
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ordningens formål  

Ordningen ’miljøteknologi’ er med til at gøre landbru-
get grønnere og øge dyrevelfærden. Gennem ordnin-
gen kan landmænd nemlig få tilskud til at købe miljø- 
og klimavenlige teknologier, der styrker deres kon-
kurrenceevne og bidrager til at skabe en mere bære-
dygtig produktion.  
 
I dag stilles der større krav til dyrevelfærd og bære-
dygtig brug af ressourcer i landbruget. Det samme 
gælder for miljø- og klimahensyn i samfundet gene-
relt. Hvis landbruget skal klare sig fremadrettet, skal 
der med andre ord produceres mere med færre  
ressourcer. Tilskud til miljø- og klimavenlige teknolo-
gier kan gøre det lettere for landbruget at imøde-
komme disse krav. 
 
Miljøteknologiordningen giver tilskud inden for for-
skellige områder i landbruget. Tilskudsområderne 
skifter over tid, så de følger landbrugets behov. På 
den måde tilgodeser miljøteknologiordningen over tid 
alle dele af erhvervet. 
 
De aktuelle områder er reduktion af pesticider, øget 
dyrevelfærd, investeringer i staldteknologier, gartne-
rier og modernisering. 

Gevinster for miljø og klima 

Når ældre og slidte landbrugsmaskiner erstattes med 
nye teknologier, bliver ressourcerne udnyttet bedre. 
Det har en positiv effekt på klima, miljø og dyrevel-
færd. 
  
For eksempel kan landmænd få tilskud til mere præ-
cise fodersystemer, energibesparende belysning og 
systemer til mere miljøvenlig håndtering af gylle.  
 
De grønnere teknologier bidrager konkret til at mind-
ske landbrugets belastning af miljøet.  
 
Det sker blandt andet ved at reducere udledningen af 
drivhusgasser og ammoniak, som er et problem for 
næringsfattige naturtyper som moser og heder.  
 
Samtidig er ordningen med 
til at forbedre den enkelte 
landmands økonomi, fordi 
ressourcerne udnyttes mere 
effektivt. 
 
  

Miljøteknologiordningen 



 
 

   

 

Case   

 

 
Søren Kjær Poulsen er en af de 
landmænd, der har oplevet, at 
investeringer i ny miljøteknologi 
er en stor gevinst for både miljøet 
og for bedriften. 

Søren Kjær Poulsen har i 2014 
med tilskud fra Miljøteknologiord-
ningen installeret et tank-
forsuringsanlæg og samtidig 
skiftet til LED belysning på sit 
landbrug ved Kolding. 

  
LED pærer bruger ca. 80 % min-
dre energi end almindelige pærer 
og har en væsentligt længere 
levetid. Investeringen i LED be-
lysning alene giver dermed en 
årlig energibesparelse på 128.627 
kWh. Det svarer til en reduktion 
på 57 tons CO2. 

Tankforsuringsanlægget tilsætter 
svovlsyre i gylletanken og reduce-
rer dermed både lugtgener og 
ammoniakfordampningen. 

 

 

23 % 
reduktion i landbrugets udledning 
af metan og lattergas fra 1990-
2007. 

 
Fakta 
I Danmark står landbruget for 16 % af landets samlede udledning af 
drivhusgasser.  

På verdensplan står landbrugsproduktionen for 17–32 % af verdens sam-
lede udledning af drivhusgasser. 

Udledningen af drivhusgasser stammer blandt andet fra landbrugets dyr 
og gyllelagre.  

Metan og lattergas er de største syndere blandt drivhusgasserne. Latter-
gas påvirker klimaet 310 gange mere end CO2, så selv relativt små 
mængder har en stor effekt på klimaet.  

 
 
Læs mere om ordningen på www.naturerhverv.dk/tilskudsguide  
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