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Dagsorden

• Opgørelse af klimagasemissioner

• Hvor kommer landbrugets emissioner fra? 

• Hvad kan landmanden gøre for klimaet? 

• Klimaværktøj til bedriftsopgørelse: ESGreenTool



Opgørelse af klimagasemissioner
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Hvor kommer landbrugets udledninger fra?

1 kg Metan = 25 CO2-ækv.

1 kg Lattergas = 298 kg CO2-ækv.  



Hvor kommer landbrugets udledninger fra?

NATIONALT 

REGNSKAB



Produktregnskab - planter
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Produktregnskab - grise
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Kilde: Foreløbig beregning i 
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Virkemidler i marken
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer
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Kvægbruget 
Virkemiddel Emissionspost 

Fodring med fedt Reducere udledning af metan 

fra vommen 

Foderadditiver Reducere udledning af metan 

fra vommen 

Staldforsuring Reduceret ammoniak og 

metan udledning fra stald og 

gylletank

Biogas Reduceret ammoniak og 

metan udledning fra stald og 

gylletank



Ned med emissionerne
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Formålet med et klimaregnskab på bedriften

✓ At gøre klima konkret på bedrift niveau

✓ At give landbrugere og rådgivere et 
grundlag for dialog 

✓ At gøre det overskueligt og brugervenligt 
at få overblik over bedriftens emissioner

✓ At opstille og overskueliggøre 
handlemuligheder med beregnede 
effekter



PAUSE

Et værktøj 

til landmanden 

der giver overblik 

over klimaftrykket 

på bedriften.

Til bedrifter med

mark, kvæg, grise 

og fjerkræ - værktøjet 

udvikles løbende.

Aftrykket er 

beregnet på baggrund af 

gødningsregnskabet og 

standardværdier. 

Fremtiden byder på 

automatisk data.

Der kan laves 

scenarieberegning 

ud fra forskellige 

virkemidler.

Find inspiration 

til virkemidler i 

Klimakataloget på 

landbrugsinfo.dk

ESGreen Tool er 

gratis i 2022 fordi du 

deltager på klimadagen 

eller hvis du deltager i et 

onlinekursus.

Data fra 

gødningsregnskabet 

skal valideres og 

standardværdier skal 

tilpasses til din 

bedrift.



Klimaregnskab for bedriften

• Automatisk hentning fra 
gødningsregnskabet 
(kolonne Standard/overført)

• Landmandens egne tilpasninger -
fx fejl, erstatning af standardtal, 
staldteknologi osv. 
(kolonne Bedriftsaftryk) 

• Effektberegninger af potentielle 
virkemidler 
(kolonne Fremtidsscenarier)

SPONSORED BY



Rediger datagrundlaget 



Datagrundlag
Datainput til automatisk beregnet klimaaftryk.

Består af: 

1) Informationer fra gødningsregnskabet

2) Standardtal 

Eventuelle tilpasninger i henhold til den faktiske 

nudrift.

Ændringer i input data kommer til 

udtryk her





Rediger datagrundlaget 

Se klimaregnskabet og 

beregnscenarier



Resultat – samlet aftryk
Resultatet opgøres i CO2e

Under hver enkelt driftsgren

Og under hver enkelt 

emissionspost
Mulighed for scenarieberegninger



Løbende udvikling

FORVENTEDE FUNKTIONER

Version 1.0 

✓ CO2e-opgørelser fra bedrifter 

med gødningsregnskab

✓ CO2e-udledning specificeret pr. 

emisionskilde

✓ Se effekt af virkemidler for 

mark, svin, kvæg og fjerkræ

✓ Oprette simulerede 

fremtidsscenarier

✓ Uddelegere adgang til rådgiver

Version 2.1 

✓ Produktaftryk på mark, 

kvæg, gris og fjerkræ

✓ Benchmark imellem 

bedrifter 

✓ Automatisk dataoverførsel 

fra management-

programmer 

Version 2.2 

✓ Digitale handlingsplaner der 

styrker implementering af 

virkemidler og tiltag på 

bedriften 

✓ Flere afgrøder, dyretyper, 

virkemidler osv. 

✓ Skov og læhegn
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Spørgsmål?? 
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