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Potentiale af udvalgte klimavirkemidler på jordbrugsområdet 
 
Som grundlag for et politisk udspil til en klimaplan for Danmarks reduktionsindsats frem mod 2020 
har Regeringen har igangsat et tværministerielt udredningsarbejde, der skal fremlægge oplæg til en 
omkostningseffektiv klimastrategi for perioden 2013-2020 for de ikke-kvoteomfattede sektorer. 
Inden for landbrugsområdet tages udgangspunkt i virkemidlerne i rapporten ”Landbrug og klima” 
(Fødevareministeriet, 2008). 
 
I nærværende notat gennemgås de mest lovende tiltag fra rapporten ”Landbrug og klima” og der 
gives en opdateret vurdering af tiltagenes potentiale med baggrund i hvor stor en klimaeffekt der vil 
kunne forventes i perioden 2013-2020. Ved denne vurdering tages hensyn til at nogle af virkemid-
lerne vil have et mindre potentiale en tidligere skønnet, især som følge af forventede effekter af 
allerede iværksatte tiltag, herunder Regeringens Grøn Vækst udspil. Klimaeffekten af de enkelte 
virkemidler er beregnet som deres effekt på udledninger af metan, lattergas og kulstof i jorden. Der 
er benyttet estimater for emissioner baseret på de seneste IPCC guidelines som beskrevet i Fødeva-
reministeriet (2008), dog er der benyttet de oprindelige værdier for opvarmningspotentiale af  
metan og lattergas på henholdsvis 21 og 310 gange i forhold til CO2. 
 
Husdyrgødning til biogas 
 
Energiproduktionen fra biogas udgjorde i 2007 ca. 4 PJ. Heraf stammede kun ca. 1 PJ fra husdyr-
gødning, hvorimod det øvrige energibidrag stammede fra andre former for organisk affald (Energi-
styrelsen, 2008). Regeringens oplæg til "Grøn vækst" fra april 2009 vil skabe rammerne for, at op 
til 40 pct. af husdyrgødningen i Danmark udnyttes til grøn energi i 2020. 
 
Det skønnes dog fortsat muligt at opnå en yderligere vækst på 10 % af husdyrgødningen (gylle, fast 
gødning og dybstrøelse fra kvæg og svinebrug) anvendt til biogas i perioden 2013-2020, forudsat at 
de rette virkemidler bringes i spil. I givet fald vil dette i 2020 medføre yderligere emissionsredukti-
oner af metan og lattergas på 107.000 ton CO2-ækv/år. Dertil kommer fortrængning af fossil energi 
svarende til 85.000 ton CO2. 
 
Pileflis 
 
Arealomfanget til dyrkning af flerårige bioenergiafgrøder som f.eks. pil til flis er meget vanskeligt 
at anslå, da dette areal konkurrerer med andre arealanvendelser, herunder til produktion af foder og 
fødevarer, skovrejsning og andre natur- og miljøbeskyttelsesformål. Ved et arealomfang på 100.000 
ha fås en samlet emissionsreduktion på 184.000 ton CO2-ækv/år. 
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Skønnet potentiale for reduktion af drivhusgasser fra landbruget i perioden frem til 2020. 
Klimaeffekterne er opgjort i 1000 ton CO2-ækv. pr. år. 

 

Note: Reduktionspotentialet er opgjort i effekter på metan og lattergasemissionerne (efter nye emissionsfaktorer fra 
IPCC, men med oprindelige værdier for opvarmningspotentiale af metan og lattergas på henholdsvis 21 og 310 gange i 
forhold til CO2), kulstoflagring i jord og substitution af fossil energi (naturgas). 
 
1. Ud over de ca. 40 % af husdyrgødningen som vil indgå i udbygningen af biogasforsyningen 

ifølge regerings oplæg til ”Grøn Vækst”, april 2009. 
2. I Grøn Vækst udspillet indgår yderligere målrettede efterafgrøder på 140.000 ha. Dette giver et 

skønnet yderligere potentiale på 260.000 ha frem mod år 2020. 
3. I Grøn Vækst forudsættes udtagning af lavbundsarealer med en samlet klimaeffekt på 16.800 

ton CO2/år fra ådale og 46.000-100.000 ton CO2/år. 
4. Ved reduceret jordbearbejdning er der en besparelse i dieselforbruget i forbindelse med markar-

bejdet. Dette er her anført som en gevinst på bioenergi. 
5. Ved afbrænding af separeret afgasset og rå svinegylle er der her forudsat at dette sker på centra-

le kraftvarmeværker med røggaskondensering. 
 
Øget fedt til malkekøer 
 
Et af de få tiltag, der for nuværende er tilgængelige i kvægbruget til at nedsætte metanudslippet fra 
fordøjelsen, er øget tilsætning af fedt til foderet. Her fokuseres på ændring af fodersammensætnin-

Tiltag Omfang CH4 + 
N2O 

Jord-
C 

CH4 + 
N2O+ C 

Bioenergi 
(VE) 

I alt 

Husdyrgødning til biogas 10 %1 129 -22 107 85 193
Pileflis  100.000 ha 28 157 184 1087 1270
Øget fedt til malkekøer 80 + 40 % 349 0 349 0 349
Nitrifikationshæmmere 100 % 285 0 272 0 285
Efterafgrøder 260.000 

ha2
-9 191 181 0 181

Mellemafgrøder 200.000 ha 0 147 147 0 147
Reduceret jordbearbejdning 200.000 ha 0 66 66 84 74
Udtagning af lavbundsarealer 15.000 ha3 13 154 167 0 167
Udtagning af højbund til 
græs 

100.000 ha 67 183 250 0 250

Udtagning af højbund til 
skov 

50.000 ha 34 128 160 0 162

Reduktion i svinebestanden 10 hhv. 
20%

138 /275 0 138 / 275 0 138 / 
275

Reduktion i kvægbestanden 10 hhv. 
20%

284 / 
569

0 284 / 569 0 284 / 
569

Reduceret N-norm græsmar-
ker 

200.000 ha 97 0 97 0 97

Forsuring af gylle 10 % 53 0 53 0 53
Afbrænding afgasset gylle5 30 % 69 -48 21 115 136
Afbrænding separeret svine-
gylle5 

30 % 95 -76 19 180 199
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gen fra en standardfoderplan til en foderplan med øget fedtandel i foderet på 400 g pr. dag, som 
erstatter en tilsvarende energimængde i form af byg i foderrationen. Det er Fødevareministeriet 
(2008) antaget, at dette kunne være relevant for 80 % af af den konventionelle malkekvægbestand 
og 40 % af den økologiske malkekvægbestand, og det resulterer i en samlet reduktion af udlednin-
gerne på 349.000 ton CO2-ækv/år. Antagelsen om, at tiltaget er relevant for henholdsvis 80 og 40% 
af den konventionelle og økologiske malkekvægbestand er baseret på et skøn ud fra opgørelser af 
omkostninger i forhold til en afgift på kvægholdet. Det lavere skøn for økologiske bedrifter baserer 
sig dels på øgede omkostninger for denne driftsgren, og dels andre driftskrav, der også påvirker 
mulighederne for øget fedtfodring. Der foreligger ikke undersøgelser, som belyser effekter af fedt-
fodring på andre husdyrkategorier, f.eks. opdræt og tyrekalve, og disse er derfor ikke medtaget i 
nærværende opgørelse. Det er pt. vanskeligere at give et bedre estimat for potentialet af dette vir-
kemiddel uden at der iværksættes deciderede undersøgelser af mulighederne. Med implementering 
af virkemidler, som tilskynder til højere fedtindhold i foderet for at mindske metanudslippet, må der 
forventes på sigt at blive udviklet og anvendt nye foderafgrøder med et naturligt højere fedtindhold, 
således at fodring med egentlige fedtkilder begrænses. Tidshorisonten for en sådan udvikling er dog 
meget vanskelig at anslå. 
 
Effekten af tilskud af fedt på metanemissionen vil afhænge af fedttype, idet nogle fedttyper for-
trinsvis har effekt gennem fortrængning af forgærbare næringsstoffer (mættede C16 og C18 fedtsy-
rer), mens nogle fedttyper (mellemlangkædede C12 og C14, samt umættede) derudover modificerer 
vom-omsætningen på en måde, der direkte reducerer metanproduktionen. Fedttyper med stor effekt 
på vom-omsætningen (mellemlangkædede C12 og C14, samt umættede) vil potentielt også reducere 
fordøjeligheden af fibre, heri kan der være en risiko for at øge potentialet for metanemission under 
gylleopbevaring, således at en del af den ’gevinst’ man får i køerne, tabes igen i gyllelagrene. Ved 
estimering af ovennævnte potentiale er taget udgangspunkt i en generel model for effekt anvendelse 
af fedt foderet, som ikke inddrager effekt af forskellige fedttyper eller effekter på ændrede emissio-
ner fra gyllelageret. Der findes endnu ikke beregningsmodeller, der er i stand til at inkludere disse 
effekter på de samlede emissioner. 
 
Tilskud af fedt påvirker også mælkens sammensætning, og dette kan være i såvel positiv som nega-
tiv retning afhængig af fedttype. Derfor bør et eventuelt tiltag på dette område ske i samarbejde med 
mejeriindustrien. 
 
Forsuring af gylle 
 
Forsuring af gylle foretages primært for at reducere ammoniakfordampningen fra stald og lager. 
Gylleforsuringen kan opnås ved at behandle gyllen med koncentreret svovlsyre. Ved tilsætning af 
ca. 5 kg syre pr ton gylle sænkes pH i gyllen fra det normale pH 7,0-7,5 til pH 5,5, således at for-
holdet mellem ammoniak og ammonium i gyllen forskydes mod ammonium. Forsuringen reducerer 
ammoniakfordampningen fra alle led i kæden. Den reducerede ammoniakfordampning har dog in-
gen effekt på lattergasemissionerne, da reduktionen i lattergas fra kvælstof tabt ved ammoniakfor-
dampning opvejes af en øget lattergasemission fra udbragt kvælstof i marken.  
 
Derimod kan forsuringen af gyllen mindske dannelsen af metan og lattergas i gyllelageret. Under-
søgelser i FarmTest viste en 32 % reduktion af metanemissionen og en 83 % reduktion af lattergas-
emissionerne fra kvægstald med forsuring sammenlignet med stalde uden forsuring. Da en stor del 
af metanemissionen fra kvægstalde stammer fra kvægets fordøjelse må effekten på metandannelsen 
fra gyllen antages at have været endnu højere. Foreløbige forsøg fra Agrotech og DJF har vist at 
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forsuring kan mindske metandannelsen i lagret kvæggødning med 66 til 90 %. Her antages dog kun 
en 60 % reduktion, da der endnu foreligger forholdsvis få data på området. Der er også fundet lave-
re lattergasemissioner, formentlig på grund af ringere tendens til dannelse af flydelag i forsuret gyl-
le. Denne effekt antages at medføre en reduktion på 50 % i lattergasdannelsen for kvæggylle, men 
ingen reduktion for svinegylle, der ikke naturligt danner flydelag. 
 
Forsuring vil muligvis kunne påvirke omsætningen i jorden efter udbringningen og dermed latter-
gasemissionerne fra udbragt gødning. Gødningens pH vil dog formentlig meget hurtigt tilpasses 
jordens pH, og derfor forventes denne effekt af være forsvindende lille. De samlede effekter af for-
suring bliver derfor en reduktion på 18,1 og 13,7 kg CO2-ækv. pr. ton gylle for henholdsvis kvæg 
og svinegylle (tabel 1). 
 
Tabel 1. Beregnede effekter af forsuring af kvæg- og svinegylle på reduktion i drivhusgasemissio-
ner fra gyllelageret angivet som kg CO2-ækv pr. ton gylle. 
 Kvæg Svin 
Metan 13,0 13,7 
Lattergas 5,1 0,0 
I alt 18,1 13,7 
 
Forsuret gylle vil ikke direkte kunne anvendes i biogasanlæg, da det vil forstyrre biogasprocessen. 
Dog vil forsuret gylle formentlig kunne anvendes til biogas efter neutralisering med f.eks. natrium-
hydroxid. Forsuret gylle vil derfor formentlig især blive anvendt, hvor der ikke er mulighed eller 
tilstrækkelig økonomiske grundlag for anvendelse til biogas. De stadig skrappere krav til reduktion 
af landbrugets ammoniakfordampning giver dog et stærkt incitament til etablering af gylleforsuring, 
og det antages her 10 % af både kvæg- og svinebrugene vil kunne have etableret forsuringsanlæg i 
2020. Dette giver et samlet reduktionspotentiale på 53.000 ton CO2. 
 
Husdyrgødning (fiberdel) som brændsel i kraftvarmeproduktion 
 
Separation af både rå og afgasset gylle giver mulighed for at koncentrere en stor del af fosforen i en 
den tørstofrige del (fiberdelen). Det er muligt at afbrænde fiberdelen med en energigevinst, når 
energien til fordampning af vand er fratrukket. Afbrænding af det faste koncentrat fra husdyrgød-
ningsproduktionen fører til ændringer i drivhusgasemissioner fra mange forskellige kilder, herunder 
metan og lattergas fra det lagrede faste koncentrat, lattergas og kulstoflagring i jord, energi til gød-
ningsproduktion, og energiproduktion fra afbrændingen. Effekterne af dette på drivhusgasemissio-
nerne er beregnet i Fødevareministeriet (2008), hvor det det dog er antaget, at afbrændingen foregår 
på gårdbaserede anlæg uden røggaskondensering, og hvor en stor del af tørstoffets energiindhold 
derfor mistes ved fordampning af vand. 
 
På større centrale kraft-varmeværker (f.eks. med anvendelse af LT-CBF teknologi) er det muligt 
gennem fortørring af materialet at reducere energitabet ved fordampning af vand betydeligt. Dette 
kan f.eks. ske ved anvendelse af damptørring med udnyttelse af kondenseringsvarmen til fjernvar-
me. Herved kan tabet ved fordampning reduceres til ca. 20 %. Det antages her endvidere, at den 
nedre brændværdi af det tørrede organiske materiale i gyllefibrene er 19 MJ. Resultatet pr. ton ube-
handlet eller afgasset gylle ses i tabel 2. I forhold til beregningerne i Fødevareministeriet (2008) er 
det kun CO2-reduktionen fra substitution af naturgas som følge af ændret energieffektivitet ved for-
brændingen, der er ændret. Alle ændringer i emissioner fra lagringen og udbringning af husdyrgød-
ningen er fortsat de samme. 
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Tabel 2. Reduktion i udledning af drivhusgasser (kg CO2-ækv./ton gylle) ved afbrænding af det 
faste koncentrat efter separering af 1 ton gylle (henholdsvis ubehandlet svinegylle og afgasset svi-
ne- og kvæggylle) på et centralt kraftvarmeværk med røggaskondensering. 
 Fast koncentrat fra 

ubehandlet svinegylle 
Fast koncentrat fra 

afgasset gylle 
Substitution af naturgas 27,4 18,3
Metan fra lagring 0,9 0,3
Lattergas fra lagring 3,4 2,7
Lattergas fra udbringning 7,9 6,2
Lattergas fra ammoniakfordampning 1,3 1,0
Lattergas fra nitratudvaskning 0,9 0,7
Kulstoflagring i landbrugsjorden -11,6 -7,7
Energi til handelsgødningsproduktion -1,8 -1,4
Lattergas fra handelsgødningsproduktion -3,1 -2,4
I alt 25,4 17,7
I alt uden handelsgødningsproduktion (HAG) 30,3 21,5
I alt uden HAG og kulstoflagring i jorden 41,9 29,2
I alt uden HAG og energi 2,9 3,3
I alt uden energi, HAG og C-lagring i jorden 14,5 11,0
 
Under forudsætning af afbrænding på centrale kraftvarmeværker med røggaskondensering vil det 
ved separation af den afgassede gylle blive muligt gennem afbrænding af den faste del yderligere at 
reducere udledningerne, især gennem øget energiproduktion. Her forudsættes, at 50 % af gyllen 
afgasses og 30 % af den afgassede gylle (dvs. 30% af 21,0  mio. ton gylle) vil kunne blive separeret 
og afbrændt frem til 2020. Dette giver en yderligere reduktion på 136.000 ton CO2-ækv/år, når alle 
indenlandske effekter på emissionerne inddrages. Ved afbrænding af 30 % af den separerede rå svi-
negylle (30% af 21,9 mio. ton gylle) bliver emissionsreduktionen 199.000 ton CO2-ækv/år. 
 
Nitrifikationshæmmere 
 
Der har i en årrække været forskellige produkter på markedet, som kan hæmme nitrifikation af am-
moniumholdige gødninger (f.eks. N-serve, Didin, DMPP). Herved mindskes både risikoen for N-
udvaskning og potentialet for denitrifikation og dermed for dannelse af lattergas. I de senere år er 
der i Danmark gennemføre en række forsøg med DMPP (handelshavn ENTEC) tilsat handelsgød-
ning, dog generelt uden signifikante udbyttestigninger. Det er i Fødevareministeriet (2008) skønnet, 
at nitrifikationsinhibitorer vil kunne mindske lattergasemissionerne fra udbringning af handelsgød-
ning med 30 %, og virkemidlet vil umiddelbart kunne anvendes i al tildelt handelsgødningskvæl-
stof. Dette vil med den nuværende handelsgødningsanvendelse (i alt 194.600 ton N/år) give en re-
duceret lattergasudledning svarende til 285.000 ton CO2-ækv/år. 
 
Der er formentligt også mulighed for at anvende nitrifikationshæmmere med nogen effekt i husdyr-
gødning, dog formentlig mest effektivt i den tynde fraktion af separeret biogasgylle, da nitrifika-
tionshæmmerne i nogen grad bindes til det organiske stof i husdyrgødningen, hvorved effektiviteten 
daler betydeligt. En kvantificering af dette kræver dog specifikke undersøgelser. 
 
Brugen af nitrifikationshæmmere forsætter at disse endeligt godkendes af Miljøstyrelsen. 
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Efterafgrøder 
 
Etablering af efterafgrøder i perioden mellem høst og etablering af en forårssået afgrøde næste forår 
vil reducere kvælstofudvaskningen, da efterafgrøden vil optage en del af det kvælstof, der ellers 
ville være blevet udvasket i løbet af efteråret og vinteren. Med anvendelse af IPCC’s nye emissions-
faktorer giver dette dog ikke nogen reduktion af lattergasemissionerne. Anvendelse af efterafgrøder 
har derfor i klimasammenhæng stort set alene en funktion gennem øget kulstoflagring i jorden. Po-
tentialet for et øget areal med efterafgrøder er i Fødevareministeriet (2008) anslået til ca. 400.000 
ha, når der tages hensyn til at udvikling af bedre teknologier til etablering og dyrkning af disse frem 
mod 2020 vil gøre det realistisk på et stadigt større areal. I Grøn Vækst udspillet (s. 17) indgår yder-
ligere målrettede efterafgrøder på 140.000 ha med en klimaeffekt på 98.000 ton CO2-ækv/år. Dette 
giver et skønnet yderligere potentiale på 260.000 ha frem mod år 2020, svarende til emissionsreduk-
tioner på 181.000 ton CO2-ækv/år. 
 
Der er igangværende forsøg omkring dyrkning af såkaldte mellemafgrøder, der f.eks. er en afgrøde 
af olieræddike som dyrkes mellem to afgrøder af vintersæd. Olieræddiken udsås før høst i f.eks. 
vinterhvede og nedmuldes inden den efterfølgende vinterhvede. Dette har formentlig ingen effekt 
på emissionerne af lattergas. Derimod vil det kunne binde kulstof i jorden, formentlig i samme stør-
relsesorden som for efterafgrøder. Arealet med vintersæd udgjorde i 2008 ca. 840.000 ha. Det skøn-
nes realistisk at ca. 20 % af dette areal, svarende til 200.000 ha, vil kunne dyrkes med mellemafgrø-
der frem til 2020. Dette vil give en CO2-reduktion på ca. 147.000 ton CO2/år. Der mangler dog fort-
sat forsøg og udvikling for at sikre en sådan udvikling og hovedparten af stigningen i dette areal vil 
derfor ligge sidst i perioden. 
 
Reduceret jordbearbejdning 
 
Ved reduceret jordbearbejdning reduceres dybden og intensiteten af jordbearbejdningen. Dette med-
fører en mindsket omsætning af det organiske stof i jorden, således at der over tid sker en binding af 
kulstof i jorden. Effekten afhænger meget af bearbejdningsdybde og -intensitet. I Grøn Vækst op-
lægget er indeholdt et forbud mod jordbearbejdning i efteråret for et areal på ca. 125.000 ha. Dette 
tiltag er dog ikke at sammenligne med reduceret jordbearbejdning, da det blot indebærer en udsky-
delse af jordbearbejdningen, mens reduceret jordbearbejdning er en driftsform, der gælder hele året. 
 
I Fødevareministeriet (2008) er det anslået at et areal på yderligere 200.000 ha i perioden frem til 
2020 vil kunne omlægges fra traditionel pløjning til reduceret jordbearbejdning. Dette areal kunne 
formentlig være noget større, da denne praksis vil være interessant på de fleste lerjorder med korn-
dyrkning. En praksis med reduceret jordbearbejdning forudsætter dog en god driftsledelse, da ud-
bytterne ellers bliver for svingende og behovet for især ukrudtsbekæmpelse stiger betydeligt. Hvis 
potentialet skal realiseres er der derfor behov for en betydelig forbedret udviklings- og rådgivnings-
indsats. Med et areal på 200.000 ha vil der kunne opnås en øget kulstoflagring på ca. 66.000 ton 
CO2/år. 
 
Udtagning af lavbundsarealer 
 
Det samlede dyrkede areal med lavbundsjorder med højt kulstofindhold ligger på ca. 83.000 ha. Der 
er her benyttet IPCC’s definition på organogen jord, hvor det organiske stofindhold skal overstige 
20 %. Heraf er ca. 55.000 skønnet at indgå i omdriften. Det antages at ca. halvdelen af disse vil 
kunne udtages af dyrkning frem til 2020, hvilket giver et reduktionspotentiale på ca. 295.000 ton 
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CO2-ækv/år. I udspillet til Grøn Vækst forudsættes etableret ca. 10.000 ha nye vådområder og der 
skabes 3000 ha ny natur i ådalene.  
 
Der er dog stadig et betydeligt areal med lavbundsjord, som med stor klimafordel vil kunne udtages 
fra almindelig drift og tilbageføres som vådområde. Arealomfanget af dette vil afhænge af hvilke 
incitamenter, der bringes i spil (tilskud, forbud, jordfordeling m.v.). Det skønnes dog realistisk, at 
yderligere mindst 15.000 ha lavbundsarealer i omdrift med et organisk stof indhold over 20 % vil 
kunne udtages inden 2020. Dette vil give en reduktion på 167.000 ton CO2/år. Det skal dog under-
streges at såvel arealomfanget som de konkrete emissionsfaktorer fra lavbundsjord er ekstremt 
usikkert bestemt. Der vil i løbet af 2-3 år foreligge resultater fra det igangværende SINKS projekt, 
som vil kvantificere dette langt bedre. 
 
Udtagning af højbundsarealer til skovrejsning 
 
Ved skovrejsning sker der hovedsageligt en binding i træernes vedmasse samt i førnlaget over mi-
neraljorden. Den årlige tilvækst afhænger dog i betydelig grad af skovens alder og er mindst lige 
efter etableringen. Den største effekt på CO2-reduktionen i 2020 fås derfor ved at gennemføre skov-
rejsningen så tidligt som muligt, hvorimod skovrejsning sidst i perioden kun har en beskeden effekt. 
Der i Fødevareministeriet (2008) regnet med en gennemsnitlig årlig binding på 700 kg C/ha/år base-
ret på en jævn fordeling af skovrejsningen i løbet af perioden. Under denne forudsætning vil etable-
ring af skov på yderligere 50.000 ha give en emissionsreduktion på 162.000 ton CO2/år. 
 
Reduktion i svinebestanden 
 
En reduktion af svineproduktionen vil påvirke både metan- og lattergasemissionen fra landbruget. 
For svineproduktionen drejer det sig især om metan fra gødningslagre og lattergas fra udbragt hus-
dyrgødning. Begge udledninger kan begrænses med teknologiske tiltag, hvor især anvendelse af 
biogas reducerer udledningerne. I Fødevareministeriet (2008) er udledningen af drivhusgasser an-
ført til 113 kg CO2-ækv. pr. svin pr. år. (årssvin), hvor svin omfatter hele svinebestanden, inkl. or-
ner, søer, pattegrise og svin i alle størrelser indtil slagtning. Denne udledning svarer til 1320 kg 
CO2-ækv. pr. DE. Dette er dog under forudsætning af, at der ikke gennemføres yderligere tiltag til 
reduktion af udledningerne fra svineproduktionen. Af de drivhusgasudledninger, der kan tillægges 
svineproduktionen stammer ca. 50 % fra metan fra gødningslageret. Tiltag, der kan reducere disse 
udledninger, især biogas, overdækning og forsuring, vil derfor kunne reducere svineproduktionens 
drivhusgasbelastning væsentligt. Især vil en øget anvendelse af biogas kunne reducere udledninger-
ne. Forsuring vil dog også være effektivt i betydelig grad, især til at reducere metanemissionerne fra 
gylle lagret i stalden. Ved biogas reduceres metan og lattergas emissionerne med ca. 30 kg CO2-
ækv. pr. ton gylle, hvorimod emissionerne kun reduceres med ca. 14 30 kg CO2-ækv. pr. ton gylle 
ved forsuring. En øget foderudnyttelse i produktionen vil også bidrage til at reducere udledningen 
pr. produceret svin, men ikke i samme grad pr. årssvin. Det skyldes, at en del af den stigende foder-
udnyttelse hænger sammen med hurtigere tilvækst og et større antal producerede grise pr. årsso. 
Hvis det forudsættes, at der iværksættes tiltag som kan halvere emissionerne fra gødningslagrene i 
perioden op til 2020, fås en årlige udledning pr. årssvin på ca. 85 kg CO2-ækv. i år 2020. 
 
Reduktion i kvægbestanden 
 
En reduktion af kvægproduktionen vil påvirke både metan- og lattergasemissionen fra landbruget. 
For kvægproduktionen drejer det sig især om metan fra dyrenes fordøjelse samt i mindre grad me-
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tan fra gødningslagre. Der findes tiltag til reduktion af begge typer udledninger, f.eks. anvendelse 
mere fedt i foderet samt biogas af husdyrgødningen. I Fødevareministeriet (2008) er udledningen af 
drivhusgasser anført til 5330 kg CO2-ækv. pr. årsko. Dette er dog under forudsætning af, at der ikke 
gennemføres yderligere tiltag til reduktion af udledningerne fra kvægproduktionen. Af de drivhus-
gasudledninger, der kan tillægges kvægproduktionen stammer ca. 85% fra metan fra dyrenes fordø-
jelse og hovedparten af resten fra gødningslageret. Tiltag til reduktion af metan fra fordøjelsen, 
f.eks. fodring med fedt, vil derfor reducere udledningerne på årsko. Det skønnes muligt gennem 
optimering af anvendelsen af et ekstra dagligt fedttilskud til foderet på 400 g/dag i praksis at redu-
cere udledningerne til omkring 4500 kg CO2-ækv. pr. årsko i 2020 (Olesen, 2005). 
 
Reduceret N-norm til græsmarker 
 
Drivhusgasemissionerne vil kunne reduceres væsentligt fra græsmarker, hvis en stor del af kvæl-
stofgødskningen til græsmarkerne kunne erstattes af biologisk N-fiksering i kløvergræsmarker. Der 
er dog store usikkerheder knyttet til om kløvergræsmarker i praksis vil kunne give lige så højt ud-
bytte som gødede græsmarker.  
 
I Fødevareministeriet (2008) er det skønnet, at det med yderligere forskning og udvikling af nye 
styringsværktøjer vil være muligt at reducere kvælstoftildelingen i græsmarker med op til 100 kg 
N/ha med forholdsvis beskedne udbyttetab. Ved en reduktion af kvælstofgødskningen må det med 
god styring af kløvergræsset formodes at dette opvejes at en tilsvarende stor biologisk kvælstoffik-
sering. En reduktion af kvælstofgødskningen vil derfor ikke reducere kvælstofudvaskningen. Under 
disse forudsætninger vil en reduktion af kvælstofnormerne på 100 kg N/ha til græsmarkerne give en 
reduktion af lattergasemissionerne på 97.000 ton CO2-ækv/år. 
 
Dette virkemiddel vil kunne implementeres ved simpel regelstyring, men det vil ikke være rimeligt 
eller realistisk at gennemføre med mindre der etableres de nødvendige styringsredskaber, som kan 
sikre landbruget mod udbyttetab ved overgang fra gødsket græs til en højere andel kløver i græs-
markerne. For at kunne etablere dette grundlag kræves 1) yderligere viden, især om arternes N-
respons, kløvervækstens afhængighed af jordtype og alder, og effekter af handelsgødning kontra 
husdyrgødning, og 2) udvikling af planlægningsværktøjer til differentieret gødsknings på praktiske 
brug. Dette vil kunne udvikles over en 5-årig periode i et samarbejde mellem forskningsinstitutioner 
og rådgivningstjenesten. 
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