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Landbrugsstyrelsen har i bestilling sendt d. 4. januar 2019 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at bidrage til oplysning af MOF-spørgsmå-
lene 265-267, herunder vurdere om LCA-tallene fra virkemiddelkataloget fra 2018 er 
relevante for besvarelsen af MOF-spørgsmålene. 
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tarer. 
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug  10.01.2019 

Bidrag til oplysning af MOF spm. 265-267 
Af Marie Trydeman Knudsen, Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Anne Grete Kongsted og Jørgen E. 
Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
 
Baggrund  
MOF spørgsmål 265-267 er stillet 3. december 2018, og besvaret af Miljø- og fødevareministeren d. 20. 
december 2018. 

Spørgsmål nr. 265  
”Vil ministeren redegøre for, hvor stor drivhusgasudledningen er fra produktionen af henholdsvis 1 
kg. økologisk produceret svinekød og 1 kg. konventionelt produceret svinekød? Ministeren bedes 
også sætte mængderne af drivhusgasudledning i forhold til hinanden.” 

Spørgsmål nr. 266  
”Vil ministeren redegøre for, hvor stor drivhusgasudledningen er fra produktionen af 1 liter mælk fra 
henholdsvis en økologisk og en konventionel ko? Ministeren bedes også sætte mængderne af 
drivhusgasudledningen i forhold til hinanden.” 

Spørgsmål nr. 267  
”Vil ministeren redegøre for, hvor stor drivhusgasudledningen er pr. kilo fra henholdsvis en økologisk 
slagtekylling og en konventionel slagtekylling? Ministeren bedes også sætte mængderne af 
drivhusgasudledning i forhold til hinanden.” 

I forbindelse med besvarelsen af MOF 265-267 er Landbrugsstyrelsen blevet opmærksomme på AU 
sammenstilling af LCA-tal i klimavirkemiddelkataloget fra 2018.  
 
Landbrugsstyrelsen har derfor bedt AU om et kort bidrag til oplysning af spørgsmålene, herunder en 
vurdering af, om tallene fra virkemiddelkataloget er relevante for besvarelse af spørgsmålene. Endvidere 
bedes AU henvise til de mest relevante og nyeste studier fra litteraturen, der kan bidrage til besvarelsen. Der 
skal ikke udarbejdes nye tal til besvarelsen. 

 

Besvarelse 
Det forudsættes i besvarelsen, at der ønskes værdier for drivhusgasudledningen per kg mælk samt per kg 
svine- og kyllingekød produceret i Danmark under standard produktionsforhold. For hvert af de tre 
spørgsmål er der derfor vist de foreliggende danske undersøgelser baseret på LCA metoden og som 
supplement efterfølgende en kort omtale af udenlandske studier.  

Ved beregninger af drivhusgasudledningen er produktionsdata og de anvendte emissionsfaktorer, samt den 
funktionelle enhed (se forklaring herunder) de mest afgørende elementer. I de refererede studier er 
produktionsdata baseret på data fra private bedrifter, opstillede systemer eller nationale statistikker. De 
anvendte emissionsfaktorer er med få undtagelser baseret på IPCC (dog med den variation, der er i disse 
over årene).  

Den funktionelle enhed udtrykker, hvilket produkt der er tale om og hvor i kæden, at beregningerne er 
afsluttet. I de nedenstående tabeller er der standardiseret til at kæden slutter ’ab gård’, dvs. at alle 
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emissioner indtil dyrene forlader gården er medregnet. For kød er der omregnet fra kg levende slagtedyr til 
kg ’kød’ (her slagtevægt) med en faktor 0,76 for grise og 0,79 for kyllinger. I mælkeproduktionen produceres 
både mælk og kød. Den samlede klimabelastning fra systemet fordeles mellem mælk og kød med allokering. 
Dvs. noget af klimabelastningen er allokeret til kødproduktionen, så der kun medtages den belastning, som 
alene skyldes mælk. 

 

Spørgsmål nr. 265; Drivhusgasudledningen fra 1 kg økologisk produceret versus 1 kg 
konventionelt produceret svinekød 

Der findes os bekendt ikke studier, der direkte sammenligner dansk økologisk produceret versus dansk 
konventionelt produceret svinekød under de samme forudsætninger og med samme metode, og man skal, 
som allerede nævnt af MFM i besvarelsen af spørgsmålet, være varsom med sammenligning på tværs af 
studier. I nedenstående tabel er der sammenstillet resultater for to studier, der undersøger 
drivhusgasudledningen fra dansk økologisk produceret svinekød og tre studier, der undersøger 
drivhusgasudledningen fra dansk konventionelt produceret svinekød. 

Tabel 1. Drivhusgasudledningen (GHG) fra dansk økologisk og konventionelt produceret svinekød 
Reference GHG udledning, kg CO2-

ækv. per enhed 1) 
Funktionel 
enhed (FU) 

Bemærkninger 

Økologisk Konventionel 
Dalgaard et 
al., 2007 

 3,4 1 kg slagtevægt Ab gård,  
Gennemsnitlig produktions data fra 2005 

Nguyen et al., 
2011 

 2,88 1 kg slagtevægt Ab gård,  
Gennemsnitlig produktions data fra 2010 3) 
 

Dorca-Preda 
et al., 2019 1) 
(Foreløbige 
resultater) 

  
3,67 
3,02 

1 kg slagtevægt To produktionsår: 
2005 
2016 
Ab gård,  
Gennemsnitlige produktions data 4) 

Halberg et al., 
2010 1) 

 
3,30 
3,81 
2,89 

 1 kg slagtevægt Tre produktionssystemer: 
Søer på kløvergræs, slagtesvin inde (standard) 
Søer og slagtesvin på kløvergræs 
Søer og slagtesvin i enhedstelte med adgang 
til kløvergræs 
Ab gård 

Jakobsen et 
al., 2015 1) 

 
3,31 
3,31 
2,79 

 1 kg slagtevægt Tre produktionssystemer: 
Søer på kløvergræs, slagtesvin inde (standard) 
Søer og slagtesvin på kløvergræs 
Søer og slagtesvin på kløvergræs og 
alternative fourageringsafgrøder (lucerne og 
jordskokker) 
Gennemsnitlige produktionsdata fra 2013 2), 
Ab gård  

1) Klimabidrag fra ændringer i jordens kulstofpulje indregnet men ikke bidrag fra LUC (Land Use Change) 
2) SEGES, 2014. Nøgletal for økologiske sohold og slagtesvinebesætninger. Data fra 10 sobesætninger og 12 slagtesvinebesætninger i 2013, i 

alt 3.679 årssøer og 52.582 slagtesvin. 
3) Produktionsdata fra 2010 er baseret på data fra de lokale rådgivningscentre. Der indgår 749 sobesætninger med i alt 460.000 

årssøer, 637 smågrisebesætninger med i alt 9,4 millioner producerede smågrise og 815 slagtesvinebesætninger med i alt 4,8 
millioner producerede slagtesvin (SEGES, 2011, Notat nr. 1114). 
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4) Produktionsdata fra 2016 er baseret på data fra de lokale rådgivningscentre. Der indgår i alt 570 sobesætninger med i alt 435.000 
årssøer, 541 smågrisebesætninger med i alt 12,6 millioner producerede smågrise og 714 slagtesvinebesætninger med i alt 5,6 
millioner producerede slagtesvin (SEGES, 2017, Notat nr. 1716). 

 

Spørgsmål nr. 266; Drivhusgasudledningen fra 1 liter økologisk produceret versus 1 kg 
konventionelt produceret mælk 

Der findes os bekendt primært to studier, der direkte sammenligner dansk økologisk produceret versus 
dansk konventionelt produceret mælk. I nedenstående tabel er der sammenstillet resultater fra disse to 
studier. 

Tabel 2. Drivhusgasudledningen (GHG) fra dansk økologisk og konventionelt produceret mælk 
Reference GHG udledning, kg CO2-

ækv. per enhed 
Funktionel enhed 
(FU)4) 

Bemærkninger 

 Økologisk Konventionel 
Kristensen et 
al., 2011 2) 

0,90 
(0,59-1,19) 

0,91 
(0,75-1,22) 

1 kg mælk 1) Produktionsdata fra 2001-2003 3) 

Knudsen et 
al., 2019 

0,95 1,01 1 kg mælk 
 

Typisk  dansk produktion 

1) Biologisk allokering der følger IDF, som også er den metode PEF anbefaler 
2) I Klimavirkemiddelkataloget er der refereret hhv. 1,2 og 1,27 kg CO2/kg mælk for hhv. konventionel og økologisk mælk. Det er beregnet 

som den samlede GHG udledning fra mælkeproduktionssystemet (mælk og kød), delt med produceret mængde mælk. Når GHG 
udledningen her er højere per kg ECM før allokering men ikke efter allokering i det økologiske system, skyldes det især, at der i det 
økologiske system producers mere kød per kg ECM (hhv. 24,3 g kød/kg ECM i øko og 21,8 g kød/kg ECM i konv) og mere af 
klimabelastningen trækkes ud til kødet med allokeringen. 

3) Data fra 32 økologiske og 35 konventionelle bedrifter 

 
Spørgsmål nr. 267; Drivhusgasudledningen fra 1 kg økologisk produceret versus 1 kg 
konventionelt produceret slagtekyllinger 

Der findes os bekendt ingen studier, der direkte sammenligner dansk økologisk produceret versus dansk 
konventionelt producerede slagtekyllinger. Der findes et enkelt LCA studie af dansk konventionel 
kyllingeproduktion og resultater fra dette studie er vist i tabel 3. 

Tabel 3. Drivhusgasudledningen (GHG) fra dansk produceret konventionel slagtekylling 
Reference GHG udledning, kg CO2-

ækv. per enhed 
Funktionel enhed 
(FU) 

Bemærkninger 

 Økologisk Konventionel 
Rasmussen & 
Jørgensen, 
2011 

- 2,07 1 kg slagtevægt 1) Ab gård 2) 

1) Inklusiv kød, knogler, lever, hjerte, nyrer, fødder, hals, slagtet vægt 1670 g, heraf 181 g biprodukter (hjerte, lever, fødder, nakke), levende 
vægt 2127 g 

2) Her er kun medtaget GHG emissioner, indtil slagtekyllingerne forlader gården. Hvis hele kæden inklusiv bidrag fra slagteriet medtages er 
der et klimaaftryk på 2,31 kg CO2/kg kød ab slagteri, dvs. 10,1% af det samlede aftryk stammer fra slagteprocessen 
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Virkemiddelkataloget (Olesen et al., 2018) 

I Virkemiddelkataloget blev der taget udgangspunkt i fire LCA studier (tabel 26), der indeholdt en direkte 
sammenligning mellem økologi og konventionel, hvilket betød, at der for svine- og fjerkræproduktionen blev 
anvendt to udenlandske studier. Desuden var det sidstnævnte et studie om æg- og ikke 
kylligekødsproduktion. Som det fremgår af ovenstående er der ikke i mellemtiden kommet sammenlignende 
danske studier, men der er kommet nogle nyere danske studier inden for henholdsvis økologisk og 
konventionel svinekød, der umiddelbart viser en mindre forskel end det udenlandske studie (Dourmad et al., 
2014) i virkemiddelkataloget. Virkemiddelkataloget arbejder desuden udelukkende med effekt af omlægning 
på emissionen fra landbrugssektorer i Danmark og ikke effekt i et produktperspektiv som ved LCA-
analyserne. 

 

Udenlandske studier 

Meier et al. (2015) har gennemført et review af 34 livscyklusvurderingsstudier, der har en direkte 
sammenligning af drivhusgasudledningen fra økologiske og konventionelle fødevarer primært i Europa. 
Meier et al. (2015) har for kyllingekød fundet, at drivhusgasudledningen fra 1 kg økologisk kyllingekød 
spænder fra at være 24% lavere til 46% højere end 1 kg konventionelt kyllingekød. Der kan altså heller ikke 
for kyllingekød konkluderes at være nogen forskel i drivhusgasudledningen af økologiske og konventionelle 
fødevarer (Meier et al. 2015). Ligeledes rapporterer Meier et al. (2015), at for 1 kg svinekød viser nogle 
udenlandske studier lidt lavere værdier og andre lidt højere værdier for økologisk sammenlignet med 
konventionelt svinekød. Der er således en vis usikkerhedsmargen i beregningerne, som bør tages med i 
betragtningen. Tilsvarende variationer i drivhusgasudledning findes i et senere review af Wagenberg et al 
(2017), som desuden påpeger behovet om yderligere repræsentative data og en vis usikkerhedsmargen i 
beregningerne, som bør tages med i betragtning ved vurderingen af forskelle mellem systemerne.  
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