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SDG 2: Stop sult

Delmål 2.4: Inden 2030 skal 
der sikres bæredygtige føde-
vareproduktionssystemer og 
implementeres modstands-
dygtige landbrugspraksisser, 
som øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at 
bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpas-
ning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, 
tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og 
som fremskynder forbedring af land og jordkvalitet.

”Vi har lokaliseret de steder i kødproduktionen, 
hvor CO2-belastningen kan nedbringes”

Som Europas største økologiske kødselskab har Friland besluttet 
sig for at gøre endnu mere for at passe på miljøet.

Selv om man er frontløber, kan man godt løbe endnu hurtigere. Sådan lyder parolen hos 
danske Friland, der i mere end 25 år har solgt kød fra landmænd, hvis produktions- 
metoder bygger på dyrevelfærd og økologi. Friland har allerede iværksat en lang række 
bæredygtighedsinitiativer, men fremover vil virksomheden gå endnu længere i kampen 
for at styrke klimaet og minimere udledningen af CO2. Det fortæller adm. direktør  
Claus Hein. 
 ”Dyrevelfærd, biodiversitet og økologi har altid været synonym med vores værdier her 
i Friland. De seneste år har også klimaet indtaget en stor plads på den politiske dagsor-
den, og her skal vi selvfølgelig også ud og markere os. Jeg tror i høj grad, at forbrugerne 
forventer, at vi arbejder målrettet på at nedbringe CO2-udledningen. Den forventning 
er vi opsatte på at indfri. Fremtidens kødproduktion må og skal simpelthen være mere 
klimavenlig. Ellers er det ikke sikkert, at der overhovedet vil blive efterspurgt kød.”
 At markere sig har altid været en del af Frilands historie siden stiftelsen i 1992. Her 
slog en lille gruppe idealistiske frilandsopdrættere sig sammen – anført af en ung direktør 
fra Handelshøjskolen – fordi de ønskede at skabe et alternativ til den traditionelle, intensi-
ve svineproduktion. 
 ”Ordet ’fri’ refererer til de værdier, vores selskab er bygget på, dvs. friheden til at 
vælge de produktionsformer, hvor der er fokus på dyrenes naturlige adfærd. Dyrene skal 
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med andre ord have et godt og frit liv, før de når ud på spisebordene. Sådan har vi drevet 
virksomhed i snart tre årtier,” fortæller Claus Hein.
 Selv om dyrevelfærd, frilandsliv og økologisk produktion i dag spiller en væsentligt 
større rolle i forbrugernes vaner end dengang i 1992, anerkender Claus Hein dog også, at 
man langt fra kan hvile på laurbærrene:
 ”Da vi startede, var det blot hver fjerde forbruger, der kendte det røde Ø-mærke for 
økologi; i dag er det tal tæt på 100 pct. Som frontløbere for økologi har vi siddet på 
første række og set, hvordan den økologiske revolution har ændret vores forbrug. Nu 
kommer så klimarevolutionen med en endnu større kraft og endda med global rækkevid-
de. Det er en fantastisk udvikling for vores planet.”
 I SDG Accelerator-programmet har Friland arbejdet med tiltag, der skal nedbringe 
CO2-udledningen på gårdniveau. Helt konkret har man lokaliseret de områder, hvor kød-

produktionen har den største CO2-udledning, og derefter har man udarbejdet strategier 
for og metoder til at klimaoptimere produktionerne på gårdene, fortæller Claus Hein:
 ”Vi har arbejdet målrettet med dette nye tiltag, som vi virkelig forventer vil skabe klare 
resultater. I første omgang stiller vi skarpt på de områder i særligt oksekødsproduktionen, 
hvor klimabelastningen er størst. Vi arbejder også med en model, hvor landmændene på 
sigt kan modtage en merpris for deres kød, alt efter hvor klimaeffektive deres produktion 
er. Det er dem, der skal vise vej for os andre og dermed løfte Friland ind i en helt ny 
klima-æra.”
 Samlet set er Claus Hein stolt over at være en del af en bevægelse, som i den grad har 
ændret den måde, hvorpå vi ser på dyreproduktion og miljøpåvirkning:
 ”Friland startede som pionerer, og det skal vi fortsat være. I dag leverer vi kød til de 
fleste vesteuropæiske markeder samt fjernmarkeder som New Zealand og USA. Det 
viser os, at vi er en del af en global bevægelse for mere biodiversitet, bæredygtighed og 
dyrevelfærd. Man kan vel næppe have et bedre afsæt for at drive sin virksomhed.”

FAKTA OM FRILAND

• Grundlagt i Danmark i 1992.
• Blev i 1999 en del af Danish Crown, 

dog stadig med egen bestyrelse.
• Er i dag Europas største økologiske 

kødselskab.
• Hovedkontor i Randers.
• Ca. 30 medarbejdere.

SÅDAN BIDRAGER FRILAND  
TIL VERDENSMÅLENE

• Friland har lokaliseret de områder, 
hvor kødproduktionen har den største 
CO2-udledning.

• Friland har samtidig udarbejdet  
strategier for og metoder til at klima-
optimere produktionerne på gårdene.

”Vi har arbejdet målrettet med dette nye 
tiltag, som vi virkelig forventer vil skabe 
klare resultater. I første omgang stiller vi 
skarpt på de områder i særligt oksekøds-
produktionen, hvor klimabelastningen er 
størst. Vi arbejder også med en model, 
hvor landmændene på sigt kan modtage 
en merpris for deres kød, alt efter hvor 
klimaeffektive deres produktion er. Det 
er dem, der skal vise vej for os andre 
og dermed løfte Friland ind i en helt ny 
klima-æra.”

Claus Hein
Adm. direktør, Friland
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