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Arealanvendelse er både et problem og løsning på 
klimakrisen.

• 23 % af den globale klimagas-udledning kommer fra 
arealanvendelse (2007-2016)

• Arealer binder eller udleder CO2 – afhængig af 
arealanvendelsen - og afhængig af jordtyperne  

• Alle modeller til at begrænse temperaturstigning omfatter 
ændringer i arealanvendelse og arealbaseret afbødning af 
klimaforandringer.



Norden bliver en region med 
en biomasseproduktion, som andre regioner 
bliver afhængige af – i endnu højere grad, end 
det allerede er tilfældet.

Kilde: Climate change adaption in the agriculture sector in Europe
European Environment Agency 2019 



Der skal gennemføres store samfundsforandringer inden for kort tid for at 
løse klima-, miljø- og biodiversitets udfordringer 

70 % reduktion i udledning af klimasgasser i 2030

Stort behov for alternativer til fossil olie og gas

Jordkloden kan kun levere 20 % af det forventede 

samlede biomassebehov

Hvordan kan internationale og nationale målsætninger 
møde lokale ønsker og behov? 



Alt for ofte håndteres kriserne hver for sig, og 
dermed risikerer krisernes kamp om arealerne at 
forsinke løsningerne. 

Vi bør planlægge vores arealanvendelse med 
afsæt i, at de løsninger, der skal virke akut i 2030 
og i 2050, også skal bringe os videre til 2070.

Stabilitet, fødevare- og biomasseproduktion og 
grønne kapitalsystemer – i dag og i årtier frem



Ejendomskort over Lønborg Hede, Ringkøbing-Skjern Kommune 

Et fragmenteret arealpuslespil skal lægges på 
ny, hvis vi skal nå nye samfundsmål og skal 
skabe volumen i løsningerne.  

Et nyt arealpuslespil med større værdi bør drives frem af helhedssyn, forretningsmuligheder, inkl. godskrivning af klimakreditter 
og bioteknologier



Læs mere på http://collective-impact.dk/

http://collective-impact.dk/

