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Til Miljø- og Fødevareministeriets Departement og 
Naturerhvervstyrelsen 

Vedr. bestillingen: ’Redegørelse for hidtidige danske klimaindsats’ 

 

Hermed fremsendes en opdateret version af notatet ”Den hidtidige danske klimaind-
sats på landbrugsområdet”. Notatet inkluderer det tidligere fremsendte notat om 
”Sammenligning af 27 EU landes drivhusgasudledninger fra hhv. malkekvæg, øvrig 
kvæg og svin for årene 1990, 2005 og 2014”.  
 
Notatet er udarbejdet på baggrund af en bestilling fremsendt af NaturErhvervstyrel-
sen d. 23. maj 2016 til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og er led i 
”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forsk-
ningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019. 
 
Notatet er udarbejdet af Professor Jørgen E. Olesen, seniorforsker Troels Kristensen 
begge Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet samt seniorforsker Steen Gylden-
kærne, Akademisk medarbejder Mette Hjorth Mikkelsen og Akademisk medarbejder 
Rikke Albrektsen alle Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. 
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Den hidtidige danske klimaindsats på landbrugsområdet 
 
Jørgen E. Olesen, Steen Gyldenkærne, Mette Hjorth Mikkelsen, Rikke Albrektsen og Troels 
Kristensen 
 
Indledning 
 
Europa-kommissionen forventes i juni/juli 2016 at fremsætte en klimapakke, der omfatter forslag til 
en byrdefordelingsaftale for det ikke-kvotebelagte område. Denne byrdefordeling forventes at give 
Danmark reduktionsmål på 37-40 pct. i forhold til 2005, hvilket sandsynligvis vil udfordre dansk 
landbrug i betydelig grad. MFVM ønsker derfor at informere EU-kommissionen om de reduktioner 
Danmark allerede har foretaget via miljø- og øvrige tiltag. NaturErhvervstyrelsen har den 23 maj 
2016 anmodet DCA om for hver af følgende tre perioder 1) før 1990, 2) 1990-2005, 3) efter 2006 at 
redegøre for: 
a) Udviklingen i landbrugets udledninger.  
b) De konkrete virkemidler, landbruget generelt har anvendt.  
Desuden anmodes om en kort redegørelse for eksisterende viden om udviklingen i landbrugets 
produktivitet og klimaeffektivitet (udledninger per produceret enhed). Endvidere bedes om i muligt 
og relevant omfang sammenligninger med EU-gennemsnittet og/eller relevante EU-lande fsva. 
ovenstående. Det sidste element omkring sammenligning med andre EU-lande er på grund af den 
korte svarfrist ikke medtaget i dette notat. 
 
Udvikling i drivhusgasser fra dansk landbrug i den nationale opgørelse 
 
Drivhusgasemissionen fra landbrugssektoren udgjorde i 2014 21 % af den samlede danske 
udledning. Angivet i CO2-ækv. er emissionen i 1990 opgjort til 12,7 mio. tons CO2-ækv. faldende 
til 10,57 mio. tons CO2-ækv. i 2014, hvilket svarer til et fald på 17 % (tabel 1). 
Landbrugsemissionerne i 2014 fordeler sig med 55 % fra metan, 43 % fra lattergas og de resterende 
2 % fra CO2 fra anvendelse af kalkning, urea og kulstofholdige gødninger. Reduktionen i den totale 
emission i perioden fra 1990 til 2014 skal ses i sammenhæng med faldet i N2O emissioner som 
fortrinsvis skyldes fald i anvendelsen af handelsgødning. Metan emissionerne har ikke ændret sig 
væsentlig i perioden fra 1990 til 2014. Der er sket et fald i emissionen fra fordøjelsesprocessen, men 
denne opvejes af en stigning i emissionen fra husdyrgødning forårsaget af skift i staldsystemer.  
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Tabel 1. Drivhusgasemissioner fra landbrugssektoren 1990 – 2014 (DCE, 2016). 

 
1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 

CH4, tons Fordøjelse 158.192 153.930 140.882 135.611 141.950 143.916 145.450 

 
Husdyrgødning 72.424 86.509 96.024 101.592 93.868 87.135 87.987 

 
Halmafbrænding 87 103 128 143 100 122 121 

N2O, tons Husdyrgødning 
       

 
Gødning 2.622 2.533 2.580 2.642 2.147 2.059 2.045 

 
Atmosfærisk Depo. - Dyr 662 608 607 613 515 462 463 

 
Jord - direkte emission: 

       
 

Handelsgødning 6.292 4.964 3.952 3.241 2.985 3.042 2.935 

 
Husdyrgødning på jord 3.365 3.145 3.084 3.338 3.271 3.265 3.276 

 
Slam 73 144 138 71 96 111 108 

 
Græsning 1.003 1.049 1.008 734 614 620 615 

 
Afgrøderester 1.910 1.766 1.835 1.973 2.122 2.149 2.334 

 
Mineralisering 637 490 418 430 500 566 398 

 
Histosols 1.821 1.694 1.567 1.440 1.313 1.233 1.172 

 
Jord - indirekte emission:               

 
Atmofærisk Deposition 1.049 867 675 546 527 510 508 

 
Udvaskning 1.843 1.689 1.394 1.110 1.145 1.114 1.210 

 
Halmafbrænding 2 3 3 4 3 3 3 

CO2, tons Kalkning 565.494 495.979 260.595 219.677 152.802 243.876 237.716 

 
Urea 14.667 15.180 2.347 440 880 660 513 

 
Anden C-holdig gødning 38.412 25.916 5.412 1.672 2.508 1.925 2.013 

         
 

 Sum CO2-ækv. kt 12.728 12.198 11.337 10.966 10.595 10.536 10.570 
 
 
Udvikling i klimaeffektivitet i den nationale opgørelse 
 
Tabel 2 viser drivhusgasemissioner for henholdsvis malkekvæg og slagtesvin som udgør de 
vigtigste husdyrkategorier og slåedes bidrager med ca. 40 % af den samlede emission fra landbrug. 
I udledningerne fra malkekvæg og slagtesvin er taget højde for de emissionskilder der er direkte 
relateret til husdyrene, dvs. emissioner fra fordøjelsesprocessen, husdyrgødningen, afsætning fra 
græssende dyr samt fra husdyrgødningen som er udbragt på landbrugsjord. 
 
Emissionerne pr. malkeko steg fra 4,6 tons CO2-ækv. per ko i 1990 til 5,7 tons CO2-ækv. per ko i 
2014 hvilket skyldes et øget foderindtag som følge af stigende mælkeydelse. Opgøres emissionen 
pr. kg produceret mælk ses at der i perioden er sket en produktionseffektivitet fra en udledning på 
0,74 kg CO2-ækv. per kg mælk i 1990 til 0,62 kg CO2-ækv. per kg mælk i 2014. Disse tal for 
Danmark er lidt højere end de tal der er opgjort ved sammenligningen mellem de forskellige EU-
lande i slutningen af dette dokument, fordi emissionen fra udbragt husdyrgødning er inkluderet i 
tabel 2 mens det ikke har været muligt at inkludere denne emission i EU-sammenligningen. 
Følgelig er tallene EU sammenligningen i tabel 6 lavere.  For svin gælder, at der i den danske 
opgørelse i tabel 2 angives en beregnet emission per produceret slagtesvin, mens der i EU-
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sammenligningen angives emissionen per årssvin i det pågældende land, dvs. inklusive søer og 
smågrise baseret på landenes opgørelser af svinebestanden.  
Den total emission fra produktionen af slagtesvin er ikke steget betydeligt i perioden fra 1990 – 
2014, trods en stigning i antallet af producerede slagtesvin. Faldet skyldes fortrinsvis et fald i 
emissionen fra håndtering af husdyrgødning som et resultat af ændring i staldtypefordeling i retning 
af staldtyper hvor gødningens opholdstid i stalden er kortere, og hvor metanudledninger derfor er 
lavere.   
 
Tabel 2. Drivhusgasemissioner fra malkekvæg og slagtesvin 1990 - 2014 (DCE, 2016). 
Malkekvæg   1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 
Fordøjelsesproces kt CH4 93,95 90,72 80,93 78,98 83,42 85,11 87,04 
Husdyrgødning kt CH4 13,15 14,01 16,44 17,08 16,78 17,40 17,10 
Husdyrgødning kt N2O 0,66 0,60 0,55 0,54 0,57 0,59 0,58 
Afsat på græs kt N2O 0,46 0,41 0,38 0,21 0,12 0,13 0,12 
Husdyrgødning 
udbragt på jord kt N2O 1,21 1,09 0,99 1,00 1,09 1,12 1,12 
Total emission kt CO2-ækv. 3.371 3.245 3.002 2.922 3.037 3.112 3.148 

  
       

Emission per 
malkeko tons CO2-ækv. 4,476 4,619 4,724 5,179 5,345 5,343 5,595 
Emission per liter 
mælk Kg CO2-ækv. 0,742 0,726 0,664 0,657 0,629 0,619 0,615 

         Slagtesvin   1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 
Fordøjelsesproces kt CH4 7,02 7,91 8,48 9,17 8,57 8,12 8,34 
Husdyrgødning kt CH4 22,91 31,10 34,91 36,76 32,82 30,64 31,11 
Husdyrgødning kt N2O 0,88 0,82 0,78 0,85 0,59 0,51 0,50 
Afsat på græs kt N2O <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 <0,00 
Husdyrgødning 
udbragt på jord kt N2O 0,91 0,84 0,90 1,00 0,81 0,77 0,78 
Total emission kt CO2-ækv. 1.280 1.470 1.586 1.702 1.452 1.350 1.368 
                  
Emission per 
produceret 
slagtesvin tons CO2-ækv. 0,078 0,071 0,070 0,071 0,067 0,067 0,069 

 
 
Udledning fra landbrugsjord 
 
Udledning fra mineralske jorder 
I de nationale opgørelser anvendes modelberegninger til beregning af CO2 udledningen. Generelt er 
de mineralske jorde samlet set stort i ligevægt med hensyn til kulstofindholdet, hvorfor der ikke er 
større ændringer mellem år (Taghizadeh-Toosi et al., 2014), og disse er derfor udeladt her. 
 
 
 



 
 

4 
 

Udledning fra organiske jorder 
Der er store udledninger af drivhusgasser fra dyrkning af organiske jorder. Danmark har sammen 
med de øvrige nordligt beliggende lande i EU et forholdsvis stort dyrket areal på organisk jord. I 
tabel 3 er vist arealudviklingen samt udledningen fra organiske jorde som afrapporteret til EU og 
UNFCCC. Det ses at det dyrkede areal på organisk jord er reduceret med ca. 40 % siden 1990. For 
1990 og frem til 2009 findes der ikke gode data. Fra 2010 angiver NaturErhvervstyrelsens IMK 
system arealernes præcise beliggenhed. Fra 2010 og frem kan det konstateres at der forsvinder ca. 
1000-1200 ha organisk jord i omdrift ud af IMK. Ikke alle af disse arealer kan genfindes som 
vådområdeetablering eller andet. Der er derfor en stor usikkerhed om nogle af disses arealers 
aktuelle dræningstilstand som er den vigtigste parameter for drivhusgasemissionen fra disse jorder. 
Udviklingen bør derfor tages med forbehold.  
 
Tabel 3. Udvikling i areal med dyrket og drænet organisk jord i Danmark og tilhørende emissioner. 

    
1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Relativ 
siden 
1990 

Area, ha 
Annual crops + grass in rotation 74473 69282 64092 58901 53710 43881 0.59 
Permanent grass 37702 35074 32446 29818 27191 34726 0.92 
Total area, > 6 % OC, ha 112175 104356 96538 88719 80901 78606 0.70 

Emissions, 
kt CO2/yr 

Annual crops + grass in rotation 4116 3829 3542 3255 2968 2425 0.59 
Permanent grass 939 873 808 742 677 865 0.92 
Total emission, kt CO2/yr 5055 4702 4350 3998 3645 3290 0.65 

 
 
Udvikling i landbrugets effektivitet i Danmark 
 
Kristensen et al. (2015) undersøgte udviklingen i udledningerne af drivhasgasser fra dansk 
mælkeproduktion i perioden 1900-2010 (tabel 4). Dette omfatter fire typiske situationer i løbet af 
denne periode: A) 1920 – en periode med lokal baseret produktion, B) 1950 – en periode med 
begyndende mekanisering og introduktion af eksterne ressourcer som gødning og proteinfoder, C) 
1980 – en periode med intensiv brug af eksterne ressourcer som gødning og proteinfoder, og D) 
2010 – dagens landbrug med fokus balance mellem produktion med miljøeffekter. I hele perioden 
er der sket en betydelig stigning i mælkeydelsen pr. ko. Der er også sket en stigning i 
energiudnyttelse og proteinudnyttelse. Energiudnyttelsen vil være knyttet til hvor store udledninger 
af metan, der kan forventes pr. produceret enhed, mens proteinudnyttelsen vil være knyttet til hvor 
store udledninger af lattergas der forventes pr. produceret enhed. Fra 1980 til 2010 er der sket en 
mindre stigning i energiudnyttelsen og en betydelig stigning i proteinudnyttelsen. Den faldende 
udledning af drivhusgasser pr. produceret enhed er derfor en kombineret effekt af både stigende 
energinyttelse og stigende kvælstofudnyttelse. Det skal bemærkes at data i tabel 2 er baseret på 
nationale emissioner, mens data i tabel 4 fra Kristensen et al (2015a) er produkt emissioner baseret 
på livscyklus opgørelser. Andelen af den beregnede produkt emission forårsaget af 
handelsgødnings- og foderimport stiger fra 9 % i 1950 til 20 %  i 1980 og falder til 15 % i 2010, 
primært pga. faldende import af handelsgødning.  
 
 



 
 

5 
 

Tabel 4. Udvikling i produktivitet (mælkeydelse kg pr. ko), energiudnyttelse (%), proteinudnyttelse 
(%) samt drivhusgasudledninger pr. produceret mængde mælk (kg CO2-ækv pr. kg mælk) og kød 
(kg CO2-ækv. pr. kg kød) (Kristensen et al., 2015a). 

Periode Ydelse 
(kg mælk/ko) 

Energiudn. 
(%) 

Proteinudn. 
(%) 

Drivhusgas 
(kg CO2/kg 

mælk) 

Drivhusgas 
(kg CO2/kg 

kød) 
1920 1804 39 12 1,27 25,4 
1950 3435 49 19 0,92 18,0 
1980 5058 54 16 1,02 20,4 
2010 8994 57 23 0,81 16,3 

 
Kristensen et al. (2015b) har opgjort udviklingen i produktivitet og ressourceeffektivitet i dansk 
landbrug for perioden 1990 til 2012, opdelt mellem planteproduktion, svineproduktion og 
mælkeproduktion. Energiudnyttelsen er opgjort som foderenheder pr. kg tilvækst eller produceret 
animalsk udbytte (mælk og kød) og kvælstofudnyttelsen som proteinforbruget (tabel 5). For 
svineproduktionen er der i perioden sket et fald i foderforbruget på 6 %, mens proteinforbruget er 
faldet med 22 % i samme tidsrum. For mælkeproduktionen er foder- og proteinforbruget mindst 
midt i perioden, hvilket primært skyldes ændringer i fodernormerne, hvor der fra 2010 er sket et 
forøgelse af foderbehovet til opdræt med 17 %.  
 
Tabel 5. Udvikling i produktivitet i dansk svinebrug og mælkeproduktion opgjort som foderenheder 
(FE) og protein pr. kg tilvækst i svineproduktionen og pr. kg animalsk udbytte (mælk og kød) i 
mælkeproduktionen. 

 Svineproduktion Mælkeproduktion 
År FE pr. kg 

tilvækst 
Protein 

g pr. kg tilvækst 
FE pr. kg AU Protein 

g pr. kg AU 
1990 3,1 542 0,81 146 
1995 3,1 495 0,77 135 
2000 3,0 477 0,74 128 
2005 3,0 475 0,75 128 
2010 3,0 444 0,78 135 
2012 2,9 425 0,78 136 

 
For kvælstoffets vedkommende kan der også ses på ændringer i kvælstofudnyttelsen (N-
effektivitet). Dette er vist i figur 1 for korn-, svin- og mælkeproduktion i perioden 1990-2012. Det 
ses at N-udnyttelsen har været uændret i kornproduktionen, men stigende for svine- og 
mælkeproduktionen. Effekten af øget udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen er i denne opgørelse 
tillagt husdyrproduktionen. Årsagerne til øget N-udnyttelse skyldes dog flere forhold, både en bedre 
udnyttelse af kvælstof fra den udbragte gødning og en bedre udnyttelse af kvælstof i foderet. Det 
ses dog, at stigningen i kvælstofudnyttelsen var størst i perioden 1990-2005 og noget lavere i den 
efterfølgende periode, hvilket skyldes at de væsentligste tiltag som følge af vandmiljøreguleringen 
blev taget inden 2005. 
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Figur 1. Kvælstofudnyttelse (N-effektivitet) opgjort som systemet produktion (plante og 
husdyrprodukter) i forhold til forbruget af kvælstof i handelsgødning, husdyrgødning og fiksering 
for korn-, svine- og mælkeproduktion i perioden 1990-2012. Stolperne viser N-effektivteten og 
linjerne viser den relative ændring (%) siden 1990 (Kristensen et al., 2015b). 
 
Årsager til reduktioner i udledningerne 
 
Ændringerne i landbrugets udledninger af drivhusgasser i perioden siden 1990 skyldes en 
kombination af flere faktorer: 
• Øget produktivitet i både plante- og husdyrproduktionen, som øger effektiviteten i form af 

højere udbytter/ydelse pr. input i form af energi eller kvælstof. Denne øgede effektivitet har 
været gældende i hele perioden, med for kvælstofudnyttelsens vedkommende er den dog aftaget 
siden 2005. Stigningen energieffektivitet er også ganske beskeden i perioden siden 1990. 

• Specifikke tiltag og regulering (Vandmiljøplaner) til at mindske landbrugets 
kvælstofudledninger af ammoniak og nitrat, som har reduceret de indirekte udledninger af 
lattergas fra nitratudvaskning og ammoniakfordampning, men også medvirket til at mindske 
brugen af kvælstof i handelsgødning og dermed reducere de direkte udledninger af lattergas fra 
gødningsanvendelsen. 

• Specifikke tiltag, der reducerer landbrugets udledninger af drivhusgasser, men som dog kun har 
haft mindre effekt i perioden: 

o Forbud mod halmafbrænding. Dette er dog gennemført i 1989, og har medført at der er i 
den efterfølgende periode har været end lavere reduktion i kulstofindhold i jorden end 
der ellers ville have været tilfældet. Dette har ikke påvirket øvrige udledninger. 

o Øget anvendelse af biogas fra husdyrgødning, som reducerer metanudledningerne fra 
lagret gylle. 

o Støtte til udtagning af lavbundsjord, som har reduceret CO2-udledninger fra dyrkede og 
drænede tørvejorder. 
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Sammenligning af 27 EU landes drivhusgasudledninger fra hhv. malkekvæg,  
øvrig kvæg og svin for årene 1990, 2005 og 2014. 
 
Det følgende er en opdatering af afsnittet ”Sammenligning mellem Danmark og gennemsnitlig EU” 
i DCA-notatet ”Den hidtidige danske klimaindsats på landbrugsområdet” af 22. juni 2016. 
 
 
Dette afsnit sammenligner landbrugsemissionerne fra malkekvæg, øvrig kvæg og svin. I 
sammenligningen indgår emissioner fra fordøjelsesprocessen (CH4), husdyrgødningshåndtering 
(CH4 og N2O) og afgræsning (N2O). Datasættet inkluderer 27 EU lande og er hentet fra UNFCCC’s 
hjemmesxside den 1 august 2016. Estland har ikke uploaded deres opgørelser til UNFCCC’s 
hjemmeside, hvorfor disse ikke indgår i opgørelsen. I opgørelserne indgår kun afrapporterede 
emissioner i tabellerne: Table3.As1, Table3.B(a), Table3.B(b). N2O-emission fra afgræsning er 
beregnet ud fra Table3.B(b). N2O-emissioner som hidrører fra husdyrgødning tilført landbrugsjord 
(Table3.D) er ikke inddraget i opgørelsen, da data ikke indeholder information om emission fordelt 
på husdyrtyper.  
 
I det følgende er der sammenlignet drivhusgasemissionerne fra: EU-27, Danmark, det 
produktionsmæssige vægtede gennemsnit for de seks lande som er foreslået til at have det laveste 
reduktionsmål indenfor EU i 2030 (Litauen, Letland, Rumænien, Bulgarien, Kroatien og Polen), de 
syv lande som er foreslået det højeste reduktionsmål (Sverige, Tyskland, Storbritannien, 
Luxembourg, Frankrig, Finland og Danmark) samt midtergruppen på 14 lande som er foreslået at 
have medium reduktionsmål med undtagelse af Estland. 
 
De estimerede emissioner er opgjort 

1) per liter produceret mælk 
2) per styk øvrig kvæg 
3) per svin 

 
Tallene er vægtede gennemsnit for at korrigere for produktionsforskelle mellem landene. For hver 
kategori er der inkluderet nogle få faglige kommentarer. I to enkeltstående tilfælde (Holland) har 
det ikke været muligt på baggrund af landet indberetninger i CRF’erne (Common Reporting 
Format) til UNFCCC at lave en fordeling af N2O emissionen. Her er der foretaget en fordeling på 
baggrund af sammenlignelige tal fra nabolande. Disse to tilfælde har en meget lille betydning for 
det samlede billede. N2O fra græssende dyr er inkluderet og fordelt på baggrund af de 
afrapporterede N udskillelses rater under afgræsning. 
 
For kvæg gælder, at CH4 emissionen fra fordøjelsesprocessen er den vigtigste emissionskilde. CH4 
fra fordøjelsesprocessen udgør normalt 75-90% af den totale metanemission. For intensivt 
kvæghold, hvor kvæget har gyllebaserede systemer, er der ofte tale om en relativ stor emission fra 
husdyrgødningen. I mere tørre klimaer, såsom i det sydlige Europa, og i mindre intensivt kvæghold 
anvendes ofte fast gødning. Under disse forhold er CH4-emissionen af mindre betydning, mens der 
sker en øget N2O-emission. 
 
For svin gælder det modsatte. CH4 fra fordøjelsesprocessen er meget begrænset. Den største kilde er 
derfor gødningshåndteringen. Gyllebaseret håndtering af gødningen er mest almindelig i intensive 
svinebedrifter. I mindre udviklede lande er der typisk en højere andel af svin på staldsystemer hvor 
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der anvendes fast gødning, hvilket giver en mindre emission. For svin er derfor især temperaturen 
vigtig, hvor lande med lave temperaturer er en relativ mindre CH4-dannelse sammenlignet med 
lande som har et varmere klima. Dette bør indgå i vurderingen af de nedenstående tal.  
 
Malkekøer – mælkeproduktion 
 
I figur 2 og tabel 6 er vist de estimerede emissioner per liter produceret mælk. Siden 1990 er der 
sket et fald i emissionen per liter produceret mælk. Dette skyldes en højere mælkeproduktion per kg 
malkeko. I samme periode er emissionen per malkeko steget på grund af et øget foderindtag (ikke 
vist). Lande som har et højt produktionsniveau har generelt en emission på 0,55-0,60 kg CO2-ækv. 
per liter mælk i 2014. Lande med en lav produktivitet er opgjort til at have en emission på 0,60-0,70 
kg CO2-ækv. per liter mælk i 2014. Med den nuværende viden omkring fodring og 
produktionsteknologier vurderes den nedre grænse for CO2 produktionen til omkring 0,45-0,50 kg 
CO2-ækv. per liter mælk med de nuværende anvendte staldtyper. 
 
 
Figur 2. Drivhusgasemissionen per liter produceret mælk, kg CO2-ækv./liter mælk.  

 
 
  Tabel 6. Drivhusgasemissionen per liter produceret mælk, kg CO2-ækv./liter mælk. 
 1990 2005 2014 
EU-27, gennemsnit 0,79 0,65 0,61 
Danmark 0,66 0,58 0,55 
Lavt reduktionsmål 0,90 0,77 0,66 
Medium reduktionsmål 0,89 0,68 0,63 
Højt reduktionsmål 0,72 0,61 0,57 
 
 
Øvrig kvæg 
Figur 3 og tabel 7 viser emissionen fra øvrig kvæg. Som for mælkekvæg er CH4-emissionen fra 
fordøjelsesprocessen den dominerende kilde. Forskellen på emissionen for øvrig kvæg landene 
imellem er betydelig mindre for malkekvæg.  
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I lande hvor kødkvæg udgør en relativ stor andel af den samlede landbrugsproduktion, vil også 
emissionen være relativ stor, fordi opvæksten er mindre intensiv. Da kødkvæg oftest afgræsser eller 
holdes på gødningssystemer med fast husdyrgødning, er CH4-emissionen lav, hvilket der bør tages 
hensyn til ved en sammenligning. Mindre intensive produktionssystemer vil normalt også have en 
relativ høj drivhusgasemission per kg produceret kød, men typisk for østeuropæiske lande er 
andelen af ”øvrig kvæg” meget lille og begrænset til opdræt af kvier. Lande med en intensiv 
mælkeproduktion opdrætter typisk kalvene i intensive systemer som typisk er gyllebaseret og derfor 
har en højere metanemission. Det betyder at lande med intensiv produktion oftest har en højere 
emission per dyr sammenlignet med lande, som har en stor andel af kødkvæg som er ekstensivt 
drevet. Samlet giver det et kompliceret billede, og det er derfor vanskeligt at drage konklusioner på 
det nærværende grundlag. 
Den væsentligste grund til at Danmark har en af de laveste emissioner per ”øvrig kvæg” skyldes 
primært, at Danmark næsten udelukkende har malkekvæg og ”øvrig kvæg” derfor er kalve som 
opdrættes i intensive systemer med høj foderudnyttelse. Ændring i den danske emission fra 1990 til 
2005 skyldes primært en forskydning i gødningshåndteringen mod gyllebaserede systemer. 
 
 
Figur 3. Drivhusgasemissionen per ”øvrig kvæg”, kg CO2-ækv./stk./år. 

 
 
   
Tabel 7. Drivhusgasemissioner per ”øvrig kvæg”, kg CO2-ækv./stk./år. 
 1990 2005 2014 
EU-27, gennemsnit 1600 1674 1667 
Danmark 1230 1504 1485 
Lavt reduktionsmål 1456 1467 1475 
Medium reduktionsmål 1547 1591 1580 
Højt reduktionsmål 1699 1788 1791 
 
Svin 
Svin produceres mere eller mindre intensivt. De fleste EU lande har dog en intensiv 
svineproduktion og derfor er produktionen generelt sammenlignelig på tværs af landene. Som 
nævnt ovenfor er den største emission fra svin knyttet til håndtering af husdyrgødningen. Da CH4-
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dannelsen er en temperaturafhængig proces, betyder det, at for samme produktionssystem, vil lande 
som befinder sig i varmere klima have en større drivhusgasemission end nordligt liggende lande. 
Andre faktorer som gør det vanskeligt at sammenligne forskellige landes emissioner er at a) flere 
lande har udviklet nationale metoder som ikke er sammenlignelige, b) nogle lande inddrager at der 
er krav om flydelag på gyllen (som i Danmark) og som kan være med til at reducere CH4-
emissionen, mens andre ikke gør det fordi dette krav ikke findes, c) fordelingen af 
produktionssystemer for svin med henholdsvis gylle og fast gødning er meget vigtig, fordi 
gødningen er den væsentligste kilde.  
 
I sammenligningen i figur 4 og tabel 8 er emissionen opgjort per årssvin og ikke per produceret 
slagtesvin som for Danmark i tabel 2. Det skyldes at emissionen i afrapporteringerne for de enkelte 
lande ikke er opdelt i undergrupper, såsom søer og slagtesvin.  
  
I figur 4 og tabel 8 er vist den rapporterede udvikling siden 1990. Danmark er blandt de lande, som 
har den laveste emission per gris, men ikke den laveste, selvom de danske svineproducenter anses 
for at være blandt de mest effektive. Der er flere grunde til dette. Bl.a. har Danmark udarbejdet 
nationale emissionsfaktorer, som er højere end ”IPCC default” for det klimaområde som Danmark 
tilhører, mens Sverige har udarbejdet nationale værdier der er lavere end IPCC’s default værdier. 
Det betyder alt andet lige, at den afrapporterede emission i Sverige bliver mindre end i Danmark for 
samme effektivitetsniveau.  
 
Gruppen af lande som har det laveste reduktionsmål viser en lav gennemsnitlig udledning. Det 
skyldes delvis, at disse lande afrapporterer en lav N2O-emission, fordi de angiver, at deres gylle 
opbevares uden flydelag. Polen befinder sig i denne gruppe. Den polske svineproduktion udgør en 
meget stor del af denne gruppe (48%). Polen har afrapporteret, at 75% af deres svineproduktion 
sker i systemer med fast gødningshåndtering. Disse produktionssystemer har en lav CH4 emission 
sammenlignet med gyllesystemer. Samlet set ender Polen derfor op med en emission på 112 kg 
CO2-ækv./gris/år og fordi produktionen i Polen udgør en meget stor del af den samlede produktion i 
denne gruppe bliver gennemsnittet lavt. Samlet set har denne gruppe med det laveste reduktionsmål 
derfor en udledning, som svarer til gruppen med det højeste reduktionsmål. 
 
Figur 4. Drivhusgasemissionen per gris, kg CO2-ækv./gris/år.
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Tabel 8. Drivhusgasemissionen per gris, kg CO2-ækv./gris/år. 
 
 1990 2005 2014 
EU-27, gennemsnit 191 182 181 
Danmark 184 182 158 
Lavt reduktionsmål 225 163 168 
Medium reduktionsmål 203 211 213 
Højt reduktionsmål 154 155 149 
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