
En række klimainstitutioner har for nyligt udgivet rapporten ”State of Climate Action 2022” som vurderer, 

hvor langt vi er nået i forhold til at opfylde de 17 verdensmål sat af FN’s generalforsamling tilbage i 2015, og 

hvor langt verden er fra at opfylde Paris-aftalen om at holde temperaturstigningen under 1,5 grader C. 

Rapporten er ikke opløftende læsning, hvis man skal udtrykke sig diplomatisk. Både i forbindelse med FN’s 

17 verdensmål og i Paris-aftalen er der angivet delmål, hvorfra der kan uddrages indikatorer som holder øje 

med, hvordan det går med at opfylde delmålene til aftalt tid. Rapporten nævner en lang række indikatorer 

som tydeligt viser at det går for langsomt, -alt for langsomt, med den grønne omstilling. Et af områderne, 

der bliver nævnt, er at omstillingen fra kød fra drøvtyggere til mere bæredygtig kost skal gå fem gange 

hurtigere end i dag.  

Vildt Gastronomi har sat sig for at udbrede kendskabet til kød fra den danske natur over for de 

professionelle kokke Fra og med 2022, har vi også henvendt os til kokkeskoler, hvorfra fremtidens kokke 

skal hentes. Bland andet har vi gennemført en Masterclass for elever på Hotel & Restaurantskolen i 

København, og ved kokkekonkurrencen ”Årets Vildtret 2022” fremtryllede 25 kokkeelever fra Aarhus Tech 

smagsprøver til publikum baseret på overskuddet fra vildtparaden, hvilket var med til at give publikum en 

smagsoplevelse af en lidt anden karakter, for vildt har smagsegenskaber, man ikke finder i opdrættet kød. 

Når nu omstillingen til mere plantebaseret kost går for langsomt ifølge klimarapporten, skyldes det nok at 

det er svært at undvære smagen og konsistensen af kød; så hvorfor så ikke bruge kød fra vildt som et godt 

alternativ? Der har altid været vildt i den danske natur, og på den måde kan man ikke anklage vildtet for at 

være mere klimabelastende, end det altid har været. Også i det nye år, 2023, vil Vildt Gastronomi holde 

fokus på landets kokkeskoler og udtænke aktiviteter, der bringer de unge kokke tættere på naturen og 

jagten, og så ses vi forhåbentlig igen til Årets Vildtret 2023.  

Alle vores trofaste følgere ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 
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