
Klimafestival

Landbrugets klimaværktøj

27 august 2021

OPSAMLING OG FREMTID



Festivalprogram

14.15 – 15.00: Opsamling og fælles afslutning v/Julie Henriksen og Hans Thysen

Hvad ved vi om fremtiden?

Hvad skal videreudvikles?

Kommentarer og input fra festivaldeltagere

Tak for i dag!



OPSAMLING - Leverancer

 Et digitalt klimaværktøj der beregner bedriftens klimaaftryk

 Rammebeskrivelse af Landbrugets klimaværktøj

 Rapport der beskriver metoder og beregningsgrundlag

 Datakatalog over data (standardværdier, EF mm.) i værktøjet

 Notat over datakvalitet og usikkerheder på data i værktøjet

 Rådgivningskoncept inkl. skriftlig klimahandlingsplan 

 Videnskatalog, der beskriver de næste skridt ift. national implementering

 Opdatering af klimakatalog med virkemidler til alle driftsgrene



OPSAMLING - Landbrugets klimaværktøj

Bedriftsaftryk

 Mark inkl. efterafgrøder og kulstof

 Kvæg: Malkekvæg, opdræt og slagtekalve

 Svin: Søer, smågrise og slagtesvin

 Fjerkræ: Slagtekyllinger, Høns (Konsum æg, Rugeæg), Hønniker

 Import/eksport

 Energi  

Produktaftryk 



LYKKES VI MED FORMÅLET?
 Arbejde mod et fælles værktøj for hele landbruget

 Ensretning af beregningsmetoder

 Samarbejde og dialog mellem organisationer, virksomheder m.fl.

• Godt startet og stor vilje til at ville samarbejde, men arbejdet skal fortsætte efter 2021!

• Ensretning af metoder godt på vej, men der er ofte forskellige hensyn at tage

• Vi får et værktøj der kan bruges på tværs af driftsgrene

• Klimaaftryk på fodermidler, kulstofberegning i jord (AU)



HVAD SKAL VIDEREUDVIKLES?

Endnu mere brugervenlighed 

 Automatisk data fra DMS, Markonline o.l.

 Øget integrering mellem mark og dyr

 Sortering på afgrøder, marknr.

 Nulstil scenarieberegning

 Flere vejledende features



HVAD SKAL VIDEREUDVIKLES?

Faglig udvikling 

 Få dyregrupper som ammekøer ikke inkluderet

 Automatisk registrering af økologisk eller konventionel bedrift

 Sammenlægge CVRnumre

 Ændre samlet areal eller dyretype

 Beregning af  kulstof i træer

 Skov



HVAD SKAL VIDEREUDVIKLES?

Faglig udvikling

Programmering af produktberegning i den digitale platform (add-on)

 Endnu flere virkemidler

 Komplekse virkemidler programmeres ind i den digitale platform (add-on)

 Finde enighed om beregning af Land Use Chance (indirekte, direkte)

 Visning af usikkerheder/datakvalitet



HVAD MED FREMTIDEN?

Prototypen skal tilpasses og sættes i drift primo 2022

Klima er første skridt i digitalisering af landbrugenes bæredygtighed

Visionen er at videreudvikle Landbrugets klimaværktøj til et Bæredygtigheds/ESG 
værktøj


