefrost om foråret og blomstringsdatoen, vil risikoen for skader formentlig være stort 
set uændret. Risikoen for skader som følge af tidlig frost om efteråret vil antagelig blive 
mindre, mens behovet for vand ventes at blive større. Skadedyr og sygdomme ventes at blive 
et større problem.  

I vinsektoren består virkningerne i større risiko for frost, kortere modningstid, tørkestress, 
som kan være til stor skade under modningen, og ændrede skadedyrs- og sygdomsmønstre. 
Det område i Europa, som er egnet til vin- og olivenproduktion, vil muligvis få større 



 

DA 4   DA 

udbredelse i nordlig og østlig retning. Inden for de nuværende produktionsområder regner 
man med mere svingende frugtproduktion. 

Husdyr  

Mere tørt vejr og højere temperaturer vil påvirke husdyrbrug på flere forskellige måder, som 
bl.a. påvirker dyresundhed og dyrevelfærd. Klimaændringers virkninger for husdyrsektoren er 
meget kompleks, da der i EU findes mange forskellige produktionssystemer.  

Opvarmning og ekstreme vejrbegivenheder, f.eks. hedebølger, kommer til at indvirke direkte 
på dyresundhed, tilvækst og output og på forplantningen. Der bliver også tale om indirekte 
virkninger som følge af ændringer i græsganges og foderafgrøders produktivitet og 
dyresygdommes udbredelse.  

Man påregner stærkt negative virkninger for ekstensive græsningssystemer, hvor 
vejrforholdene direkte bestemmer, om der er foder og læmuligheder til rådighed. I 
middelhavsegnene vil højere temperaturer og mindre nedbør om sommeren føre til en 
afkortning af græsningsperioden og en lavere produktion af foder af ringere kvalitet. I de 
nordvestlige fugtige områder kan en moderat opvarmning dog være til fordel for husdyrbrug 
på kort og mellemlang sigt, da græsgangenes produktivitet forøges.  

2.2. Økonomiske virkninger af klimarelaterede risici 

Der er på EU-plan ikke konstateret nogen korrelation mellem de sidste årtiers opvarmning og 
de generelt højere udbytter. Virkningerne af forbedringer inden for teknologi og 
bedriftsforvaltning og en stadig tilpasning af landbrugsdriften har hidtil været langt større end 
virkningerne af klimaændringer. Siden århundredskiftet er der dog blevet større variation i 
udbytterne som følge af ekstreme vejrbegivenheder såsom den tørre og varme sommer i 2003 
og forårstørken i 2007. 

Ifølge de fleste vurderinger skulle de forventede gennemsnitlige ændringer i de klimatiske 
variable i EU generelt blive til gavn for landbrugsproduktionen i de næste tre årtier. Dog må 
der forventes flere og flere negative virkninger som følge af ekstreme vejrbegivenheder 
allerede inden midten af århundredet. Ekstreme klimaforhold kan ikke blot gribe ind i den 
årlige produktion, men også få alvorlige følger for bedrifternes infrastruktur og dermed påføre 
dem økonomiske tab. 

Prognoserne for klimaændringerne virkninger for landbrugets produktivitet og priser er 
ganske vist usikre, men man må regne med, at flere og større ekstreme begivenheder vil gøre 
landbrugsproduktionen mere svingende på grund af en nedgang i udbuddet, som skyldes 
vejret. Selv om virkningerne for landbrugernes indkomst i den sidste ende afhænger af mange 
faktorer, fx. den globale markedssituation og støtte via politikker, kan en øget sandsynlighed 
for fejlslagen produktion gøre den økonomiske situation mere usikker for landbrugere, der 
bliver berørt af ekstreme vejrbegivenheder. 

2.3. Andre klimarisici for landdistrikterne 

Landdistrikterne påvirkes af klimaændringerne på mange andre måder end ved de direkte 
virkninger for landbruget. Der er bl.a. tale om større risiko for oversvømmelser, især i de 
centrale og nordlige egne, og risiko for infrastrukturskader som følge af andre ekstreme 
vejrbegivenheder. Større kamp om vandressourcerne til forskellige anvendelser kommer også 
til at berøre landdistrikternes befolkning og økonomi. 
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Mange steder på landet spiller skovøkosystemer og skovbrug en vigtig rolle. Klimaændringer 
vil give større risiko for skader som følge af storm, brand og skadedyrs- og sygdomsangreb og 
dermed lavere vækst og vedproduktion. Det kommer til at gå ud over skovbrugets 
økonomiske levedygtighed, især sydpå, og skovenes evne til at tjene miljøet, fx ved at binde 
kuldioxid.  

En tendens hen imod mindre sne om vinteren i bjergområder vil få negative følger for 
vinterturismen og de landdistrikter, hvis økonomi afhænger af turistindtægter. Det kan også 
blive tilfældet for områder med truende vandmangel, mens et varmere klima kan åbne nye 
turistmuligheder for landdistrikter i andre dele af EU.  

2.4. Tilpasningsevne, sårbarhed og regionale forskelle 

Tilpasning til vejrforholdene har altid været en del af forvaltningen af en bedrift, og til en vis 
grad følger tilpasning til klimaændringer de samme principper som tilpasningen til de 
kortvarige udsving. Tilpasningen af dyrkningsmetoder og bedriftsstrategier er allerede i gang, 
men i de kommende årtier vil klimaændringernes størrelse måske kræve større tilpasninger 
end, hvad mange landbrugere magter. 

Inden for EU's område er der stor forskel på, hvor sårbart landbruget er, da det afhænger af, 
hvor udsat det er for klimaændringer, og hvordan dets socioøkonomiske stilling er. 
Landbrugernes tilpasningsevne påvirkes af den aktuelle agroøkologiske situation og 
landbrugernes erfaring i at håndtere ændrede vilkår. Blandt de socioøkonomiske faktorer, der 
er bestemmende for modstandskraften, er følgende:  

– Bedriftens kendetegn, dvs. produktionens art, bedriftens størrelse og driftsmåden  

– Spredningen på afgrøde- og husdyrsystemer og tilstedeværelsen af andre indkomstkilder 

– Adgang til information, viden og kunnen, som er relevant for klimaændringer og 
tilpasningsløsninger; konsulenttjenesternes rolle i tilpasningen 

– Den generelle socioøkonomiske situation; landbrugere, der har begrænsede ressourcer eller 
bor afsides, er de mest sårbare 

– Adgang til eksisterende teknologi og infrastrukturkapacitet.  

Den ujævne fordeling af klimaændringernes virkninger ventes at øge forskellen mellem 
regionerne og fremhæve EU-landdistrikternes økonomiske ulighed. På lang sigt kan 
klimapåvirkninger føre til, at landbruget i nogle dele af EU marginaliseres yderligere eller 
endda helt må opgives, mens andre dele oplever en forbedring af landbrugets vilkår og 
indkomster. Det kan få væsentlige følger for landskabet og biodiversiteten og påvirke EU-
regionernes generelle udvikling.  

2.5. Globale virkninger for landbrug og fødevareforsyninger  

Klimaændringer er endnu en facet af den globale udfordring, det er at øge 
landbrugsproduktionen i takt med den forventede befolkningstilvækst, således at 
fødevareforsyningerne og eksistensmulighederne på landet bliver sikret og der samtidig 
opretholdes en høj miljøbeskyttelsesstandard over hele verden.  
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På de lavere breddegrader, hvor de fleste udviklingslande ligger, vil selv en beskeden 
temperaturstigning føre til lavere og mere svingende udbytter og dermed skabe tvivl om 
fødevareforsyningerne lokalt. De negative virkninger for udbytterne i landbruget bliver 
forstærket af hyppigere ekstreme vejrbegivenheder. Det vil formentlig øge afhængigheden af 
fødevareimport og udsætte en større befolkning for risiko for hungersnød.  

På de højere breddegrader ventes produktivitetsforøgelser at dominere i de førstkommende 
årtier. Trods de regionale produktionsforandringer vil den samlede fødevareproduktion ikke 
være truet i de første 20-30 år, og den ventes at kunne holde trit med den stigende 
efterspørgsel fra den voksende befolkning på jorden. I de foreliggende fremskrivninger er der 
dog ikke altid taget fuldt hensyn til alle risici for ekstreme vejrbegivenheder og skadedyrs- og 
sygdomsangreb, som kan tænkes at forværre det aktuelle billede af, hvordan klimaet vil 
påvirke produktiviteten i såvel ilande som ulande. Desuden vil der fra midten af århundredet 
muligvis indtræde et fald i den globale landbrugsproduktion. 

Kombinationen af ændringer i landbrugsproduktionens potentiale i forskellige dele af verden 
og hyppigere ekstreme begivenheder kan tænkes at medføre større udsving i produktionen og 
således medvirke til mere svingende priser og ændringer af handelsstrømmene.  

3. TILPASNING AF EU'S LANDBRUG TIL KLIMAÆNDRINGER 

Foranstaltninger til tilpasning af landbruget kan være teknologiske løsninger, justering af 
bedriftsforvaltningen og -strukturerne og politikændringer, som f.eks. tilpasningsplaner. På 
kort sigt kan tilpasning på bedriftsniveau vise sig at være tilstrækkelig, men på længere sigt 
bliver en tilpasning i form af teknologi- og strukturændringer påkrævet. Det forudsætter 
planer og strategier, der bygger på en analyse af lokale og regionale forhold. 

3.1. Tilpasning på bedriftsniveau  

Afgrødemønstre, bedriftsforvaltningspraksis og arealudnyttelse er i stadig forandring over 
hele EU, til dels som reaktion på klimavariationer. De enkelte bedrifter foretager sådanne 
tilpasninger for at øge produktiviteten og klare sig under de herskende vejrforhold, og 
grundlaget er landbrugernes aktuelle viden og erfaring. I de kommende årtier kan det være, at 
tilpasningen må gå videre end blot en justering af gængs praksis. Blandt tilpasningsløsninger 
på kort og mellemlang sigt kan nævnes følgende:  

– Justering af den tidsmæssige planlægning af driften, f.eks. valg af dato for udplantning, 
såning og behandling. 

– Tekniske løsninger såsom beskyttelse af frugtplantager mod frostskader eller forbedring af 
udluftnings- og køleanlæg i stalde mv. 

– Valg af afgrøder og sorter, der passer bedre til den forventede vækstsæsons længde og 
vandmængde, og som bedre modstår de nye temperatur- og vandforhold. 

– Tilpasning af afgrøder ved hjælp af den eksisterende genetiske diversitet og nye 
bioteknologiske muligheder. 

– Effektivisering af skadedyrs- og sygdomsbeskyttelsen, f.eks. ved bedre overvågning, mere 
differentieret sædskifte og integrerede plantebeskyttelsesmetoder. 
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– Mere effektiv udnyttelse af vandet i form af mindre vandspild, bedre vandingspraksis samt 
genbrug og opsamling af vand. 

– Bedre forvaltning af jorden ved forbedring af dens vandbindende evne samt 
landskabsforvaltning fx ved at bevare landskabstræk, der giver dyrene beskyttelse. 

– Indførelse af mere varmetålende husdyrracer og tilpasning af fodringsmønstret for dyr, der 
udsættes for varmestress. 

Disse løsninger kan hver især eller i kombination i betydeligt omfang modvirke de ugunstige 
klimaændringer og drage nytte af de positive. Mange af disse tilpasningsmuligheder kan 
landbrugerne udnytte allerede i dag eller i den nærmeste fremtid, forudsat at de har den 
fornødne viden og vejledning. Klimarelaterede risici er dog kun én parameter for 
landbrugernes valg, som bygger på mange andre socioøkonomiske og markedsmæssige 
overvejelser. 

Det bliver vanskeligere at klare de voldsomme klimaudsving end at tilpasse sig til en mere 
gradvis ændring i gennemsnitsklimaet. Der skal således formentlig ofres større 
opmærksomhed på, at landbrugsproduktion og -indkomst holdes stabil og upåvirket i sårbare 
regioner. Det kan blive nødvendigt at diversificere driften og indtægtskilderne, hvilket vil 
kræve mere grundlæggende ændringer i bedriftsstrukturen og i nogle tilfælde yderligere 
investeringer. 

3.2. Tilpasning på sektorniveau 

Efterhånden som virkningerne af klimaændringerne bliver voldsommere, vil grænsen for 
bedrifternes egne tilpasningsmuligheder blive nået. Der kan blive behov for sektordækkende 
initiativer, som bliver styret af myndighederne, og som er særlig udformet til de regionale og 
lokale måder at drive landbrug på, for at sætte gang i tilpasningstiltag, der dækker bredere og 
er bedre koordineret, og for at undgå uhensigtsmæssig tilpasning, der kan få alvorlige 
virkninger for miljøet og økonomiske konsekvenser. 

Der kan inden for nationale og regionale strategier skabes en sammenhængende ramme for 
tilpasningerne. EU's medlemsstater befinder sig på forskellige trin på vej mod nationale 
tilpasningsstrategier, som også omfatter landbruget. Tilpasningsstrategier kan henlede 
landbrugernes opmærksomhed på, hvilke ændringer der kan forventes, tilskynde til omgående 
handling og gøre det lettere at finde hensigtsmæssige varige løsninger. Landbrugets 
arbejdsgivere og arbejdstagere kan yde et bidrag til sådanne strategier og bør inddrages i 
processen.  

Tilpasning på sektorniveau kan omfatte følgende tiltag:  

– Udpegning af, hvilke områder og sektorer der er sårbare, og vurdering af, om 
klimatendenserne gør det nødvendigt og hensigtsmæssigt at skifte til andre afgrøder og 
sorter.  

– Støtte til landbrugsforskning og forsøgsproduktion med henblik på valg af den bedste 
afgrøde og udvikling af de bedste sorter til de nye vilkår.  

– Opbygning af tilpasningsevne ved at skabe opmærksomhed og levere relevant 
driftsøkonomisk information og rådgivning. 
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– Flere investeringer i at effektivisere vandingsinfrastrukturen og udvikle teknologi til 
udnyttelse af vandet samt forvaltning af vandressourcerne.  

– Udarbejdelse af vandingsplaner, der bygger på en omhyggelig vurdering af konsekvenser, 
fremtidige vandressourcer og forskellige brugeres vandbehov samt afvejning af udbud mod 
efterspørgsel. 

– Udvikling af risiko- og krisestyringsinstrumenter til håndtering af de økonomiske 
konsekvenser af klimainducerede begivenheder. 

Planlægning og rådgivning på sektorniveau er påkrævet, da nogle af foranstaltningerne om 
tilpasning til de nye klimaforhold ventes at blive bekostelige og kræve betydelige 
investeringer fra landbrugernes side. Desuden kan det forekomme, at nogle 
tilpasningsforanstaltninger er med til at opretholde landbrugernes indkomst på længere sigt, 
mens de indebærer en større risiko på kort sigt. Eksempelvis vil indførelse af nye sorter eller 
afgrøder kræve særlig teknologi eller markedsføring, som først bærer frugt efter en vis tid.  

Planlægning af tilpasningen er ikke ligetil, da klimaets udvikling og de specifikke lokale 
virkninger er usikre, så det bliver vanskeligt at finde frem til de optimale ændringer i 
landbrugssystemerne. Planlægning af tilpasningerne vil kun lykkes, hvis den begynder tidligt 
og er fleksibel nok til at tage højde for usikkerheden.  

4. DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS BIDRAG TIL TILPASNINGERNE 

Den forventede klimaudvikling kan medføre, at nogle af den fælles landbrugspolitiks mål - 
sikkerhed for tilstrækkeligt med fødevarer til rimelige priser, medvirken til at holde 
landbruget og landdistrikterne i live og fremme af miljøvenlige produktionsmetoder - ikke 
nås. Det centrale mål for tilpasningen af EU's landbrug er at sikre, at det kan modstå 
klimavariationer, at landbruget og landdistrikterne er socioøkonomisk levedygtige, og at 
målene for miljøbeskyttelse holdes for øje.  

Som den fælles landbrugspolitik ser ud i dag, giver den landbrugerne sikkerhed for en vis 
basisindkomst og opstiller desuden en ramme for bæredygtig forvaltning af det naturlige 
miljø, som landbruget drives i. Ved at skifte fra produktionsbestemt støtte til afkoblet støtte er 
landbrugerne blevet i stand til at reagere på krav udefra, signaler fra markedet og 
klimaændringer. Politikken for udvikling af landdistrikter stiller en række foranstaltninger til 
rådighed for medlemsstaterne, som de kan benytte til at yde målrettet støtte til aktiviteter, der 
medvirker til tilpasning til klimaændringer. 

"Sundhedstjekket" af den fælles landbrugspolitik er endnu et skridt i retning af et bæredygtigt 
landbrug med særlig vægt på afbødning og tilpasning til klimaændringer, vandforvaltning og 
beskyttelse af biodiversiteten, som der er afsat yderligere landdistriktsudviklingsmidler til. 
For EU og medlemsstaterne er det en udfordring og en lejlighed til frem til 2013 at udnytte de 
disponible værktøjer i den fælles landbrugspolitik bedst muligt til at støtte tilpasningen. 
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5. RETNINGSLINJER I EN TILPASNINGSSTRATEGI FOR LANDBRUGET 

5.1. Prioritering af "no regret-foranstaltninger"  

Stillet over for den uundgåelige usikkerhed vil prioritering af "no regret-løsningsmodeller" for 
tilpasningstiltag sikre den størst mulige omkostningseffektivitet. Det er løsningsmodeller, der 
bidrager til at imødegå en lang række sandsynlige ændringer og samtidig indebærer 
socioøkonomiske eller miljømæssige fordele. Det består i landbrugssektoren i at gøre 
landbrugets økosystemer mere modstandsdygtige via en mere bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcerne, især vand og jord. Ved at beskytte det grundlag af naturressourcer, som 
landbruget er afhængigt af, kan sektoren bedre opbygge modstandsevne mod klimaændringer. 
En sådan respons vil betyde, at de forvaltningsmæssige beslutninger i de kommende årtier 
ikke underminerer evnen til at imødegå potentielt kraftigere virkninger senere i århundredet.  

Som anført i hvidbogen "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag" er 
det også nødvendigt at vurdere, hvilke vandforvaltningskrav der skal indarbejdes yderligere i 
den fælles landsbrugspolitiks relevante instrumenter. Der kan også indgå 
tilpasningsforanstaltninger for landbruget i medlemsstaternes gennemførelse af 
vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet. 

5.2. Styrkelse af landbrugets rolle som yder af økosystemtjenester 

På baggrund af klimaændringernes forventede indvirkning på de hydrologiske systemer, 
habitaterne og biodiversiteten i Europa kommer opretholdelse af økosystemer gennem 
forvaltning af landbrugsjorden til at udgøre et vigtigt bidrag til den samlede 
modstandsdygtighed over for klimaændringer. Landbruget kan eksempelvis tage del i 
forvaltningen af afvandingsområder, beskyttelsen af habitater og biodiversitet samt 
opretholdelsen og genskabelsen af et multifunktionelt landskab. Bl.a. er det muligt at fremme 
migration af arter ved etablering af net af vildtkorridorer tværs over landbrugsjorden og at 
udnytte græsningsarealers vandreservoirkapacitet til at mindske oversvømmelsesrisikoen. 
Landbrugets muligheder for at tilbyde sådan "grøn infrastruktur" kunne erkendes og styrkes 
yderligere. 

De aktuelle agroøkologiske foranstaltninger bringer dette mål nærmere virkeliggørelse, men 
giver måske ikke altid en tilstrækkelig forbedring af de indbyrdes forbindelser mellem 
områder, hvor biodiversiteten beskyttes. I den forbindelse må en udvidelse af foranstaltninger 
til udvikling af landdistrikterne, så de dækker et større område end den enkelte bedrift, anses 
for at kunne medvirke til en gunstig tilpasning. 

5.3. Forbedring af landbrugsinfrastrukturens modstandsevne 

Landbruget er som produktionssystem afhængigt af faste anlæg (f.eks. udstyr, bygninger og 
maskiner) og infrastruktur, som kan påvirkes af ekstreme begivenheder. De potentielle 
økonomiske tab som følge af sådanne begivenheder kan blive et alvorligt problem i sektoren, 
især fordi de faste anlæg inden for landbruget har stor værdi sammenholdt med 
årsgennemsnittet for output og indkomst. Det er derfor nødvendigt at gøre mere for 
forebyggelse og at udvikle instrumenter, der er regionalt tilpasset til at afhjælpe eventuelle 
skader.  
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5.4. Udvikling af synergi mellem tilpasning og afbødning  

Landbruget udgør en betydelig kilde til emissioner af lattergas og methan, som bidrager til 
den globale opvarmning. I EU kan landbruget være med til at mindske klimaændringerne ved 
at reducere sine emissioner, ved at levere vedvarende energi og bioprodukter og ved at 
oplagre kulstof i landbrugsjorden.  

Hvis man på én og samme tid ønsker at mindske udledningen af drivhusgasser og håndtere 
klimaændringer, bliver det nødvendigt at opnå den størst mulige synergi mellem tilpasning og 
mindskelse. Man er nødt til at finde frem til og stimulere foranstaltninger, der har begge 
fordele, nemlig nedsætter landbrugets udledninger og øger dets modstandsevne. Det kan bl.a. 
være måder at bearbejde jorden på, som er med til at fastholde og øge jordens indhold af 
organisk kulstof, samt beskyttelse og forvaltning af græsgange. Økologisk landbrug har via 
sine effektive næringsstofkredsløb og jorddyrkningsmetoder mulighed for at afbøde 
klimaændringer, og da økologisk landbrug ofte indebærer større diversitet og kræver større 
viden om, hvordan dets økosystem fungerer, vil det også bedre kunne tåle klimaændringer.  

Der bør i beslutninger om, hvilke foranstaltninger der er hensigtsmæssige, tages højde for 
eventuelle konflikter mellem forskellige målsætninger, og det kan i nogle tilfælde være 
nødvendigt at indgå kompromiser. Medlemsstaterne har mulighed for at anvende 
landdistriktsudviklingsmidler til gennemførelse af sådanne foranstaltninger.  

5.5. Forbedring af landbrugernes tilpasningsevne 

En forbedring af landbrugernes tilpasningsevne er en afgørende forudsætning for en varig 
tilpasning af landbruget. At give landbrugerne og ansatte i landbrugssektoren mere 
information og rådgivning om klimaspørgsmål er centralt for motivation og 
omstillingsparathed. Der er flere måder at gøre det på, fx specifikke kurser, fagpresse og brug 
af kommunikationsteknologi. Det er også vigtigt at inddrage klimaændringer i uddannelsen af 
unge landmænd, arbejdstagere i landbruget, elever og lærlinge. Bedriftsrådgivningen vil 
kunne udbygges, så den bliver et middel til formidling af regionsspecifikke oplysninger og 
konkrete tilpasningsløsninger og dermed giver landbrugerne et bedre grundlag for at reagere 
på fremtidige ændringer.  

De foranstaltninger, der er vedtaget i forbindelse med sundhedstjekket af den fælles 
landbrugspolitik, giver yderligere muligheder for inden for politikken for udvikling af 
landdistrikter at finansiere formidlings- og uddannelsesprogrammer og udnytte 
bedriftsrådgivning. 

5.6. Fremme af samarbejdet mellem medlemsstaterne 

Der må tilskyndes til udarbejdelse af nationale og subnationale programmer og definering af 
en politik for tilpasning til klimaændringer. Udveksling af tilgange, erfaringer og bedste 
praksis mellem medlemsstaterne om mulighederne for tilpasning i landbrugssektoren kan 
fremme de driftsmetoder og produktionssystemer, der passer bedst til den forventede 
klimaudvikling. Der bliver i slutningen af 2009 nedsat en teknisk arbejdsgruppe for landbrug, 
som skal støtte den styringsgruppe for virkninger og tilpasning, som foreslås oprettet i 
hvidbogen. 

I det clearingcenter, som Kommissionen har taget initiativ til at oprette, og som skal fungere 
som platform for udveksling af information om klimaændringernes virkninger og svage 
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punkter, er der nødt til at være en særlig afdeling, hvor medlemsstaterne kan dele oplysninger 
om fremskridt, projektresultater og bedste praksis i landbrugssektoren.  

5.7. Mere forskning i klima og landbrug  

Planlægningen af landbrugets tilpasning kan ikke bygge alene på viden om de globale 
klimamønstre, men behøver detaljeret information om regionale virkninger og en 
meningsfyldt vurdering af tilpasningsmulighederne og deres gennemførlighed på lokalt 
niveau og bedriftsniveau. Det er helt afgørende at forbedre og forfine den rumlige og 
tidsmæssige opløsning af vurderingerne af de forventede klimavirkninger og sårbarheden og 
at opnå bedre kendskab til, hvordan landbrug og klima gensidigt påvirker hinanden. I en nylig 
meddelelse fra Kommissionen om EU's landbrugsforskning2 gøres der rede for, hvilke behov 
der er for EU-forskning og -innovation i klimaændringer, og hvilken retning den skal tage, 
herunder behov og retningslinjer på landbrugsområdet. Den Stående Komité for 
Landbrugsforskning har udpeget klimaændringer som et prioriteret område og påpeget, at der 
er betydelig mangel på samordning af forskningen på europæisk plan. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af nationale ledere af programmer, som skal se på, hvordan 
klimaændringer påvirker landbruget, og hvordan landbruget hensigtsmæssigt kan tilpasse sig 
til disse virkninger og afbøde dem. 

Desuden er et integreret kendskab til virkningerne af klimaændringer på landdistrikternes 
økonomi og samfund vigtigt, eftersom områder på landet bliver udsat for større klimarisici og 
store dele af EU's landdistrikter har en multifunktionel økonomi. Man kunne således styrke 
socioøkonomisk forskning i klimaproblemerne og deres indvirkning på landdistrikternes 
bæredygtighed. 

Klimaproblemerne fremhæver igen behovet for at videreføre landbrugsforskningen på EU-
plan og nationalt plan, fx udvikling af afgrøder, sorter og besætninger, der er bedre tilpasset til 
fremtidens vilkår. Afbødning har også brug for at blive understøttet af en forskningsindsats, så 
der kan innoveres og udvikles egnet teknologi, som er til at betale. Den nært forestående 
midtvejsevaluering af syvende forskningsrammeprogram byder på en lejlighed til at revurdere 
balancen mellem den tematiske prioritering, og i den forbindelse kan spørgsmålet om støtte til 
klima- og landbrugsforskning blive taget op. 

Det er vigtigt at løse problemet med at integrere forskningsresultater fra fysik og agronomi 
med landbrugernes lokalviden i udvikling af robuste tilpasningsstrategier, som i en bred vifte 
af klima- og socioøkonomiscenarier kan minimere klimaændringernes negative virkninger. 
Bedriftsrådgivningssystemet kan i denne henseende blive et vigtigt værktøj. 

Det er også vigtigt at styrke de regionale institutioners evne til at anvende hensigtsmæssige 
værktøjer i klimaændringsspørgsmålet. Etablering af partnerskab mellem nationale og 
regionale forskningsinstitutioner, bedriftsrådgivninger og arbejdsmarkedets parter og af 
regionale net, der leverer information til landbrugerkredse, vil gøre det lettere at lægge 
velegnede lokalitetsspecifikke strategier.  

5.8. Definering af sårbarhedsindikatorer 

Man kunne undersøge muligheden af at definere specifikke indikatorer for landbruget, såsom 
et indeks for tilpasningsevne og sårbarhed. Sårbarheden skulle bedømmes med lav rumlig 

                                                 
2 KOM(2008) 862, "En sammenhængende strategi for europæisk landbrugsforskning". 
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opløsning på grundlag af den aktuelle følsomhed over for klimaudsving og naturfænomener 
og scenarier for ændringer i vejrmønstre. At konstruere en sårbarhedsindikator, hvori 
tilpasningsevnen indgår, vil kræve en flerdimensional tilgang, hvor der indgår klima- og 
miljøfaktorer og socioøkonomiske faktorer. 

6. KONKLUSIONER 

Klimaændringerne kræver, at landbrugerne tilpasser sig, men de skal samtidig mindske 
udledningen af drivhusgasser fra den enkelte bedrift og gøre landbruget mere miljøvenligt. 
Der er behov for gradvis at nå frem til en overordnet respons på klimaændringerne, således at 
EU's landbrug forbliver robust og konkurrencedygtigt og dermed fortsat kan udfylde sin rolle 
som leverandør af fødevarer af høj kvalitet, miljøtjenester og landskabspleje og medvirke til 
en bæredygtig udvikling af EU's landdistrikter. Klimaændringer er desuden endnu en facet af 
problemet med forsyninger af fødevarer. 

Tilpasning er en langsigtet proces, som må forløbe over de kommende årtier i takt med 
klimatendensen ud fra et voksende grundlag af viden og praktiske erfaringer. Under processen 
er det vigtigt at inddrage landbrugerkredse yderligere i drøftelserne af behovet for tilpasning 
og deling af god praksis, da ændringer på bedriftsniveau er en vigtig komponent i 
tilpasningen. 

Som led i revurderingen af den fælles landbrugspolitik efter 2013 må det undersøges, om der 
er behov for at skabe gunstige betingelser for landbrugets og landdistrikternes tilpasning. Reel 
tilpasning og indførelse af ny teknologi, som både bidrager til at afbøde virkningerne og 
forbedre landbrugets overlevelse på lang sigt, vil kræve investeringer og planlægning, der 
overstiger den enkelte bedrifts formåen. Myndighederne må påtage sig at støtte og fremme 
politikker for tilpasning til klimaændringer. 


