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Bindende reduktionsmål

• 55-65 % reduktionsmål for land- og skovbrugets klimabelastning ift. 1990 –
svarende til 6,1-8,0 mio. t CO2e 
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Implementeringssporet  

• Konkrete initiativer til reduktion med 1,9 mio. t CO2e 

• Hyppig udslusning af gylle fra svinestalde 0,17 mio. t CO2e 

• Fodring af kvæg (fedt/additiver i foderet) 0,17 mio. t CO2e 

• Udtagning af 100.000 kulstofrige lavbundsjorde

• Heraf 62.500 ha ved oversvømmelse og 37.500 ved ekstensiveret drift

• Ekstensivering af landbrugsjord 0,5 mio. t CO2e 

• Privat skovrejsning (613 mio. i 2022-2030) 0,48 mio. t CO2e 

• Effekt af CAP reform 0,38 mio. t CO2e 

• Effekt af kvælstofindsats 0,64 mio. t CO2e 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

UDTAGNING AF ORGANOGEN 

JORD – HVORFOR?

Rød farve = CO2

Blå farve = lattergas

Grå = fra metan



Det gode råd: Kom af med dine lavbundsjorde når du 
får et tilbud du kan se dig selv i



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

BEDRIFTSNIVEAU VS. PRODUKTNIVEAU



Klimaaftryk for marker og afgrøder i Mark Online

• Klimaaftryk pr. ha er beregnet for alle marker i Mark Online 2021, 
dog ikke for marker med JB 11, afgræsningsmarker 
og marker med grønsager, frugt og bær

• Beregning for både konventionelle og økologiske marker

• Klimaaftryk pr. udbytteenhed beregnes kun, hvis udbyttet er registreret



Klimaaftryk fra mark

Klik på marken og få vist marken klimaaftryk

CO2-optag

Klimaaftryk mark

Klimaaftryk afgrøde

Reference (gns.)



Kulstoflagring kommer med næste år

• Kulstoflagring er en balanceberegning (input – output) – udvikles i 2022

• Desuden behov for mere præcis beregning af brændstofforbrug, tørring mv.



Klimaaftryk pr. ha og CO2-optag pr. ha
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Hvordan får jeg betaling for min indsats? 

Klimakredit:
• Du sælger en reduktion om skyldes en 

ændring du foretager i din produktion

• Du sælger en reduktion 

• Reduktionen skal udløses af salget af 
Klimakreditten (additionalitet)

• Klimakreditten udnyttes af køber til at 
reducere hans klimabelastning og kan 
derfor ikke regnes med på dit produkt 

• Kan blokeres af ny lovgivning

• Markedet eksistere – men prisen er lav

Salg af produkt med lavt klimaaftryk
• Du sælger et produkt med et dokumenteret (lavt) 

klimaaftryk. 

• Du afregnes på et niveau

• Du behøver ikke ændre - noget hvis du allerede 
er klimaeffektiv

• Kræver fuld sporbarhed i hele kæden 

• Salg af produkter med lavt klimaaftryk kræver 
enighed i hele værdikæden - og at alle kan se en 
gevinst

• I praksis kan det være svært at finde en kunde 
der vil betale 

Troværdighed er afgørende



Pas på med lange aftaler

• Sælg ikke Klimakreditter (eller biomaser) for billigt på lange kontrakter 

• Priserne vil gå op i takt med at krav til klimareduktioner strammes

• Det er meget usikkert hvordan landbruget skal reguleres og du kan selv få brug for 

reduktionerne

• Der bør være en prisforskel på uregulerede generelle kreditter og på 
”kvalitetsklimakreditter” der ligger tæt på den produktion hvor de anvendes



Hvor får jeg mest?

Og hvordan vil jeg betales?

Og hvad med samfundet?



Hvad bliver motivationsfaktorerne?

• Klimakreditter

• Produktafregning på 
klimaaftryk

• CO2 afgift

• Kvoter

• Forbud

• Krav om brug af 
virkemidler

• Tilskudsordninger

• Grøn finansiering

• Forbrugerkrav

Hvilke motivationsfaktorer kan kombineres?


