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Fælleseuropæiske virkemidler på klimaområdet 
 
Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
 
 
Sammendrag 
Europa-kommissionen har i 2016 fremsat en klimapakke, der omfatter forslag til en byrdeforde-
lingsaftale for det ikke-kvotebelagte område, som også omfatter landbrug. I den fastsatte byrdefor-
deling er Danmark blevet tildelt en reduktionsforpligtelse på 39 % for den ikke-kvotebelagte sektor 
for perioden 2005 til 2030. For at vurdere realismen i denne danske reduktions forpligtelse i forhold 
til muligheder for reduktioner i andre lande, er der i dette notat lavet en oversigt over de foreliggen-
de studier på globalt, europæisk og nationalt plan.  
 
Der findes kun få studier på EU plan af potentiale og omkostningseffektivitet for virkemidler til 
reduktion af landbrugets drivhusgasemissioner. I disse studier er udvalgt en række virkemidler som 
menes at kunne være generelt anvendelige og disse stemmer i stort omfang overens med hvad der 
også er identificeret på globalt og nationalt plan. På grundlag af undersøgelserne på europæisk plan 
synes de væsentligste virkemidler for nuværende at være biogas, nitrifikationshæmmere, præcisi-
onsjordbrug, ophør med dræning og dyrkning af organisk jord samt additiver til kvægfoder.  
 
Analyserne på europæisk plan viser at det generelt er lidt sværere at gennemføre omkostningseffek-
tive reduktioner i dansk landbrug i sammenligning med EU som helhed. Analyserne viser, at der 
ved store krav til emissionsreduktioner i EU vil være en betydelig lækage af emissioner til lande 
uden for EU (op til 35 % ved en 20 % reduktion i udledningerne). Dette vil formentlig også være 
tilfældet inden for EU, hvilket f.eks. ses for Danmark ved et differentieret krav om emissionsreduk-
tioner svarende til klimapakkens byrdefordeling. Her er det beregnet, at mælkeproduktionen i Dan-
mark vil falde med 25 % og svineproduktionen vil falde med 14 %, hvis der ikke indbygges fleksi-
bilitetsmekanismer i reguleringen. 
 
Der er meget stor variation i den beregnede omkostningseffektivitet for enkelte virkemidler, og stu-
dier på enkelte landbrugsbedrifter viser også store variationer mellem bedrifterne. Der er brug for 
yderligere forskning for bedre at kvantificere effekter og omkostningseffektivitet af virkemidlerne 
samt at få bedre information omkring variation i omkostningseffektivitet og andre barrierer for an-
vendelse af klimavirkemidler i landbruget. 
 
Baggrund 
Europa-kommissionen har i 2016 fremsat en klimapakke, der omfatter forslag til en byrdeforde-
lingsaftale for det ikke-kvotebelagte område. Dette omfatter primært transport, landbrug og indivi-
duel opvarmning samt integration af optag og udledninger fra jord og skov (LULUCF). Byrdeforde-
lingsaftalen indeholder bindende nationale mål for medlemslandenes reduktionsindsats i det ikke-
kvotebelagte område i perioden 2021-2030. Byrdefordelingen vil som udgangspunkt ske på bag-
grund af landenes BNP, idet der dog kan tages hensyn til reduktionsomkostningerne i de enkelte 
lande. I den fastsatte byrdefordeling er Danmark blevet tildelt en reduktionsforpligtelse på 39 % for 
den ikke-kvotebelagte sektor for perioden 2005 til 2030. 
 



2 
 

Byrdefordelingen vil kunne medføre store omkostninger for de medlemsstater, som tildeles høje 
reduktionsforpligtelser, fordi de har et højt BNP, samt de medlemsstater, hvor landbrugssektoren 
står for en stor del af udledningerne i det ikke-kvotebelagte område. Derudover er der risiko for, at 
kravene flytter landbrugsproduktion fra lande med lave udledninger pr. produceret enhed til lande 
med højere udledninger pr. produceret enhed. Dette kan betyde, at den samlede reduktionen i ud-
ledningerne ikke bliver så stor som forventet. Endelig vil tilgangen medføre en ikke-
omkostningseffektiv reduktion af udledningerne, medmindre der gives mulighed for betydelig brug 
af fleksibilitetsmekanismer.   
 
Nogle af ovenstående udfordringer vil kunne imødegås ved etablering af en landsøjle, som omfatter 
udledninger fra landbruget samt landbrugsrelaterede LULUCF-udledninger. Centrale elementer i en 
sådan landsøjle vil være et fælles EU-reduktionsmål og en række fælleseuropæiske virkemidler, der 
implementeres på tværs af EU. Sådanne virkemidler kunne fx være udbredelse af best practice for 
gyllenedfældning, brug af nitrifikationshæmmere (inhibitorer) i gylle og handelsgødning, forsuring 
af gylle eller ændret fodersammensætning til malkekøer (fodertilsætning). Sådanne virkemidler vil i 
givet fald kunne implementeres via BAT-krav, støtteordninger, en CAP-reform eller direktivkrav. 
 
Forslaget om en landsøjle har indtil videre kun fundet begrænset opbakning blandt medlemsstater-
ne. Det kan blandt andet skyldes, at det har været svært at identificere og skaffe data vedr, de fæl-
leseuropæiske reduktionstiltag, som vil være et centralt element i en sådan landsøjle. Der mangler 
således viden om, hvilke virkemidler, som med fordel vil kunne implementeres på tværs af EU-
landene, og som vil kunne medføre en omkostningseffektiv begrænsning af udledningen af drivhus-
gasser fra landbruget. Der mangler endvidere viden om, hvilket samlet reduktionspotentiale, der vil 
være for forskellige virkemidler, samt hvad det vil koste at implementere disse på EU-niveau og i 
de enkelte medlemsstater.   
  
På denne baggrund har MFVM bestilt en prioriteret liste over, hvad der ud fra den eksisterende 
forskning må forventes at være de mest omkostningseffektive reduktionstiltag på europæisk plan 
(f.eks. de 5 mest omkostningseffektive tiltag). Der ønskes desuden belyst: 
• Virkemidlernes reduktionspotentiale på samlet Europæisk niveau såvel som på medlemsstatsni-

veau 
• Virkemidlernes estimerede omkostninger (gerne på medlemsstatsniveau, hvis muligt) 
• Virkemidlernes positive eksternaliteter (fx på biodiversitet og kvælstofudledningen) 
• Tiltagenes negative virkninger (fx i form af produktionsnedgang) 
• Virkemidlernes tidshorisont (virkemidler, der kan tages i brug fra 2020 vil være mest interessan-

te) 
 
Hvis dette ikke er muligt ønskes det alternativt beskrevet hvad der vides på tværs af Europa om 
disse parametre for virkemidlerne, og hvad det vil kræve at tilvejebringe den ønskede viden om 
disse, samt om der er forskningsprojekter i gang i Danmark eller andre EU-lande, som kan tilveje-
bringe denne.  
 
Drivhusgasudledninger fra europæisk landbrug 
I de nationale opgørelser til FN’s Klimakonvention (UNFCCC) indgår der i landbrugssektoren kun 
landbrugets udledninger af metan og lattergas, men udledningerne af CO2 fra jord og vegetation 
opgøres under arealanvendelse og arealanvendelsesændringer (LULUCF). Landbrugssektoren ud-
gjorde 10,3 % af de samlede udledninger i EU-28 i 2012, mens dette var 18,6 % i Danmark, hvilket 
er på niveau med Frankrig (18,2 %), men tre lande har en højere andel af udledninger fra landbru-
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get: Letland (22,0 %), Litauen (23,4 %) og Irland (30,7 %). Andre EU-lande har en andel, der ligger 
på 15 % eller lavere (Dominguez et al., 2016). 
 
De store EU-lande (Frankrig, Tyskland, UK, Spanien, Polen og Italien) står samlet for 68 % af EU’s 
samlede udledninger fra landbrugssektoren. Danmarks andel ligger på ca. 2 % på linje med Belgien, 
Grækenland og Ungarn, mens lande som Irland (4 %) og Holland (3 %) har en højere andel. 
 
Landbrugssektorens udledninger i EU er faldet med 24 % i perioden 1990 til 2012. Det største fald 
skete i perioden 1990 til 2000 med 16 %, hvorimod der kun var et fald på 8 % i perioden 2001 til 
2012. I Danmark er udledningerne faldet 23 % over perioden 1990 til 2012, hvilket er mere end de 
fleste andre EU-15 lande, men dog mindre end Holland, hvor faldet var 29 %. Det generelle fald i 
udledningerne skyldes hovedsageligt øget effektivitet (højere mælkeydelser) og et fald i kvægbe-
standen samt udviklingen i landbrugs- og miljøpolitikken, der bl.a. har ført til et fald i kvælstoffor-
bruget i landbruget. I EU-N13 landene skyldes en stor del af de meget store fald i udledningerne 
(mere end 50 % reduktion) omlægning af landbrugsproduktionen i perioden 1990 til 2000. 
 
Studier af virkemidler 
Der findes en lang række virkemidler til reduktion af landbrugets udledninger af drivhusgasser. 
Smith et al. (2008) skelnede mellem tre kategorier af virkningsmåder: 
• Reduktion af udledninger af metan, lattergas og CO2 gennem tiltag der reducerer disse udled-

ninger. 
• Øget optag og lagring af CO2 som kulstof i jord og vegetation. 
• Substituering af fossile energikilder gennem udnyttelse af biomasser fra landbruget til energi-

formål. 
 
Når det drejer sig om tiltag til reduktion af udledningerne kan der skelnes mellem tiltag, der fokuse-
rer på 1) øget effektivitet i produktionen og dermed primært reducerer udledningerne per produceret 
enhed og 2) teknologier og management der reducerer udledningerne uden at det påvirker produkti-
onens størrelse. 
 
Der er desuden i den seneste litteratur på området en øget fokus på ændringer i efterspørgslen på 
fødevarer, især i form af kostændringer (fx Westhoek et al., 2014). Her er der især lavet undersøgel-
ser af effekten af et lavere forbrug af animalske fødevarer. Westhoek et al. (2014) fandt at en halve-
ring af det europæiske forbrug af kød, mejerivarer og æg vil give en 25-40 % reduktion i udlednin-
gerne af landbrugets drivhusgasser. 
 
Grundlaget for identifikation af tiltag og opgørelse af deres omkostninger ændres løbende som følge 
af forskningen på området. Som eksempel kan nævnes, at et af de billigste virkemidler i den globale 
analyse af Smith et al. (2008) var reduceret jordbearbejdning og direkte såning, som samtidigt blev 
estimeret til at have stort potentiale. Senere meta-analyser af langvarige forsøg har vist, at dette til-
tag ikke har den effekt, som det oprindeligt blev antaget (Powlson et al., 2014). De opgørelser, der 
ligger i litteraturen skal derfor tages med store forbehold. Det samme gælder i forhold til opgørelse 
af omkostninger, som også viser store variationer (MacLeod et al., 2015). 
 
Globale studier 
Smith et al. (2008) opgjorde det økonomiske potentiale for emissionsreduktioner på globalt plan og 
estimerede desuden omkostningerne ved forskellige virkemidler. Tabel 1 viser de gennemsnitlige 
opgjorte omkostninger for en række af de virkemidler, der indgik for områder med et køligt-fugtigt 
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klima i disse opgørelser. En række af de nævnte tiltag for markafgrøder, græsmarker og organisk 
jord forekommer i en dansk kontekst at være lavt prissatte, mens nogle af tiltagene for husdyr og 
husdyrgødning forekommer at være mere omkostningskrævende end svarende til en typisk dansk 
sammenhæng, dog afhængig af hvordan sideeffekter inddrages (Dubgaard et al., 2013).  
 
Tabel 1. Estimerede omkostninger for virkemidler til emissionsreduktioner i egne af verden med 
køligt-fugtigt klima svarende til store dele af Europa (Smith et al., 2008). 

Kategori Virkemiddel Omkostning ($/ton CO2-ækv.) 
Afgrøder Agronomiske tiltag 20 
 Næringsstofhåndtering 8 
 Jordbearbejdning og håndtering af planterester 9 
 Vanding og afvanding 2500 
 Risdyrkningstiltag 1 
 Braklægning 2 
 Agroforestry 38 
Græsmarker Afgræsning, gødskning, afbrænding 5 
Organisk jord Retablering af vådområder 10 
Ødelagt jord Retablering af jordkvalitet 11 
Husdyr Fodring 60 
 Additiver 5 
 Avl 50 
Husdyrgødning Lagring, biogas 200 
 
MacLeod et al. (2015) gennemgik litteraturen omkring omkostningseffektivitet for klimatiltag på 
landbrugsområdet. Dette review omfattede 65 studier og identificerede i alt 181 forskellige tiltag, 
som kunne opdeles i 8 kategorier (tabel 2). Det største antal tiltag er identificeret inden for afgrøder, 
husdyr og husdyrgødning. Studierne omfattede i de fleste tilfælde udviklede lande (OECD lande), 
men der var også studier hvor tiltag i udviklingslande indgik. 
 
Tabel 2. Oversigt over tiltag til emissionsreduktioner inden for landbruget i 65 studier publiceret på 
engelsk (MacLeod et al., 2015).  

Kategori Antal tiltag Antal gange medtaget i studierne 
Afgrøder 64 179 
Græsmarker 16 34 
Organisk jord 1 2 
Ødelagt jord 4 5 
Husdyr 49 120 
Stalde og husdyrgødning 24 67 
Arealanvendelse 7 7 
Energieffektivitet 16 23 
 
MacLeod et al. (2015) udvalgte ni tiltag til illustration af variationen i omkostningseffektivitet (ta-
bel 3). Der var for alle tiltag en meget betydelig variation i omkostningseffektivitet koblet til anta-
gelser omkring både effektivitet af tiltagene og af de tilknyttede omkostninger, og en del af disse vil 
også variere mellem lande/regioner og af den aktuelle landbrugsmæssige kontekst. Dette illustrerer 
at det næppe er muligt baseret på publicerede studier at finde realistiske omkostningseffektiviteter 
til en given sammenhæng. 
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Tabel 3. Variation i omkostningseffektivitet for ni tiltag i globale studier af tiltag til emissionsre-
duktioner i landbruget (MacLeod et al., 2015). 
Tiltag til emissionsreduktion Omkostningseffektivitet (€/ton CO2-ækv.) 
Efterafgrøder 50 – 160 
Præcis tildeling af gødning 0 – 332 
Nitrifikationshæmmere 9 – 602 
Skovrejsning på græsmarker 3 – 131 
Fedt i foder til drøvtyggere 69 – 335 
Avl for mindre metan fra fordøjelsen 0 – 4576 
Biogas af husdyrgødning 0 – 693 
Øget energieffektivitet i mobilt maskineri  
Øget biologisk N fiksering afgrøder og græsmarker 18-189 
 
Henderson et al. (2015) undersøgte omkostningerne til reduktion af drivhusgasudledninger fra den 
globale husdyrsektor for drøvtyggere. Her blev der udvalgt en række tiltag baseret på omkostnings-
effektivitet og mulighed for implementering. Tiltagene omfattede forbedret afgræsning, brug af 
bælgplanter i græsmarkerne, urea-behandling af halmbaseret foder og fodring med fedt og nitrat i 
intensive systemer. Studiet fandt, at der var store forskelle mellem verdens regioner med hensyn til 
hvilke tiltag der var de meste omkostningseffektive, da tiltagene også i forskelligt omfang påvirkede 
husdyrenes produktivitet. 
 
Europæiske studier 
Der har været gennemført flere europæiske studier af udvalgte tiltag til emissionsreduktioner. En 
del af disse studier har været baseret på GAINS modellen fra IIASA (Amann et al., 2008; Höglund-
Isaksson et al., 2012; Van Doorslaer et al., 2015, Dominguez et al., 2016), men der har også været 
anvendt andre tilgangsvinkler (Bates et al., 2009).  
 
For GAINS modellen har der stort set været anvendt de samme tiltag i alle undersøgelserne, og det-
te har omfattet: 
• Biogas af husdyrgødning 
• Bedre timing af gødskning  
• Nitrifikationshæmmere i gødning 
• Præcisionsjordbrug (især i forhold til gødskning) 
• Bedre behovsfastsættelse af kvælstofgødskning 
• Øget brug af bælgplanter i græsmarker 
• Risdyrkning med tiltag omkring kortere periode med oversvømmelse 
• Ophør med dræning og dyrkning af organisk jord 
• Mindre kvælstof i foder til husdyr 
• Øget fedt (linolie) i foder til kvæg 
• Avl for øget produktivitet (mælkeydelse) og mindre metan hos kvæg 
• Nitrat i foder til kvæg 
• Vaccination mod metanogene bakterier i kvæg 
 
I Bates et al. (2009) indgik desuden erstatning af grovfoder med kraftfoder i fodringen af kvæg, og 
der var desuden et tiltag med reduceret græsning i perioder med våd jord. Samlet set hører disse 
tiltag blandt de meste anvendte og lovende i regioner med intensiv landbrugsproduktion og er i 
overensstemmelse med tiltag analyseret i globale analyser (tabel 1 og 2). 
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For en del af disse tiltag forekommer dokumentationen for tiltagenes effektivitet at være meget be-
grænset. Desuden har en del af tiltagene ringe relevans i en dansk sammenhæng. Dette gælder vac-
cination mod metanogene bakterier i vommen, hvor der er meget blandede resultater fra forsknin-
gen og ingen veldokumenterede effekter. For fedt i foderet viser resultater, at effekten mindskes 
hvis der tages hensyn til at en fodring med fedt nok reducerer metandannelsen i vommen, men øger 
udledningerne fra husdyrgødningen, når denne opbevares som gylle (Møller et al., 2014). For præ-
cisionsjordbrug viser erfaringer fra Danmark at det næppe vil medføre et samlet lavere kvælstoffor-
brug, men snarere en omfordeling af den kvælstofmængde, der er til rådighed (Berntsen et al., 
2006). Bedre fastsættelse af gødskningsbehovet er især relevant i lande, som fortsat har et for stort 
gødningsforbrug, hvilket generelt ikke er tilfældet i Danmark.  For græsmarker kan der været et 
problem med lavere produktivitet, hvis der satses på øget andel bælgplanter i græsmarken, som der 
ikke er taget hånd om i opgørelserne. Der er derfor grund til skepsis over for disse resultaters an-
vendelighed i en specifik national kontekst. Med dette in mente giver analyserne dog et indtryk af 
potentialet for og omkostningerne ved emissionsreduktioner i landbruget. 
 
EU’s Joint Research Centre gennemførte i 2015-2016 EcAMPA projektet, som giver en økonomisk 
vurdering af politikker til drivhusgasreduktioner i EU’s landbrug (Van Doorslaer et al., 2015, Do-
minguez et al., 2016). Her er GAINS modellen kombineret med den økonomiske sektormodel 
CAPRI. 
 
Van Doorslaar et al. (2015) undersøgte hvad effekten ville være af forskellige reduktionsforpligtel-
ser i 2030 (19 og 28 % reduktion) og med og uden mulighed for at handle udledningsrettigheder 
mellem landene. Der blev desuden gennemført scenarier med forskellig fordeling af reduktionsfor-
pligtelsen mellem medlemslandene svarende til fordelingen i EU’s Effort Sharing Decision (ESD). 
Endeligt blev der afprøvet tre scenarier med subsidering af tiltagene svarende til 30, 60 eller 90 % 
af omkostningerne. Dette gav samlet set følgende scenarier: 
REF: Referencescenariet. Ingen specifikke tiltag. 
HOM19: Ligelig fordeling af en reduktionsforpligtelse på 19 % mellem EU’s medlemslande. 
HOM28: Ligelig fordeling af en reduktionsforpligtelse på 19 % mellem EU’s medlemslande. 
HOM19ET: Ligelig fordeling af en reduktionsforpligtelse på 19 % med mulighed for handel mel-

lem EU’s medlemslande. 
HOM28ET: Ligelig fordeling af en reduktionsforpligtelse på 19 % med mulighed for handel mel-

lem EU’s medlemslande. 
HET19: Fordeling af en reduktionsforpligtelse på 19 % mellem EU’s medlemslande svarende til 

ESD. 
HET28: Fordeling af en reduktionsforpligtelse på 28 % mellem EU’s medlemslande svarende til 

ESD. 
SUBS30: Støtte på 30 % af omkostningerne til klimatiltag. 
SUBS60: Støtte på 60 % af omkostningerne til klimatiltag. 
SUBS90: Støtte på 90 % af omkostningerne til klimatiltag. 
 
For den ligelige fordeling af reduktionsforpligtelsen fås for Danmark en lavere reduktion end for 
EU som helhed (tabel 4). Når der introduceres handel med emissioner fås der i en række lande lave-
re emissionsreduktion end i scenariet med ligelig fordeling af forpligtelsen, og Danmark hører til 
disse lande. Herved reduceres også omkostningerne til reduktionen, hvilket bl.a. kan ses i lavere 
fald i mælke- og svineproduktionen end ved ligelig fordeling af forpligtelsen. Ved den heterogene 
fordeling af forpligtelsen fås en betydelig større forpligtelse i Danmark end i EU som helhed, og 
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reduktionsforpligtelsen for HET28 ligger meget tæt på den aftalte forpligtelse for Danmark på 39 % 
frem til 2030. For dette scenarie er der for Danmark beregnet et fald i mælkeproduktionen på 24,5 
% (tabel 5) og for svineproduktionen et fald på 14,1 % (tabel 6). Ved subsidering af tiltag fås kun 
mindre reduktioner i udledningerne og her ligger reduktionen i Danmark lidt over EU-
gennemsnittet. 
 
Tabel 4. Ændring i drivhusgasemissioner for en række scenarier (Van Doorslaer et al., 2015). REF 
angiver reduktionen (%) i 2050 i forhold til 2005, og for de øvrige scenarier er reduktionen (%) vist 
i forhold til REF. 

Scenarie EU-27 EU-15 EU-N12 Danmark 
REF -0,2 -0,6 1,2 -0,9 
HOM19 -19,1 -18,8 -20,1 -17,6 
HOM28 -28,1 -27,9 -28,9 -26,6 
HOM19ET -19,1 -19,0 -19,4 -14,5 
HOM28ET -28,1 -28,4 -26,4 -19,1 
HET19 -19,3 -23,1 -1,6 -27,7 
HET28 -29,6 -33,2 -7,7 -37,9 
SUB30 -0,6 -0,7 -0,1 -2,9 
SUB60 -2,0 -1,9 -2,3 -3,8 
SUB90 -4.5 -4,1 -6,4 -5,5 

 
Tabel 5. Ændring i mælkeproduktionens størrelse (%) for en række scenarier (Van Doorslaer et al., 
2015).  

Scenarie EU-27 EU-15 EU-N12 Danmark 
HOM19 -5,3 -4,3 -10,4 -6,8 
HOM28 -9,1 -7,5 -17,4 -13,2 
HOM19ET -4,4 -3,5 -8,7 -4,7 
HOM28ET -7,6 -6,1 -14,6 -7,6 
HET19 -5,0 -6,1 0,4 -13,2 
HET28 -8,7 -10,1 -1,8 -24,5 

 
Tabel 6. Ændring i svineproduktionens størrelse (%) for en række scenarier (Van Doorslaer et al., 
2015).  

Scenarie EU-27 EU-15 EU-N12 Danmark 
HOM19 -5,5 -5,6 -5,3 -0,9 
HOM28 --8,7 -8,6 -9,1 -2,7 
HOM19ET -4,3 -4,2 -5,3 -0,4 
HOM28ET -6,8 -6,5 -8,4 -0,1 
HET19 -5,7 -7,5 5,1 -7,9 
HET28 -8,9 -11,3 5,7 -14,1 

 
Dominguez et al. (2016) undersøgte fire andre scenarier for emissionsreduktioner i EU’s landbrugs-
sektor: 
HET20: Ikke-støttet frivillig valg af teknologier svarende til 20 % reduktion i 2030, men fordelt på 

medlemslandene i forhold til omkostningseffektivitet. 
SUB80V_20: Frivillig valg af teknologier svarende til 20 % reduktion i 2030, men fordelt på med-

lemslandene i forhold til omkostningseffektivitet og med 80% støtte til omkostningerne ved 
tiltagene. 
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SUB80O_20: Blanding af frivillige og tvungne valg af teknologier svarende til 20 % reduktion i 
2030, men fordelt på medlemslandene i forhold til omkostningseffektivitet. Tvunget brug af 
teknologier med 80 % støtte til omkostningerne ved tiltagene og frivilligt valg af resten. 

SUB80V_20TD: Blanding af frivillige og tvungne valg af teknologier svarende til 20 % reduktion i 
2030, men fordelt på medlemslandene i forhold til omkostningseffektivitet. Tvunget brug af 
teknologier med 80 % støtte til omkostningerne ved tiltagene og frivilligt valg af resten. 
Hurtig teknologisk udvikling. 

 
Med disse scenarier er der kun ringe forskelle i emissionsreduktionerne mellem de forskelige scena-
rier, og dette gælder også for Danmark (tabel 7). Landbrugsproduktionen i EU påvirkes især i de 
scenarier, der ikke indeholder subsidier til at understøtte implementeringen af tiltagene (tabel 8). 
Scenarierne påvirker i forskellig grad lækage af emissioner til lande uden for EU. Af emissionsre-
duktionen i de enkelte scenarier er der beregnet lækager på 35 % for HET20, 19 % for 
SUB80V_20, 20 % for SUB80O_20 og 14 % for SUB80V_20TD. Subsidier reduceres således læ-
kagen, men medfører også betydelig omkostninger, som er estimeret til 13-16 mia. € årligt for EU 
som helhed. 
 
Tabel 7. Ændring i drivhusgasemissioner for en række scenarier (Dominguez et al., 2016). REF 
angiver reduktionen (%) i 2050 i forhold til 2005, og for de øvrige scenarier er reduktionen (%) vist 
i forhold til REF. 

Scenarie EU-27 EU-15 EU-N12 Danmark 
REF -2,3 -3.2 1,4 -0,5 
HET20 -17,8 -17,3 -19,9 -20,6 
SUB80V_20 -18,2 -17,8 -19,8 -20,4 
SUB80O_20 -18,2 -17,8 -19,8 -20,4 
SUB80V_20TD -18,2 -17,8 -20,0 -20,4 

 
Tabel 8. Andel af emissionsreduktionen der opnås ved henholdsvis produktionsændringer og reduk-
tionsteknologer (%) for de forskellige scenarier. 

Scenarier Teknologier Produktionsændringer 
HET20 56 44 
SUB80V_20 68 32 
SUB80O_20 68 32 
SUB80V_20TD 77 23 
 
Af de tiltag, der indgår i beregningerne har det især været biogas, nitrifikationshæmmere, præcisi-
onsjordbrug, ophør med dræning og dyrkning af organisk jord samt additiver til kvægfoder, som har 
haft kvantitativ betydning for emissionsreduktionerne. 
 
Nationale studier 
Der har i enkelte lande været studier af tiltag og omkostninger til emissionsreduktioner. Kun en del 
af disse studier er generelt tilgængelige på engelsk. Et af de første studier, der udviklede en margi-
nal omkostningskurve (MACC) for landbrugets udledninger var et studie for udledningerne i Stor-
britannien (Moran et al., 2011). Her indgik en række tiltag ud over de der er nævnt ovenfor for de 
europæiske studier, bl.a. forskellige tilsætningsstoffer til kvægfoder og ændret management af 
kvælstofgødskning. Analysen viste, at der var et betydeligt potentiale for emissionsreduktioner til 
negative eller ubetydelige omkostninger. Dette rejser spørgsmålet om hvorfor disse tiltag ikke alle-
rede er implementeret, når det nu vil være økonomisk fordelagtigt. Moran et al. (2013) argumente-
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rer for at sådanne tiltag i praksis kan være mere omkostningsfyldte end hvad der fremgår af bereg-
ningerne eller at landmænd i praksis ikke opfører sig økonomisk rationelle. Det kan også skyldes 
andre barrierer for udnyttelse af potentialerne, fx i form af øget information. 
 
For Frankrig har Pellerin et al. (2013) undersøgt ti tiltag til emissionsreduktioner, der i nogen grad 
er i overensstemmelse med de europæiske studier. Her varierede omkostningseffektiviteten fra -520 
til 550 €/ton CO2-ækv. Følgende tiltag blev undersøgt, og nogle af disse adskiller sig fra tiltagene 
analyseret på europæisk niveau ovenfor: 
• Reduceret brug af kvælstof i handelsgødning gennem bedre brug af husdyrgødning. 
• Bælgplanter for at reducere brugen af handelsgødning 
• Direkte såning for at øget kulstoflageret i jorden 
• Efterafgrøder og græs i bufferarealer 
• Agroforestry til øget kulstoflagring i jord og vedmasse 
• Forbedret håndtering af græsmarker til øget kulstoflagring 
• Fedt og additiver i foder til kvæg 
• Reduceret protein i foder til husdyr 
• Biogas af husdyrgødning og plantemateriale 
• Reduceret energiforbrug 
 
Eory et al. (2016) undersøgte 20 forskellige tiltag og teknologier til emissionsreduktioner for land-
bruget i Skotland. Ud over tiltagene nævnt ovenfor i de europæiske studier omfattede dette også 
agroforestry, reduceret jordbearbejdning, forbedring af dræning, forbedret håndtering af sygdomme 
i husdyrbedrifter, forsuring af gylle, overdækning af gyllebeholdere samt en række tiltag til redukti-
on af bedrifternes energiforbrug. Der blev fundet betydelig variation i omkostningseffektivitet fra -
112 til 302 £/ton CO2-ækv. Nogle af de undersøgte teknologier kan allerede anvendes i landbruget, 
mens andre kræver yderligere udvikling som grundlag for implementering. Af de modne teknologi-
er var der kun seks, der kunne levere emissionsreduktioner med en omkostningseffektivitet under 
60 £/ton CO2-ækv. Dette omfattede præcisionsjordbrug (især mere præcis gødskning), bælgplanter i 
græsmarker, probiotics i foder, forsuring af gylle samt biogas af svinegylle og majs. 
 
MACC-kurver til beskrivelse af potentiale og omkostningseffektivitet beregnes oftest alene på 
grundlagt af emissioner i landbrugssektoren og inden for det enkelte land. Mange tiltag har dog og-
så effekter i andre sektorer (fx biogas hvor emissioner i energisektoren også påvirkes) samt i andre 
lande (fx gennem forbrug af indsatsfaktorer der er produceret i andre lande). Disse aspekter indgår i 
livscyklusvurderinger (LCA), og det er også muligt at udvikle MACC baseret på LCA-beregninger. 
O´Brien et al. (2014) sammenlignede MACC baseret på nationale landbrugssektoremissioner og 
baseret på LCA beregninger. Der var en del forskelle mellem de to tilgangsvinkler, hvilket kan være 
problematisk i forhold til at identificere egnede virkemidler afhængig af hvordan disse opgøres i 
forhold til sektor og landegrænser. 
 
Der kan også være betydelige forskelle i MACC mellem enkelte landbrugsbedrifter, selv ved bedrif-
ter inden for samme produktionstype. Jones et al. (2015) udviklede MACC for enkelte fårebedrifter 
i Storbritannien, hvor der indgik seks mulige tiltag til emissionsreduktioner. Også her blev der be-
regnet negative reduktionsomkostninger for nogle af tiltagene, især hvor der var mulighed for at 
ændre management så produktiviteten kunne øges, fx gennem at forbedre overlevelsen af lam. For 
andre tiltag var der stor variation i potentiale og omkostninger mellem de enkelte bedrifter. Dette er 
konsekvenser for de antagelser, der ligger bag nationale og europæiske studier omkring virkemidler, 
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hvor der i højere grad bør tages hånd om den store variation der vil være i omkostninger mellem 
bedrifter for visse af virkemidlerne. 
 
Forskning i landbrugets virkemidler på klimaområdet 
Den danske forskning i reduktion af landbrugets emissioner financieres især via InnovationsFonden 
og GUDP. I begge fonde lægges vægt på involvering og medfinansiering fra erhvervet. Det kan dog 
være vanskeligt at sikre en sådan medfinansiering i en situation, hvor der ikke er noget specifikt 
krav om emissionsreduktioner og hvor det økonomiske potentiale for teknologiudviklingen derfor 
er svært at forudse. Med de skærpede EU-krav til landbrugets udledninger af drivhusgasser vil dette 
formentlig ændre sig og muliggøre en bedre finansiering.  
 
Disse to kanaler til finansiering giver dog kun mulighed for at undersøge og udvikle teknologier til 
emissionsreduktioner, og giver ikke i nogen videre omfang finansiering af forskning til forbedrede 
estimater af landbrugets udledninger. Dette er der også i betydelig grad brug for, hvis der skal ska-
bes grundlag for mere præcise opgørelser af emissionerne. Dette gælder for mange af landbrugets 
udledninger, hvor de internationale IPCC-metoder er for upræcise i forhold til en dansk kontekst. 
Der er derfor brug for mere præcise danske metoder, som også er veldokumenterede og giver mu-
lighed for at målrette tiltag til emissionsreduktioner. Et eksempel kan være lattergasudledninger fra 
gødningsanvendelse i marken. Her anvendes i Danmark de generelle IPCC emissionsfaktorer, hvor 
det eneste virksomme tiltag i princippet er reduktion af gødningsforbrugets størrelse. Der er dog 
formentlig store forskel i emissionsfaktorer mellem jordtyper og gødningstyper. Dette er dokumen-
teret for Irland (Harty et al., 2016), og vil formentlig føre til at Irland kan reducere en stor del af 
lattergasudledningerne gennem at ændre gødningstyper (Lanigan, Teagasc, personlig kommunikati-
on). 
 
Et internationalt forskningssamarbejde er afgørende for at udvikle den grundlæggende viden på 
området og nye teknologier til emissionsreduktioner. Danmark indgår i forskellige forskningsamar-
bejder. På europæisk plan sker der et forskningssamarbejde i FACCE-JPI (Agriculture Food Securi-
ty and Climate Change), hvor de enkelte lande går sammen omkring at finansiere forskningsprojek-
ter på tværs af landene. Fra Danmarks side sker finansieringen via InnovationsFonden. Der har i 
FACCE hidtil været ringe fokus på emissionsreduktioner, men der er nu et udbud omkring forsk-
ning på dette område. Yderligere indsatser på dette område er dog i høj grad nødvendigt hvis ind-
satsen på området skal styrkes. 
 
Danmark deltager også i Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (GRA), der 
fungerer som et forskernetværk på området. Der gives ikke specifik national dansk finansiering til 
forskningen indenfor GRA, men det er nyttigt instrument til at sikre koordinering af forskningen på 
området. 
 
Konklusion 
Der findes kun få studier på EU plan af potentiale og omkostningseffektivitet for virkemidler til 
reduktion af landbrugets drivhusgasemissioner. I disse studier er udvalgt en række virkemidler som 
menes at kunne være generelt anvendelige og disse stemmer i stort omfang overens med hvad der 
også er identificeret på globalt og nationalt plan. På grundlag af undersøgelserne på europæisk plan 
synes de væsentligste virkemidler for nuværende at være biogas, nitrifikationshæmmere, præcisi-
onsjordbrug, ophør med dræning og dyrkning af organisk jord samt additiver til kvægfoder. Der er 
meget stor variation i den beregnede omkostningseffektivitet for enkelte virkemidler og studier på 
enkelte landbrugsbedrifter viser også store variationer mellem bedrifterne. Der er brug for yderlige-



11 
 

re forskning for bedre at kvantificere effekter og omkostningseffektivitet af virkemidlerne samt at få 
bedre information omkring variation i omkostningseffektivitet og andre barrierer for anvendelse af 
klimavirkemidler i landbruget. 
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