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Vi når nok ikke “Zero” – men vi tror, vi kan nå langt



Aktionsplan for ”Zero Emission Fertilizer Strategy 2030”

• Målsætning: Planen skal reducere klimabelastningen fra landbruget gødningsanvendelse med 
70% - til noget der nærmer sig 0 – inden 2030

• Aktionsplanen omfatter det samlede klimaaftryk fra anvendelsen af både handels og 
husdyrgødning - taget fra lageret

• Reduktionen skal ske uden det påvirker udbytter og kvalitet.

• Omkostningerne ved indsatsen skal holdes ned og der skal skabes incitament strukturer så 
aftagere og forbruger i størst muligt omfang betaler for indsatsen

• VI GÅR I GANG NU

• Der nedsættes et netværk af partnere/interessenter som skal understøtte aktionsplanen og 
komme med indspil og forslag til hvordan målet nås

• Aktionsplanen kommer til at omfatte en lang række forsknings og udviklingsprojekter og 
aktiviteter frem mod 2030. Partnerskabet skal hjælpe med at finde/pege på finansieringskilder til 
de nødvendige aktiviteter  



Hvad kommer vi til at arbejde med i aktionsplanen

Strategier for reduktion af emissioner fra gødningsanvendelsen her under

• Gødningstyper, strategier udbringningsmetoder og gødnings management

• Nitrifikationshæmmere og andre additiver

• Introduktion af grøn (CO2 neutral) ammoniak / grøn gødning

• Udbringningsteknikker og additiver til husdyrgødning

• Registreringer og dokumentation af indsats og klimaaftryk

• Og så alt det der dukker op under vejs…..



Vi starter nu – 25.000 gasmålinger i Landsforsøgene

• Måle lattergasemissionen i 
udvalgte forsøg med 
• Gødningstyper

• Gødningsstrategier

• Nitrifikationshæmmere 

• Nedmuldning af efterafgrøder og 
kløvergræs 

• Sammenholde dem med de 
nuværende emissionsfaktorer og 
dokumentere differentierede 
emissionsfaktorer

• Beregne samlede klimaaftryk fra 
de forskellige strategier for at sikre 
det lavest mulige klimaaftryk fra 
planteproduktionen



Scenarie 1 er en 2021 

belastning

Scenarie 3 er fuld brug af 

nitrifikationshæmmere og 

overgang til amonium-

gødning 



Klimaaftryk fra mark

Klik på marken og få vist marken klimaaftryk
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Hvad betyder mest for klimaaftrykket pr. ha?
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Klimaaftryk pr. ha fra hvede, rug og havre 2021 (Gns.)
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Klimaaftryk pr. produkt 2021 (Gns.)

Klimaaftryk pr. ha

Kg CO2e pr. ha

Klimaaftryk pr. produkt

Kg CO2e pr. kg ts

Brødhvede 2.720 0,380

Vinterhvede 2.420 0,375

Hybridrug 1.960 0,358

Havre 1.450 0,350



Kan man få forbrugerne til at betale for den grønne omstilling?
Hvad vil du gi’ for et rugbrød med halvt klimaaftryk?

• Vi tror på det kan lade sig gøre med en ”relativt” lille indsats 

• Men hvis forbrugerne skal betale skal indsats og klimaaftryk 
kunne dokumenteres – og i sidste ende også certificeres – lige 
som klimakreditter

• De fleste data findes allerede  - de er digitaliserede og ligger i to 
databaser

• Vi er langt i at kunne lave klimaberegningen

• Den reducerede klimabelastning kan enten betales af forbrugeren 
– eller sælges som klimakreditter…… 



Tak for opmærksomheden


