
 
 

 
 

 

 
DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
Aarhus Universitet  
Bl ichers Allé 20 
8830 Tjele 

Tlf. :  +45 8715 6000 
E-mail :  dca@au.dk 
http:// dca.au.dk 

 

Følgebrev 
 
Dato 26. februar 2020 

 

Journal 2020-0057183 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG  

Att: Maja Effersøe Khan 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Fødevarestyrelsen 
Stationsparken 31-33 
2600 Glostrup 

Levering på ”Bestilling om rådgivning - data for metan/CO2 udledning fra kødkvæg 
kontra malkekvæg” 

 
Fødevarestyrelsen har i en mail sendt d. 25. januar 2020 spurgt DCA – Nationalt Cen-
ter for Fødevarer og Jordbrug – om ”hvor meget metan og CO2-ækvivalenter, der 
udledes fra kødkvæg kontra malkekvæg i Danmark.” 
 
Nedenfor følger besvarelsen, der er udarbejdet af Akademisk medarbejder Mette 
Hjorth Mikkelsen fra Institut for Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske Emissioner 
ved Aarhus Universitet. Fagfællebedømmer har været Akademisk medarbejder Rikke 
Albrektsen fra samme institut. Besvarelsen er revideret i lyset af hendes kommentarer. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet”, ”Ydelses-
aftale Husdyrproduktion 2020-2023”.  

 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
Specialkonsulent, Kvalitetssikrer DCA-centerenheden 
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Bestilling om rådgivning - data for metan/CO2 udledning fra kødkvæg kontra 
malkekvæg 
 
Forfatter: Mette Hjorth Mikkelsen, Institut for Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske 
Emissioner, DCE, Aarhus Universitet 
 
Fagfællebedømmer: Rikke Albrektsen, Institut for Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske 
Emissioner, DCE, Aarhus Universitet 
 
 
På baggrund af forespørgsel fra Fødevarestyrelsen er udarbejdet en beregning, der viser drivhusgas-
emissionen fra kvæg opgjort i den seneste afrapporterede nationale emissionsopgørelse – dvs. for år 
2018. Emissionen er opgjort som total emission samt emissionen per dyr. 
 
Datagrundlag 
Beregningen er baseret på den nationale opgørelse for drivhusgasser, hvor data for seneste 
opgørelsesår 2018 er uploaded på: 
http://cdr.eionet.europa.eu/dk/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envxhstlg/DNM_202
0_2018_09012020_174733_started.xlsx/manage_document. Beskrivelse og dokumentation for 
hvordan emissionen beregnes i den nationale opgørelse kan findes i den seneste udgivet rapport til 
UNFCCC, uploaded på: https://unfccc.int/documents/194801. Dog omfatter denne rapport kun 
emissionen frem til 2017, men beregningsmetoden er uændret. 
 
CO2 emission fra dansk kvægproduktion 
Beregningen omfatter den emission, der er knyttet til husdyrenes fordøjelsesproces og håndteringen 
af husdyrgødning i stald og lager. Der er således ikke indregnet N2O emission fra dyrkning af 
landbrugsjord. Der forekommer N2O udledning fra dyrkning af landbrugsjord og denne beregnes på 
baggrund af den mængde kvælstof, der udbringes på marken. Idet der anvendes en fast N2O 
emissionsfaktor uafhængig af hvor kvælstoffet kommer fra, betyder det, at N2O emissionen er den 
sammen per kg kvælstof udbragt på jord, uafhængig af om det er fra tyre eller malkekvæg. Reduceres 
mængden af kvælstof i husdyrgødning tilført marken, vil dette principielt skulle erstattes med en 
anden kvælstofkilde – fx handelsgødning. Øget anvendelsen af N i handelsgødning vil medføre en lidt 
lavere N2O emission, fordi der regnes med 100% N-udnyttelse, hvor der for husdyrgødning antages 
en N-udnyttelse, som er lavere end 100%. Således skal der udbringes mere N per ha ved anvendelse af 
husdyrgødning fremfor handelsgødning, for at opnå samme gødskningseffekt.  
 
I Tabel 1 er vist den samlede drivhusgasemission fra kvægproduktionen i 2018, hvilket er opgjort til 
4323 kt CO2-ækv., heraf 2915 kt CO2-ækv. fra malkekvæg og 261 kt CO2-ækv. fra tyreproduktionen. 
Størstedelen af CO2 emissionen sker i forbindelse med dyrenes fordøjelse.  
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Tabel 1. Emission fra dansk kvægproduktion i 2018 
Emission 2018 Fordøjelse Husdyrgødning 

(stald+lager) 
Husdyrgødning 
(stald+lager) 

I alt 

 
kt CH4 kt CH4 kt N2O kt CO2-ækv. 

Malkekvæg 92,41 15,25 0,75 2915 
Tyre 0-6 mdr. 1,54 0,49 0,05 66 
Tyre 6 mdr.-slagtning 2,76 4,12 0,08 195 
Opdræt 0-6 mdr. 3,57 0,39 0,07 121 
Opdræt 6 mdr.-kælv 25,43 5,32 0,18 823 
Ammekøer 5,77 1,84 0,04 203 
kt CH4 131,47 27,41     
kt N2O     1,18   
kt CO2-ækv.       4323 

Reference: baseret på den nationale drivhusgasopgørelse 
 
 
Malkekvægproduktionen er langt mere dominerende i Danmark end produktionen af kødkvæg, 
hvorfor det er vigtigt at se emissionen i relation til antallet af producerede dyr. I tabel 2 er derfor vist 
den gennemsnitlige emission per dyr per år, hvorfra det ses, at en malkeko i gennemsnit antages at 
bidrage med 5066 kg CO2-ækv. i 2018, mens en produceret tyr, defineret som ½ år til slagtning, i 
gennemsnit forventes at emittere med 854 kg CO2-ækv. i 2018. 
 
Tabel 2 Emissionen per kvæg – baseret på 2018 data 

Emission 2018 
 

Gennemsnitlig emission per dyr  
Antal dyr kg CH4 per dyr kg CH4 per dyr kg N2O per dyr kg CO2-ækv. 

Per dyr 
Malkekvæg 575.423 160,59 26,49 1,31 5066 
Tyre 0-6 mdr. 235.258 6,53 2,07 0,22 280 
Tyre 6 mdr.-slagtning 228.058 12,09 18,07 0,33 854 
Opdræt 0-6 mdr. 163.949 21,77 2,39 0,45 739 
Opdræt 6 mdr.-kælv 458.072 55,51 11,61 0,40 1797 
Ammekøer 84.812 68,00 21,73 0,49 2391 

Reference: baseret på den nationale drivhusgasopgørelse 
 
 


	Følgebrev260220
	Besvarelse

