
• 1

• 13/11/2019

Vi går klimavejen

Danish Crown 

v. VP Nicolaj Nørgaard

Også på Bornholm

En 
udfordrende 

global 
kontekst

Det er mange munde 
der skal mættes

En 
udfordrende 

global 
kontekst

Global opvarmning
Vores 2030-målsætning 

I Danish Crown vil vi reducere
vores CO2 udledning med 50 %

Vores 2050-vision 
Danish Crown’s kød produceres

klima-neutralt (net zero)

En klar retning
Den 8. marts 2019 præsenterede vi

MÅL
Klimavejen er Danish Crowns udviklingsprogram for bæredygtigt kød. Det er en
rejse, som begynder med en certificering af alle gårdene, hvor vi skaber overblik og 
sætter mål inden for blandt andet miljø, klima dyrevelfærd og medicinforbrug. Og 
det er en rejse, som først slutter den dag, vi har gjort vores kød bæredygtigt. 

Målet er at reducere klimabelastningen i hele kæden fra jord til bord med 50% 
inden 2030. Vores vision er at blive et klimaneutralt erhverv. Vi har ikke alle
løsningerne endnu, men ved fælles hjælp og den fremsynethed og 
innovationskraft, som kendetegner andelsbevægelsen og landbruget, skal vi nok
finde dem. For hvor der er vilje, er der en vej. Vi kalder det klimavejen. 

Grønomstilling
- Kræver kæmpe indsats fra alle 

parter
• Samfundet regulerer

• Virksomheder tager ansvar og drive 
udviklingen

• Borgerne vælger det bæredygtige alternativ

Samfund

VirksomhedBorgere
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Gennemsnitlig 
udledning pr dansker
Hver dansker udleder 17 ton CO2 om året

• De fleste anvender hele deres indkomst 
og vi maksimerer vores forbrug –
lavprisluftfart, discount ect.

• Reduktion af udledning på et område 
fører ofte til øget udledning på andre 
områder

• Vores livsstil er markant forandret 
gennem de seneste 10-20 år; flere biler, 
flere ferier, flere møbler og mere tøj.

• Vanskeligt for den enkelte forbruger at 
navigere

Disruption
Den sædvanlige historie

Bornholm er noget særligt
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Gri se
Anta l-indbyggere

Bornholm er noget særligt
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Sådan bruges grisen
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Til biogas Bornholm
• Leveret 1.000 t/år tørskrab til biogasanlægget, som tidligere blev afleveret til landmænd

• Leveret 4.000 t/år biopulp, som tidligere blandt andet blev afhændet til biogasanlæg i Sverige

• Griseproduktionen 
leverer den største 
reduktion

• Den klart største 
klimapåvirkning ligger på 

bedriftsniveau

• Derfor vigtigt med en 
værdikæde betragtning
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Slagteri
Grise- produktion

• Udvikling med 
udgangspunkt i 
slagtningerne i 2016

• Slagtningerne er forudsat 

konstant i hele perioden

• Faldet i CO2e skyldes dermed 
alene den mere klimaintensive 

produktion

Ton CO2e

Certificering af bæredygtighedsmål på gården
Status

• 90 pct. af grisene certificeres 
• Alle over 4.000 leverede grise certificeres

• Beef og KLS arbejder også med certificering

Hvad%er%med:
• Staldsystem%
• Fodereffektivitet,%mål
• Miljøteknologi
• Biogas
• gylleforsuring%mv
• Gødningsregnskab
• Varmeforsyning
• El%besparelser
• Dyrkningsmetoder
• Lokal%foder

WHAT IS THE RESULTS – Improvement in kg. CO2 pr. 
Pig (950 farmers 87% of DC)

Baselinie 2016 = 239 kg co2 ækvivalenter pr gris

Aktuelt Mål
Foder

Andel biogas

Gylleforsuring

Gylleudslusning

CO2 pr gris
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Reduktion pr 
gris

-6,7 % -11,9

• 100 tons 

CO2 per day

EXPECTED DAILY IMPROVEMENT
THE NEXT 3 YEARS

Udvalgte fødevarers klimaaftryk
g CO2-ækv. per kg produkt
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CO2 neutral grise kød
På virksomhedsniveau
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Sammeligning
Brændselsmix CO2/udledning

18

Kg CO2 / MWh Faktor

PL DK PL/DK

700 191 3,7
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Thank you.Tak


