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Klimaet står højt på dagsordenen på Bornholm, i Danmark og i 
verden. FN har opstillet en række Verdensmål, og et af dem, 
VM 13, handler om klima og bæredygtighed. Der skal sættes 
ind over for den voksende udledning af klimagasser (CO2, me-
tan, lattergas), og det er en opgave, der skal løftes i fællesskab. 
 
I Danmark har regeringen sat mål om 70 % reduktion af udledningen af driv-
husgasser frem til år 2030. Landbrug & Fødevarer har lanceret en ambitiøs 
vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Landbrugets store andels-
selskaber, stiller krav til producenterne i forhold til bæredygtig produktion. 
 
Landbruget udleder klimagasser. Køerne bøvser og prutter og udleder der-
med metan. Gyllen fra husdyrproduktionen indeholder metan. Landbrugsma-
skinerne bruger brændstof. Produktionen af foder til grisene og produktionen 
af handelsgødning belaster klimaet. Ventilationsanlæggene, varmelamperne 
og belysningen i staldene bruger energi, der ikke nødvendigvis er grøn.  
 
Danmark er et landbrugsland, og vi har en af verdens mest klimaeffektive 
landbrugs- og fødevareproduktioner, så det giver ikke mening at stoppe pro-
duktionen i Danmark. Det vil have en negativ følgevirkning på klimaet på ver-
densplan. Men den værdifulde landbrugsproduktion er årsag til en stor udled-
ning af klimagasser, og det skal vi også lokalt have meget stor fokus på. 
 
Derfor handler det om at mindske landbrugets klimapåvirkning – dels ved at 
reducere udledningen af klimagasser, dels ved at bidrage til den cirkulære 
økonomi. Der kan gøres mange tiltag allerede nu, men samtidig ved vi også, 
at flere af de store forandringer forudsætter ny viden og nye teknologier.  
 
Så hvad kan vi gøre nu? Hvad kan man selv gøre som landmand for at ned-
bringe udledningen af klimagasser på sin bedrift? Det prøver vi at give inspi-
ration til i denne folder. Folderen er ikke fuldstændigt uddybende - måske har 
du selv andre idéer til, hvad du kan gøre for at nedsætte klimaaftrykket på 
din bedrift. 
 

Indledning 
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I stalden 
Gyllen 
Ser man på klimapåvirkningen fra husdyrproduktionen, er der flere steder, 
hvor der er potentiale for at nedbringe udledningen af klimagasser. For både 
grise og køers vedkommende udgør emission fra gyllen en stor del af 
klimaaftrykket. 
 
Afgasning af gylle er et af de billigste og mest effektive klimavirkemidler, man 
har som husdyrproducent, og når gyllen behandles på biogasanlæg, 
produceres biogas, der kan anvendes til strøm, varme, procesenergi eller 
brændstof til f.eks. lastbiler med gasmotor.  

Hyppig udslusning af gyllen har også en positiv effekt på klimaaftrykket, da 
man herved mindsker udledningen af metan. Ved at tilsætte syre til gyllen 
(forsuring af gyllen) mindsker man ligeledes udledningen af klimagasser. 
Endelig mindsker man også emissionen ved at sikre overdækning af eller 
flydelag på gylletanken. 
 
Foderet 
I kostalden kommer en stor del af CO2-udledningen fra køernes tarmluft. Når 
køerne bøvser og prutter, frigives metan til atmosfæren. Metanen er dannet 
ved koens fordøjelse af foderet, og foderet spiller en rolle for, hvor meget 
metan, der dannes. Derfor kan man mindske metanudledningen ved at 
klimaoptimere foderet. F.eks. nedsætter en passende mængde fedtholdigt 
foder metandannelsen i koens mave. I foderoptimeringsprogrammet NorFor 
kan man klimaoptimere sit foder, og i samråd med sin kvægrådgiver kan man 
ændre i fodersammensætningen.  
 
Anvendelse af lokalt produceret foder så vidt, det er muligt, tæller også på 
plussiden i klimaregnskabet.  
 
Effektivitet 
Effektivitet og optimal udnyttelse af ressourcerne spiller også en rolle, når 
man vil forsøge at nedbringe klimaaftrykket. Avlsfremgang med højere antal 
grise pr. kuld betyder en forventet nedgang i foderforbrug pr. gris.  
 
For køernes vedkommende er høj mælkeydelse ensbetydende med mindre 
input pr. liter mælk og dermed ressourcebesparelse.  
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Energioptimering 
Både i kostalden og i grisestalden er der potentiale i at mindske 
klimaaftrykket ved at have fokus på energiforbruget. Det kan være både 
klima gevinster og økonomiske gevinster ved at udskifte gamle lysstofrør 
med LED, udskifte ventilationsanlæg og hvad man har af utidssvarende 
elektriske apparater. 
 
I kostalden er anvendelse af for-opvarmet vand fra varmegenindvinding fra 
mælkekøling til f.eks. rengøring af malkeanlæg/-robotter og mælketanke en 
mulighed for at spare såvel energi som penge. 
 
Har man mulighed for at benytte grøn energi, er det den optimale løsning. Du 
kan på hjemmesiden SparEnergi.dk få et godt overblik over potentialet for 
energibesparelser. 

Brug af grøn energi fra 
solceller, vindmøller, 
biobrændstof 

Hyppig 
udslusning af 
gylle 

Forsuring 
af  gylle 

Avl og genetik 
Højere 
effektivitet 

Foderets 
sammen-
sætning 

Udskiftning af 
belysning til 
LED og 
udskiftning af 
utidssvarende 
elektriske 
apparater 

Gylle til biogas 

Overdækning 
eller flydelag på 
gyllebeholder 
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I marken 
 
I marken er der også mulighed for at reducere klimaaftrykket. Det kan gøres 
både i forhold til de afgrøder, man vælger at dyrke, metoden, man vælger at 
dyrke marken på og maskinparken.   
 
Efterafgrøder og nedpløjning af halm kan lagre CO2 i jorden og derved 
mindske udledningen. Proteinafgrøder til foder kan mindske behovet for at 
importere eksempelvis sojaskrå.  
 
Ved reduceret jordbearbejdning sparer man på kørsel med maskinerne og 
sparer dermed brændstof. Præcisionsjordbrug gør, at man kun lige bruger 
det nødvendige både ved såning og ved tildeling af gødning og sprøjtemidler.  
 
Anvendelse af nitrifikationshæmmere i husdyrs- og handelsgødning mindsker 
udledningen af klimagasser. 
 
Af øvrige klimavenlige tiltag i marken er udtagning af kulstofholdige 
lavbundsjorde og ukurante arealer, skovplantning og planteforædling. 
 

 
 
 

Ny teknologi 

Nitrifikationshæmmere i 
gyllen 

Opdateret og vedligeholdt 
maskinpark tilpasset 
bedriftens behov 

Præcisionsjordbrug 

Proteinafgrøder til foder 

Efterafgrøder 
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Cirkulær økonomi 
Biogasanlæg er et centralt element i den cirkulære økonomi og er en god 
samarbejdspartner for landbruget, når det handler om at sænke erhvervets 
klimaaftryk.  
 
Biogasanlæg omsætter husdyrgødning og organiske restprodukter til energi 
og miljøvenlig gødning. Husdyrgødningen bliver afgasset, dvs. at metanen 
trækkes ud og omdannes til biogas. Så afgasningen af gyllen har både den 
fordel, at den nedbringer metan- og lattergasemissionen fra landbruget, og 
den fordel, at den gødning, landmanden får retur, er mere miljøvenlig i og 
med, at den er befriet for metan.  Derudover er afgasningen af gyllen med til 
at sikre, at biogasanlæggene kan levere klimavenlig biogas til varme og 
strøm og til procesenergi i industrien, hvor el alene ikke rækker. 

 
Og mulighederne rækker længere end det. Flere lastbilproducenter 
producerer nu lastbiler med gasmotor, der kan køre på biogas - et absolut 
klimavenligt alternativ til de fossile brændstoffer, den tunge trafik ellers kører 
på.  
 
En klar fordel, når vi taler grøn energi, er at biogas kan lagres i gasnettet. Det 
gør biogas til et rigtig godt supplement til billig el fra sol og vind.  

 



Landbruget kan glæde sig over, at der allerede er sket et væsentligt fald i 
klimaaftrykket pr. produceret enhed som følge af øget produktivitet og effektivitet, 
så vi nu har et større output med et mindre input. Vi producerer mere med mindre. 
Siden 1990 er fødevare- og landbrugssektorens klimabelastning faldet med 25 %.  
 
På energibesparelsessiden har mange bornholmske landmænd allerede taget et 
stort skridt i forhold til at blive mere klimavenlige. I 2010 kørte Bornholms 
Landbrug et energiprojekt, hvor de deltagende bedrifter fik foretaget energitjek og 
fik overblik over, hvor meget energi, der var potentiale for at spare ved at gå over 
til LED-belysning, ved at udskifte ventilationsanlæg til mere ny og 
energibesparende anlæg, tiltag i forbindelse med mælkekøling mv.  
Så på mange områder er vi allerede godt på vej og skal fortsætte med de gode 
tiltag, der er i gang. Men vi skal også være åbne over for nye teknologier og 
muligheder, når de er klar til brug, og der i øvrigt er økonomisk ræson i at tage 
dem i anvendelse. Det er de nye teknologier, der for alvor vil kunne bidrage til at 
mindske fødevareerhvervets klimaaftryk.  
 
De fossile brændstoffer skal erstattes af klimavenlige løsninger. I dag er det 
muligt for lastbiler at køre på biogas. Landbrug & Fødevarer er med til at forsøge 
at starte et nyt projekt, Sky Clean, der skal gøre det  muligt at producere 
flybrændstof på basis af biomasse. Lykkes det, vil det halvere landbrugets 
klimaaftryk og samtidig gøre Danmarks flybrændstof klimaneutralt. 
 
SEGES lancerer et værktøj til beregning af klimaaftrykket på den enkelte bedrift i 
2021. Det vil kunne afdække de områder, hvor der er mulighed for at sænke 
klimaaftrykket. Bornholms Landbrug & Fødevarer er parat til at arbejde sammen 
med jer landmænd for at få rullet så mange bedriftsklimaberegninger ud som 
muligt. 
 
Så med de tiltag, der allerede er iværksat, og de muligheder, der ligger ude i 
fremtiden, er det bestemt realistisk at vi i 2050 har et klimaneutralt 
fødevareerhverv. 

Fremtiden 


