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Q2 2. Får vi krav til reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser, og hvad koster de?

Landbrugsproduktionen medfø-
rer udledninger af metan (CH4) 
og lattergas (N2O), som bidrager 
til den menneskeskabte drivhus-
effekt. Drivhuseffekten af metan 
og lattergas er henholdsvis 23 og 
296 gange kraftigere end effek-
ten af kuldioxid (CO2). Biologi-
ske processer medfører optag af 
CO2 fra atmosfæren gennem fo-
tosyntesen, men over tid udledes 
dette igen til atmosfæren gen-
nem omsætninger i planter, dyr 
og mikroorganismer. I et biolo-
gisk system i ligevægt vil opta-
get af CO2 gennem fotosyntesen 
blive balanceret af CO2-udled-
ningen gennem omsætningspro-
cesserne, men ændringer i areal-
anvendelsen indenfor skov- og 
landbrug samt imellem de to 
arealanvendelser kan påvirke 
lagringen af kulstof i jord og 
dermed balancen mellem bun-
det og atmosfærisk CO2.

EUs nye forslag til energi- 
og klimapakke lægger for Dan-
marks vedkommende op til 1) 
en forøgelse af den vedvarende 
energis andel af energiforsynin-
gen fra 10 til 30% frem til 2020, 

2) en 20% reduktion i CO2-ud-
ledningen fra ikke-kvotebelagte 
sektorer (herunder landbruget) 
for år 2020 i forhold til 2005, og 
3) at 10% af transportsektorens 
energiforbrug skal udgøres af 
biobrændstof i 2020. Dette giver 
selvklart både udfordringer og 
muligheder for landbruget.

Reduktion af udledninger-
ne
Landbrugets udledninger kan 
påvirkes gennem en række for-
skellige tiltag, som i varierende 
grad vil påvirke udledninger-
ne af de enkelte drivhusgasser 
(metan, lattergas og kulstof i 
jorden). Overordnet set er det 
væsentligt fortsat at øge kvæl-
stofudnyttelsen i produktionen 
samtidigt med, at kulstofmæng-
den i dyrkningsjorden fasthol-
des eller måske endda opbyg-
ges. Der er også brug for at øge 
biomasseudnyttelsen til energi, 
men det bør ske uden, at det går 
ud over fødevareproduktionen 
og de øvrige miljøhensyn. Her 
er der især muligheder gennem 
øget udnyttelse af affalds- og 

restprodukter samt dyrkning af 
flerårige energiafgrøder.

Der er en række muligheder 
for at reducere udledningerne af 
metan og lattergas fra husdyr-
gødningen. Især har behandling 
af gyllen i biogasfællesanlæg et 
potentiale for betydelige emissi-
onsreduktioner. Der er også mu-
ligheder ved nye teknologiske 
tiltag, herunder hyppigere ud-
slusning af gylle til lager, forsu-
ring af gyllen, samt etablering af 
flydelag og fast overdækning på 
gyllebeholdere. Endelig er der 
muligheder for reduktioner ved 
f.eks. afbrænding af fast hus-
dyrgødning eller lufttæt over-
dækning af fast gødning. Me-
tan fra husdyrenes fordøjelse 
kan reduceres ved ændret fod-
ring eller ved anvendelse af me-
tanhæmmende stoffer. Ændring 
af fodersammensætningen kan 
reducere metanudledningerne, 
hvis fedtindholdet i foderratio-
nen øges. Dette vil dog samti-
digt øge mælkens fedtindhold. 
Der findes en lang række metan-
hæmmende stoffer, hvoraf man-
ge dog er vækstfremmere, medi-
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Q22. Får vi krav til reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser, og hvad koster de?

cin eller har andre karakteristika, 
som gør dem uacceptable til an-
vendelsen i produktionen.

Udledningen af lattergas kan 
reduceres ved at mindske an-
vendelsen af kvælstofgødninger 
og ved at reducere tabet ved am-
moniakfordampning og nitrat-
udvaskning. Især resulterer en 
forøget kvælstofudnyttelse i re-
duktion i lattergasemissionerne. 
Andre muligheder er at introdu-
cere en dyrkningspraksis, som 
kan dokumenteres at reducere 
emissionen af lattergas fra en gi-
ven mængde udbragt kvælstof-
gødning f.eks. ved delt gødsk-
ning, ved at undgå nitratholdige 

gødninger i foråret, ved at und-
gå at udbringe handelsgødning 
samtidigt med husdyrgødning, 
ved anvendelse af nitrifikations-
hæmmere i gødningen samt ved 
at biogasbehandle gylle.

Mængden af kulstof i land-
brugssystemer udgøres primært 
af kulstof i jordens organiske 
stof. Kulstofindholdet i land-
brugsjord kan især påvirkes gen-
nem tilførslen med afgrødere-
ster og husdyrgødning. Desuden 
spiller jordbearbejdningens in-
tensitet en rolle for kulstoflag-
ringen. Direkte såning vil så-
ledes føre til kulstofophobning 
sammenlignet med traditionel 

pløjning. Stigningen i jordens 
kulstoflager er særlig stor under 
græsmarker, og en del af kul- 
stoflagringen sker under pløje-
laget. Retablering af vådområ-
der på organiske jorder vil være 
særligt effektive til at øge CO2-
lagringen, da det vil standse 
nedbrydningen af organisk stof 
i disse humusholdige jorde samt 
under visse forhold øge tilbage-
førslen af planterester.

Landbruget bidrager i dag 
med ca. 24 PJ biomasse til ener-
gi svarende til ca. 3% af Dan-
marks samlede energiforsyning. 
Analyser har vist, at der ved 
øget udnyttelse af restproduk-

Tiltag Omfang CH4 + N2O Jord-C Bioenergi I alt
Bioenergi
Halm til kraftvarme 150.000 ha 21 -98 384 298
Husdyrgødning til biogas 45 % 546 -90 350 807
Afbrænding afgasset gylle 30 % 73 -53 59 79
Afbrænding separeret svinegylle 30 % 52 -43 43 52
Græs fra naturpleje til biogas 75.000 ha -45 0 148 103
Pileflis 100.000 ha 27 157 1087 1270
Energimajs til biogas 100.000 ha -232 0 763 531
Forbedret gødningshåndtering
Køling af svinegylle i stalde 20 % 4 0 0 4
Hyppig udslusning af svinegylle 20 % -12 13 0 2
Overdækning af gyllebeholdere 40 % 41 0 0 41
Overdækning af fast gødning 80 % 1 0 0 1
Husdyr
Øget fedt til malkekøer 50 % 248 0 0 248
Forbedret N-udnyttelse
Reduceret N-norm græsmarker 200.000 ha 93 0 0 93
Nitrifikationshæmmere 100 % 272 0 0 272
Arealanvendelse
Efterafgrøder 400.000 ha -14 293 0 280
Reduceret jordbearbejdning 200.000 ha 0 66 -8 58
Udtagning af lavbundsarealer 27.000 ha 20 274 0 295
Udtagning af højbund til græs 100.000 ha 64 183 0 247
Udtagning af højbund til skov 100.000 ha 64 257 0 321
I alt, under hensyn til overlap 1281 556 2020 3851

Tabel 1. Skønnet yderligere reduktioner af drivhusgasemissioner i fra landbruget i perioden frem til 2020. Reduktionspotentialet er opgjort i 
effekter på metan og lattergasemissionerne, kulstoflagring i jord og substitution af fossil energi og anført i 1000 ton CO2-ækv. pr. år. Negative 
værdier angiver at udledningerne øges ved det pågældende tiltag.
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ter som gylle og halm kan opnås 
2-3 gange så meget bioenergi 
fra landbruget. Hvis yderligere 
15% af kornarealet omlægges til 
energiafgrøder, kan leverancen 
af bioenergi fra landbruget næ-
sten femdobles.

Potentialet for reduktioner
En oversigt over det skønnede 
potentiale for en række af til-
tag til emissionsreduktioner i 
landbruget er vist i tabel 1. Her 
er effekterne af de enkelte til-
tag opdelt på metan og lattergas 
(CH4+N2O), ændringer i jordens 
kulstofindhold (jord-C) samt 
bioenergi opgjort som fortræng-
ning af CO2 fra afbrænding af 
naturgas. De fleste tiltag påvir-
ker mere end en af drivhusgas-
serne, og negative værdier i ta-
bellen betyder, at udledningerne 
af den pågældende drivhusgas 
stiger ved implementering af til-
taget. Det er væsentligt at være 
opmærksom på, at de forskel-
lige drivhusgasser kan være un-
derlagt forskellige former for 
reguleringer. Metan og lattergas 
indgår direkte som en redukti-
onsforpligtelsen under Kyoto-
protokollen samt under de ik-
ke-kvotebelagte sektorer i EUs 
klima og energipakke. Dan-
mark har tiltrådt artikel 3.4 un-
der Kyoto-protokollen, som in-
debærer, at ændringer i jordens 
kulstofindhold medregnes i den 
danske nationale reduktionsop-
gørelse. Effekten af landbrugets 
bioenergiproduktion kan indgå 
i enten den kvotebelagte sek-
tor (f.eks. store kraftværker) el-
ler den ikke-kvotebelagte sektor 
(f.eks. transport eller små var-
meværker) afhængig af, hvor-
dan biomassen udnyttes.

Ved beregning af det samlede 
potentiale er der taget hensyn til, 

at visse af tiltagene konkurrerer 
med hinanden. Der er her i så-
danne tilfælde valgt kun at med-
regne tiltaget med den højeste 
CO2-reducerende effekt (f.eks. 
energipil frem for energimajs el-
ler udtagning af højbundsjord). 
Under disse forudsætninger fås 
en samlet reduktion på 3,85 
mio. ton CO2-ækv. pr. år. Heraf 
stammer dog over halvdelen fra 
substitution af fossil energi (na-
turgas) ved produktion af bio-
energi, og det er kun ca. 1,28 
mio. ton CO2-ækv. pr. år, der 
kan henføres til reduceret udled-
ning af metan og lattergas. Dette 
skal ses i forhold til, at de samle-
de danske udledninger er ca. 70 
mio. ton CO2 pr. år. ■
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