
Rust din økologiske bedrift til fremtiden 
med en klimahandlingsplan.

KLIMAHANDLINGSPLAN 



En målrettet klimaoptimering af din 
bedrift åbner muligheder for både at 
reducere dine omkostninger og pro-
ducere fødevarer til gavn for økologien, 
samfundet og klimaet.

ET INDIVIDUELT VÆRKTØJ
Klimahandlingsplanen udarbejdes med 
værktøjet 'Klimalandmand 1.0'. Det er et 
bedriftsspecifikt værktøj, der beregner 
klimabelastning ved nudrift og effekten 
af udvalgte virkemidler på netop din 

bedrift. Klimalandmand 1.0 er baseret 
på dokumenterede effekter, og formålet 
er at motivere til handling og dermed 
reducere bedriftens samlede udledning 
af drivhusgasser.

Alle forhold på bedriften regnes med; 
både dem, der udleder drivhusgas-
ser, og dem, der lagrer kulstof i jord 
og træer. Der tages også højde for 
udledningen fra produkter og dyr, der 
indkøbes til eller sælges fra bedriften.

EN KLIMAHANDLINGSPLAN 
GIVER DIG OVERBLIK OVER 
HVOR MEGET, DIN PRODUKTION 
BELASTER KLIMAET, 
MULIGHEDERNE FOR REDUKTION 
SAMT INDBLIK I TILTAG, DER 
KAN NEDSÆTTE BEDRIFTENS 
KLIMABELASTNING

DE VIGTIGSTE POSTER ER
• Udledning fra dyrenes fordøjelse (metan)
• Udledning fra husdyrgødning i stald og lager  

– herunder kompostering (metan og lattergas)
• Udledning ved udbringning af gødning på markerne (lattergas)
• Omsætning af planterester i jorden (lattergas)
• Udledning af / lagring af kulstof i jorden og plantning af træer (CO2)
• Udvaskning af nitrat (lattergas)
• Energiforbrug og produktion af vedvarende energi (CO2)
• Indkøb og salg af produkter – herunder gødning til biogas (CO2)

Programmet beregner konsekvenserne af fx ændret dyrehold, sædskifte, 
gødskning, træplantning eller energiproduktion. Beregningen danner grundlag 
for beslutninger om bedriftens strategi for klimaoptimering.

• Klimaaftryk pr. ha og pr. produktenhed på basis af relevante  
bedriftsspecifikke data

• Rådgivningsmøde på bedriften; dialog med en klimakonsulent  
om muligheder for klimaoptimering - varighed ca. to timer

• Beregning af bedriftens udledning ved nudrift og ved klimaoptimering,  
herunder beregning af tre konkrete tiltag udvalgt af dig

• Klimahandlingsplan i rapportform 
• Opfølgende samtale med konsulent om planens indhold og effektuering

SAMLET PRIS: 11.500 KR. EKS. MOMS

MED EN KLIMA- 
HANDLINGSPLAN FÅR DU

Økologisk Landsforening og SEGES Økologi Innovation samarbejder om 
udarbejdelse af klimahandlings-planer til økologiske mælkeproducenter, 
kødproducenter og planteavlere.



KONTAKT
Julie C. S. Henriksen
klimakonsulent, Økologisk Landsforening
Mail: jch@okologi.dk

Frank Oudshoorn
Økologikonsulent SEGES økologi innovation
Mail: FRWO@seges.dk


