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1  Sammendrag og konklusion 

Med udgangspunkt i indtaget af fødevarer for en typisk voksen dansker er der defineret 
en økologisk bedrift – COP15 Farmen – som kan producere 80% af fødevarebehovet til 
10.000 personer i 28 dage, svarende til 770 voksne personer i et år. COP15-farmen er på 
180 ha med en alsidig produktion af mælk, kød, brødkorn og grøntsager fra et markbrug 
domineret af kløvergræs. Herudover er der et drivhus til produktion af tomater og agur-
ker. Bedriftens emission af drivhusgasser er beregnet til 5.072 kg CO2 eq pr ha, svarende 
til 3.247 g CO2 eq pr dagsration, hvilket er stort set er på samme niveau som kan bereg-
nes for en tilsvarende konventionel diæt. Dernæst er vurderet konsekvenserne af 2 alter-
native scenarier for COP15-farmen: 1) samme produktion men der etableres et biogas 
anlæg, 2) produktionen ændres så indtaget af oksekød reduceres med 1/3 idet grønsags-
produktionen øges tilsvarende samtidig med anvendelse af biogasanlæg. Biogasprodukti-
onen baseres på bedriftens husdyrgødning, køkken- og slagteriaffald samt efterafgrøder 
og i alternativ 2 desuden energiafgrøder. Betydningen af biogasanlægget for hele bedrif-
tens klimapåvirkning (udslip af CO2 eq) er bestemt ud fra, hvor meget CO2, der som føl-
ge af biogasproduktionen kan spares fra alternative el og varme kilder (baseret på fossilt 
energi). Når dette fratrækkes landbrugsbedriftens udslip af CO2 eq. betyder alternativ 1 
(indførelse af biogasanlæg), at emissionen reduceres med 982 g CO2 eq pr dagsration, 
svarende til at bedriften er selvforsynende med fossil energi. I alternativ 2, hvor oksekø-
det delvist erstattes med grøntsager, sker der en yderlig reduktion af bedriftens samlede 

                                                 
1 Efter udarbejdelse af baggrundsnotatet fra 23. juni har vi fundet en faktuel fejl i et af de regneark, der ligger til grund for beregnin-

gerne. Den er nu rettet, og det har ændret klimapåvirkningen for alternativ 2. Desuden er baggrundsnotatet udvidet med to appendices, 

A9 om ”Opstilling af alternativ 2” og A10 om ”Koefficienter til beregning af emissioner”.  
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klimapåvirkning til 1239 g CO2 eq pr. dagsration eller mere end en halvering af bedrif-
tens udslip af drivhusgasser.  
 
 
2.  Definition af opgaven 

Som led i Fødevareministeriets fremtidige indsats på klimaområdet er DJF i mail af 20. 
maj 2009 anmodet om et udførligt baggrundsnotat, der indeholder en beskrivelse af, 
hvordan kendt viden og teknologi kan anvendes til at skabe fremtidens økologiske land-
brugsbedrift, som kan producere fødevarer på en økonomisk og miljø- og klimamæssigt 
bæredygtig måde. Baggrundsnotatet skal bruges som optakt til og i forbindelse med 
Danmarks værtskab for FN’s klimatopmøde i december 2009, hvor Fødevareministeriet i 
samarbejde med FAO og IFAP påtænker at afholde en side-event om landbrug og areal-
anvendelse i relation til klima, herunder om økologisk landbrug og klima og i den forbin-
delse en præsentation af, hvordan et økologisk modellandbrug – the COP15 Farm – skal 
se ud for at kunne bespise samtlige konferencedeltagere under konferencen: 10.000 per-
soner i 14 dage eller et nærmere aftalt antal dage, således at bedriften har en driftsmæs-
sigt realistisk størrelse. Der er samtidig lagt vægt på at model landbruget opfylder en 
række betingelser vedrørende miljøpåvirkning og alsidighed, og at ca. 80% af fødevare-
indtaget skulle kunne leveres af bedriften, jf. detaljer i mail af 20. maj. 2009. 
 
 
3 Metoder 

Ved udarbejdelsen af notatet er der anvendt følgende fremgangsmåde: Der er taget ud-
gangspunkt i den typiske danskers daglige fødevareindtag (Fødevareinstituttet, 2008). På 
baggrund heraf er den nødvendige råvareproduktion for modelbedriften beregnet, og den 
tilhørende arealanvendelse er beregnet. 

Herefter er den samlede klimaeffekt af modelbedriftens produktion vurderet og sammen-
lignet med eksisterende andre data. 

Endelig er der foretaget en vurdering af ændrede forudsætninger, jf. nogle af de specifi-
kationer, der er givet i mail af 20. maj 2009. 
 
 
4 Fødevarebehov og rammer for modellering 

Udgangspunktet er fødevareindtaget for en voksen dansker (Fødevareinstituttet 2008). 
Fordeling af kød fra forskellige dyrearter er baseret på data vedrørende mængder til rå-
dighed fra Danmarks Statistik. For at beregne den mængde råvare, der skal produceres i 
primærleddet, er der for de enkelte produkter antaget et vist spild samt gjort relevante an-
tagelser om udnyttelsesgraden. 
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I tabel 1 er vist det daglige kostindtag for en voksen person, og det er beregnet hvor stor 
en primærproduktion, der er behov for til at dække behovet til 10.000 personer i 28 dage. 
For at opnå en realistisk bedriftsstørrelse er der regnet med 28 dage, hvilket svarer til be-
hovet til ca. 770 voksne personer i et år. 

Udover de i tabel 1 anførte mængder indtages dagligt gennemsnitligt 21 g fisk og fiske-
produkter, 34 g sukkerslik, 73 g juice og 2.185 g drikkevarer i øvrigt. Denne del af kosten 
er vurderet til at udgøre 1,59 MJ eller 20% af det daglige energiindtag. Dvs. de i tabel 1 
angivne mængder svarer til ca. 80% af det samlede energiindtag. I tabel 2 er vist det sam-
lede arealbehov og behov for husdyrhold til at producere de angivne mængder fødevarer. 
Det er antaget, at frugten udgøres af æbler og pærer, og fordelingen på de forskellige 
grønsager som vist i tabel 2 er estimeret efter Fødevareinstituttet (2008), idet det er anta-
get, at grøntsager, der indgår i færdigretter, består af grove grønsager. 

COP15-farmens produktion og arealanvendelse i udgangssituationen er baseret på føl-
gende antagelser, der understøtter en synergi mellem de forskellige produktionsgrene på 
bedriften: 

• Malkekøerne fodres i videst muligt omfang med grovfoder (kløvergræs) hvorved der 
(med en lav mælkeydelse pr. ko) opnås en balance i behovet for mælk og behovet for 
oksekød, idet det forudsættes at alle tyrekalve studes og opfedes. En stor andel af fo-
deroptaget sker ved afgræsning, og i vinterhalvåret er dyrene opstaldet i traditionelle 
stalde med gylle som gødningssystem hos køerne og dybstrøelse til ungdyrene. 

• I svineproduktionen er det forudsat, at søerne går på friland året rundt, mens slagte-
svinene opdrættes i stalde med udeareal, hvilket giver mulighed for at opsamle og 
fordele noget af gødningen 

• Fjerkræets udearealer udgøres af frugtplantagen. Frugtplantagens gødningsbehov 
dækkes af den her afsatte fjerkrægødning. Slagtekyllingerne vokser i 100 dage og 
produceres i sommerperioden, hvilket muliggør at en del af proteinforsyningen kan 
dækkes ved fouragering. Også hønerne til ægproduktion får dækket noget af protein-
forsyningen ved fouragering i sommerperioden  

• Bedriften har en betydende andel af arealet med kløvergræsset som ligger i 2-3 år, 
hvorefter det ompløjes og forfrugtsvirkningen udnyttes til kvælstofkrævende grønsa-
ger, kartofler og korn som kan placeres efter kløvergræs. Desuden etableres efteraf-
grøder, hvor det er muligt, for at sikre fastholdelse af næringsstofferne i dyrknings-
fladen. 

• Opsamlet gødning fordeles primært til korn, raps, kartofler og grønsager 

• De fremstillede biprodukter fra brødkorn, mælk og raps udnyttes som foder til dyre-
ne på bedriften 
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• Tomater og agurker produceres i drivhus, mens andre grønsager produceres på fri-
land  



5 
 

Tabel 1 Kostindtag fra COP 15 farmen (ekskl. fisk, juice og slik) og nødvendig produktion til dækning heraf 

  Pr. person, g pr. dag  
  Indtag1)  

(MJ) 
Nødvendigt 
produkt ab 

forarbejdning3) 

Nødvendig råvare  
i forarbejdning 
(biprodukter) 4) 

Nødvendig  
produktion  

på bedriften5) 

10.000 personer i 
28 dage, ton 

1 Mælk og mælkeproduk-
ter 

323 (1,02)  461  471   500  
Mælk 

 
280,0 

2 Ost og osteprodukter 33 (0,45) 47 471 (valle) 500
3a Korn og mel 72

(2,13) 
103 129 (klid) 134  

Korn 
 

88,8 3b Brød 141 201 176 (klid) 184
4 Grøntsager (ekskl. kar-

tofler) 
157 (0,18) 224  269   280   78,5 

5 Frugt (ekskl. juice) 204 (0,51) 291 350  364  102,0 
6a Oksekød 40  57 62 (slagteriaffald) 110 (lev.) 30,9 
6b Svinekød 68 (1,04) 97 106 (slagteriaffald) 154 (lev.) 43,0 
6c Fjerkrækød 23  33 36 (slagteriaffald) 53 (lev.) 14,8 
9 Æg og æggeprodukter 17 (0,11) 24  24   26   7,3 
10 Fedtstoffer o. lign. 252) (0,92) 36 86 (rapsskrå) 89  25,0 
13 Kartofler 102 (0,37) 146 153  195  54,6 
I alt  1.205 (6,73) 1.721 2.332  2.590   

1) Fødevareinstituttet (2008) I parentes er anført den skønnede mængde MJ fra de enkelte fødevarer 
2) Mængden er reduceret med 10 g i forhold til Fødevareinstituttet idet det er forudsat at disse 10 g er indeholdt i den producerede mælkemængde 
3) Der er generelt forudsat et tab på 30% fra ”fabrik” til indtaget mængde 
4) Samlet mængde råvare. I parentes er angivet hvis der er forudsat produktion af biprodukter 
5) Heri inkluderet typiske tab på bedrifter samt omregning til levende vægt for husdyr 
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Tabel 2 COP 15-farmens husdyrproduktion og tilhørende areal (foderproduktion samt konsum 
afgrøder) til dækning af fødevarebehovet. 

Husdyrproduktion   
51 malkekøer med opdræt og stude  280 

30,6  
ton mælk 
 ton kød 

   
22 søer med tilhørende slagtesvin 43,0  ton kød 
5.000 slagtekyllinger  14,0  ton kød 
500 høner  7,9 ton æg 
 0,85  ton kød 
Arealbehov  
Kløvergræs 67,6 ha à 5.700 FE 385.000 FE
Kløvergræs, grise 
Foderkorn  

5,0 ha à 3.000 FE 
42,3 ha à 4.000 FE 

15.000 FE
169.000 FE

Brødkorn 22,2 ha à 4.000 kg 89.000 kg
Vinterraps 13,2 ha à 1.900 kg 25.000 kg
Ærter 19,6 ha à 2.750 kg 54.000 kg
Kartofler 3,8 ha à 14,3 ton 54,6 ton
Frilandsgrønsager 
- Ærter 
- Gulerødder 
- Salat 
- Kål 
- Løg 
- Rødbeder 

 

2,3 ha fordelt således 
0,9 ha à 4 ton 
0,55 ha à 60 ton 
0,50 ha à 30 ton 
0,13 ha à 60 ton 
0,09 ha à 40 ton 
0,06 ha à 60 ton 

Frugt (æbler) 3,0 ha à 35 ton 105 ton
Drivhus (tomat, agurk)  11 ton

I alt  179,4 ha 
 
 
De anvendte forudsætninger vedr. foderbehov samt produktion og anvendelse af biprodukter er specifi-
ceret i appendiks A1-A6. 
  
Udgangsscenariet er suppleret med to alternativer som forventes at reducere udledningen af drivhus-
gasser samtidigt med at der produceres den nødvendige mængde fødevarer (opgjort i energi) dog med 
en anden sammensætning af diæten i alternativ 2.  

Alternativ 1 
Her etableres et biogas anlæg, hvor al husdyrgødning som afsættes i stalden anvendes sammen med 
50% af køkkenaffaldet (Beregnet som: ”Nødvendigt produkt ab forarbejdning”- ”indtag” fra tabel 1) og 
halvdelen af det angivne slagtesvind (Beregnet som ”levendevægt” – ”produkt til forarbejdning”).  
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Alternativ 2 
Oksekød er en af de fødevarer, som giver anledning til den største CO2 eq udledning pr. kg produkt. 
Derfor er der opstillet et scenarie, hvor indtaget af oksekød er reduceret med 1/3. I primærproduktionen 
er det sket ved, at ydelsen pr. malkeko er øget 50% (fra 5500 til 8200 kg EKM pr årsko) og antallet af 
køer er reduceret tilsvarende, hvilket betyder, at der fødes færre kalve og derfor produceret mindre kød 
i forhold til mælkeproduktionen. 
 
Den højere ydelse betyder, at køerne skal tildeles mere energi og mere koncentreret foder, men samlet 
falder foderbehovet med 93.000 FE. Arealet med foderkorn skal øges og modsat skal arealet med klø-
vergræs reduceres. En del af dette areal skal anvendes til dyrkning af grøntsager, idet det forudsættes at 
det reducerede indtag af oksekød erstattes med grøntsager. Det daglige indtag af oksekød falder med 13 
g svarende til 0,10 MJ. Forbruget af frilandsgrøntsager er i udgangssituationen 0,18 MJ, hvorfor en 
forøgelse på 0,10 MJ svarer til at arealet med grøntsager skal forøges med 68% fra 2,3 til 3,8 ha.  
 
En anden effekt af ændringerne er, at der tilføres marken mindre gødning, primært N, pga. mindre hus-
dyrgødning fra kvæget og mindre N fra fiksering pga. det reducerede areal med kløvergræs. Det bety-
der, at udbyttet i de kvælstofkrævende afgrøder falder. Indregnes hele reduktionen i arealet med korn 
betyder det, at kornarealet skal øges med 7,3 ha. Slutresultatet bliver at der frigøres et areal på 12,5 ha 
fra fødevareproduktion, som nu kan anvendes til energiafgrøder som tilføres biogasanlægget. Der er 
regnet med produktion af kløvergræs til bioenergi. 
 
 
Estimering af drivhusgas emissionen 
Bedriftens udledning af drivhusgasser er beregnet ud fra principperne opstillet af IPCC, med enkelte 
tilpasninger, f.eks. øget denitrifikation på arealet med frilandsgrise ud fra resultater fra danske undersø-
gelser. Biogasproduktionen giver anledning til produktion af el og varme, og derved sparer man pro-
duktionen heraf fra en anden kilde. Til illustration af effekten af biogas er den mængde CO2 som der 
fortrænges ved at erstatte el/varme med biogas modregnet i CO2 eq emissionen knyttet til primærpro-
duktionen. 
 
 
5 Resultater 
 
Primærproduktionen 
I primærproduktionen er det helt afgørende, at afgrøderne kan indgå i et sædskifte, således at der kan 
opnås en høj udnyttelse af næringsstofferne og samtidigt gives muligheder for ukrudtsbekæmpelse og 
forebyggelse af plantesygdomme. I figur 1 er vist sædskiftet i udgangsscenariet som er domineret af 
kløvergræs på halvdelen af arealet. Der kan placeres efterafgrøder efter korn, raps, ærter og grøntsager  
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Afgrøde-
rækkefølge 10 marker à ca. 7 ha  10 marker à ca. 10 ha 

1 Byg med udlæg Byg med udlæg  Byg med udlæg Byg med udlæg 
2 Kløvergræs Kløvergræs  Kløvergræs Kløvergræs 
3 Kløvergræs Kløvergræs  Kløvergræs Kløvergræs 
4 Vinterraps Vinterraps  Brødkorn Kart, grøns. 
5 Brødkorn Foderkorn  Bælgsæd Bælgsæd 

 
Figur 1 Illustration af sædskiftet i udgangsscenariet baseret på 2 sædskifter med 10 marker i 

hvert sædskifte 

 
svarende til et areal på ca. 74 ha, men for at kunne gennemføre en bekæmpelse af ukrudt, primært ro-
dukrudt er der kun regnet med efterafgrøder i halvdelen af arealet, 37 ha.  
 
I alternativ 1 er der regnet med samme afgrødeproduktion som i udgangssituationen, idet det er forud-
sat, at udnyttelsen af næringsstofferne ikke ændres ved at de recirkuleres via biogasanlægget. Tilsva-
rende forudsætninger er anvendt i alternativ 2, men her sker der betydende ændringer i afgrødesam-
mensætningen pga. det ændrede behov for foder til kvægbesætningen. Det mindre areal med kløver-
græs og samtidigt mindre gødning fra kvægbesætningen betyder, at den samlede mængde N fra hus-
dyrgødning og fiksering falder fra 165 kg N pr ha til 131 kg N pr ha, hvilket giver anledning til et lave-
re bedriftsoverskud (appendiks A5). Det betyder også at der er mindre N til rådighed til planteprodukti-
onen. Det er beregnet at N fra husdyrgødningen til kornafgrøderne falder fra 54 kg N pr ha til 32 kg, 
hvorfor udbyttet i korn antages at blive reduceret med 116 FE pr ha (Kristensen, 2006) 
 
Biogas 
I alternativ 1 og 2 er indregnet effekten af at etablere et biogasanlæg som tilføres tørstof fra efterafgrø-
derne, overskydende græs fra svinefoldene, slagteriaffald og halvdelen af spildet i husholdningen. De 
anvendte biogasudbytter stammer fra Jørgensen (2009). Det er antaget, at biogasanlægget har en el-
virkningsgrad på 40%, varmeproduktionen er på 45%, der regnes således med 15 % tab. Derudover 
bruges 7,5 % af den producerede el og 25 % af den producerede varme til at køre biogasanlægget. Net-
toproduktionen af el og varme er omregnet til fortrængt mængde af CO2 (1 kwh = 0,654 kg CO2). 
 
I tabel 3 er vist den forudsatte årlige tilførsel af husdyrgødning, slagteri- og husholdningsaffald og af-
grøder til biogasanlægget og den resulterende produktion af biogas som el og varme for de 2 alternative 
scenarier med biogasproduktion 
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Tabel 3 Årlig tilførsel til biogasanlægget og antaget produktion af biogas. 

 Tilførsel, ton Brutto produktion, GJ 
Alternativ 1 2 1 2 

Husdyrgødning  220 (tørstof) 185 (tørstof) 1493 1250 
Køkken og slagteriaffald  88 (vare) 85 (vare) 317 304 
Afgrøder  36 (tørstof) 160 (tørstof) 401 1796 

I alt   2211 3210 

   Netto produktion, GJ 
Varme   696 1055 
El   818 1239 
Omregnet til kwh (1000)   420 637 

 
 
Husdyrgødningen udgør 68% af den forventede brutto produktion ved bioforgasningen i alternativ 1, 
mens det er reduceret til 39% ved alternativ 2, fordi der her tilføres tørstof fra kløvergræs (12,5 ha) 
dyrket som energiafgrøde og fra 46 ha efterafgrøde mod 37 ha i alternativ 1.  
 
 
Drivhusgasser 
Baseret på principperne opstillet af IPCC er der beregnet emissioner af metan, lattergas og CO2. Resul-
taterne i tabel 4 fra udgangssituationen viser, at der samlet udledes lidt over 1 mio. kg CO2 eq årligt fra 
bedriften indregnet forbruget til hjælpestoffer, her primært energi til driften, idet der stort set ikke ind-
købes andre hjælpestoffer. Det forudsatte energiforbrug til primærbedriften fremgår af appendiks A. 8. 
Ses på fordelingen mellem drivhusgasserne udgør metan 40%, lattergas 38%, mens resten er (CO2) 
emissionen knyttet til fossilt energi anvendt til driften og de faste anlæg. En betydende post heraf er 
forbruget til opvarmning af drivhuset som udgør 14% af det samlede forbrug af fossil energi. 
Som det fremgår af tabel 4 er der ikke medtaget energiforbrug til forarbejdning af råvarerne. 
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Tabel 4 Estimeret årlig udledning af drivhusgasser for hele bedriften, ab gaard. 

 
 Total for bedriften  

CO2 eq 
(1000 kg) 

Fordeling 
af CO2 eq, % 

Metan  kg CH4 Pr. DE   35 
 Fordøjelse:      
 kvæg 9031 96 226 25  
 svin 230 12 6 <1  
 Gødning:      
 kvæg 1765 19 44 5  
 svin 1744 91 44 5  
Lattergas  kg N2O-N Pr. ha   42 
 gødning 261 1,5 122 13  
 afgrøde 359 2,0 168 18  
 udvaskning 110 0,6 51 6  
       
 via NH3 91 0,5 43 5  
CO2  kg CO2 (1000)    23 
 markdrift 100  100 11  
 stalddrift 50  50 6  
 faste anlæg 27  27 3  
 drivhus 29  29 3  
I alt     909   

 
 
Udtrykkes emissionen i forhold til produktionen af fødevarer ses det i tabel 5, at der i udgangsscenariet 
er en emission på 3.627 g CO2 eq pr. person pr. dag, hvilket er stort set samme niveau som kan bereg-
nes for en konventionel diæt baseret på oplysninger fra www.lca.food.dk.(Se appendix A7). Det må 
dog iagttages, at tallene ikke er umiddelbart sammenlignelige, da de er beregnet ved forskellig metode. 

Når man i alternativ 1 modregner den fortrængte CO2 ved produktion af biogas reduceres emissionen 
med 982 g CO2 eq, svarende til at bedriften er selvforsynende med fossil energi (CO2: 791 g CO2 eq, se 
tabel 5). Når oksekødet i alternativ 2 delvist erstattes med grøntsager sker der en yderlig reduktion til 
1.461 g CO2 eq eller mere end en halvering af bedriftens klimabelastning. Ved den mindre produktion 
af oksekød sker der en reduktion alle tre typer af drivhusgasser.



11 
 

Tabel 5. Estimeret udledning af drivhusgasser afhængig af gennemførelsen af primærproduktio-
nen og sammensætningen af diæten, g CO2 eq pr person dagligt.  

 Udgangsøkologi Alternativ 1 Alternativ 2 
  +biogas + biogas 
   mindre oksekød 
Metan 1143 1143 939 
Lattergas 1372 1372 1118 
CO2 732 732 670 
Samlet bedriften 3247 3247 2727 
Produceret biogas  982 1488 
Netto 3247 2265 1239 
 
 
De viste resultater er et resultat af en række forudsætninger som dels kan diskuteres dels kan være be-
hæftet med usikkerhed, ofte fordi de her anvendes under andre forudsætninger end det materiale der er 
anvendt til at fastlægge relationerne der er anvendt. I punktform kan nævnes 
 
- Oksekødet er forudsat primært produceret på stude som i et klimaperspektiv ikke der særligt effek-

tive pga. den langsomme daglige tilvækst og store forbrug af grovfoder. Produktionen er derimod 
velegnet til at sikre en omfordeling af kløvergræs næringsværdien i en økologisk plantebedrift 

- Anvendelse af biogasgylle må antages at påvirke udnyttelsen af N positivt, hvilket kunne øge ud-
bytterne og desuden reducere udledning af lattergas. Grundlaget for at indregne denne effekt er 
imidlertid usikker 

- Ved produktion i et lukket system, uden tilførsel af næringsstoffer, kan der på sigt opstå mangel på 
essentielle næringsstoffer, hvilket ikke indgår i nærværende beregninger, hvor udbyttet udelukken-
de er antaget at afhænge af N 

- På samme måde er der ikke direkte inddraget effekter af væksthæmmende forhold knyttet til 
ukrudt, skadedyr mv., men her må det dog forventes at det til en vis grad at indgå i de antagne ud-
bytte forskelle 

- Det er ikke vurderet om sammensætningen af biomassen der er tilført til biogassen betinger den 
anvendte udnyttelsesgrad.  

- Omregning til CO2 af varme og el fra biogas forudsætter at hele el og varme produktionen kan ud-
nyttes året rundt 

 
Når man vurderer klimabelastningen ved fødevareproduktion betyder forudsætninger vedr anvendt are-
al meget for resultatet. Vi har derfor valgt at holde det samlede areal konstant for bedriften ved de vur-
derede alternativer. På bedriften anvendes 6,4 m2 per dagsration. Det er ca 16% mere end der skønnes 
anvendt ved konventionel produktion efter typetal (appendix A7) og afspejler de lavere udbytter ved 
økologisk produktion. 
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Sammenfattende er der vist en afgrøde- og husdyrsammensætning, der svarer til en balanceret kost, og 
der er peget på muligheder for gennem etablering af biogas samt ændret kostsammensætning at reduce-
re klimabelastningen fra fødevareproduktionen med mere end 50% ved anvendelse af samme areal.  
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Appendiks  
 

A.1 Foderbehov til husdyr  

51 køer à 8.650 FE 1)  441.000 FE
- heraf kløvergræs o. lign. 67,6 ha à 5.700 FE 
- heraf korn: 16,5 ha à 4.000 FE 
  
22 søer à 7.140 FE 2)=  157.080 FE
- heraf korn 22,4 ha à 4.000 FE 
- heraf ærter o. lign. 17,2 ha à 3.000 kg 
- heraf græs  5,0 ha à 3.000 FE 
  
500 høner med opdræt 3)  
- heraf korn 4,9 ha à 4.000 19.470 kg
- heraf ærter 0,75 ha à 3.000 2.250 kg
- heraf rapskage  2200kg 
(der indkøbes fiskemel: 870 kg)  
  
5000 slagtekyllinger 4)  
- heraf korn 8,1 ha à 4.000 32.200 kg
- heraf ærter 2,2 ha à 3.000 6.450 kg
- heraf rapskage   7.800kg
(der indkøbes fiskemel: 1.850 kg)  
  
  
 
1) Kristensen & Kristensen, 1997 
2) Efter Halberg et al., 2008 
3) Horsted & Hermansen, 2007; Worm 2003, Det danske Fjærkræråd 2008 
4) Hermansen et al., 2004 
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A.2 Behov for areal til dækning af vegetabilier samt behov for husdyrproduktion 

 
Planteprodukter 

Brødkorn 22,2 ha à 4.000 kg = 88,8 t
Raps 13,3 ha à 1.900 kg = 25,0 t
Kartofler 3,8 ha à 14,3 t = 54,6 t
  
Grønsager  
• Gulerødder   33,1 t
• Ærter  3,6 t
• Kål  8,0 t
• Rødbede  3,6 t
• Løg o.l.  3,6 t
• Salat  15,4 t
• Tomat og agurk  11,0 t

Frugt  
• Æble/pærer  102 t

  
Husdyrprodukter  

51 malkekøer med opdræt og  
studeproduktion 

à 5.500 kg mælk 280 t
à 600 kg kød (levende vægt) 30,6 t

  
22 søer à 1.938 kg (levende vægt)  43,0 t
  
5000 slagtekyllinger à 2,8 kg (levende vægt)  14,0 t
  
500 høner à 15,8 kg æg 7,9 t
 1,7 kg kød (levende vægt) 0,85 t
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A.3 Produktion og biprodukter 

Rapskage 

Det forudsættes at der kan presses en fedtfattig kage (5-6% fedt) fra rapsfrøerne. Denne udgør 60% af 
udbyttet eller svarende til 15 ton, der anvendes til foder. 
 
Klid 

Det forudsættes, at der produceres 23% klid og anden biprodukt fra det producerede brødkorn, svaren-
de til i alt 20 ton, der anvendes til foder. 
 
Valle 

I forbindelse med ostefremstilling produceres 126 tons valle, der bruges til foder. 
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A.4 Noter vedrørende biprodukter, proteinfoder og korn 

Rapsbudget  
Til human forbrug 25 ton rapsfrø 
heraf olie 10 ton rapsfrø 
heraf kage 15 ton (= 15.000 FE) 
Kage til fjerkræproduktion 10 ton (10.000 FE) 
Kage til andre husdyr 5 ton (5.000 FE) 
  
Proteinfoder/bælgsæd  
Behov svin 51.600 FE
Behov fjerkræ 9.000 FE
Heraf dækket af ”rapskage” 5.000 FE
Dyrkningsbehov 55.600 FE (~20 ha) 
 
 
Klid  

Det forudsættes, at klid erstatter korn. 20 ton klid svarer til 15.000 FE svarende til 15.000/4.000 = 3,8 
ha korn. 
 
 
Valle 

126 ton valle svarer til 8.400 FE og kan erstatte andel letfordøjeligt foder, som korn i svinefoder 
(8.400/4.000 = 2,1 ha). 
 
 
Foderkorn 

Samlet behov for korn og lignende 207.600 FE
heraf erstattet af klid 15.000 FE
heraf erstattet af valle 8.400 FE
Behov for dyrkning 46 ha à 4.000 184.200 FE
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A.5 Beregnet N produktion af husdyrgødning og omsætning på bedriften 

 
Husdyrgødning    Alternativ 

   

Udgangs-
scenariet

1 
Biogas 
 

2 
Biogas 
Mindre kød 

 Husdyrgødning tildelt i alt kg N 13.587 13.587 10.732
  Heraf afgræsning kg N 7234 7234 4940
  Heraf fra dybstrøelse kg N 2265 2265 1642
  Heraf fra gylle kg N 4089 4089 4151
       
 
Bedriftsbalance     
 Input      
  Foder kg N/ha 4,8 4,8 4,8
  Fiksering kg N/ha 76,4 76,4 59,9
  Nedbør kg N/ha 15,0 15,0 15,0
  Total input kg N/ha 96,1 96,1 79,7
       
 Output      
  Mælk kg N/ha 8,3 8,3 8,2
  kød & æg kg N/ha 13,0 13,0 11,6
  salgsafgrøder kg N/ha 8,6 8,6 9,4
  Total output kg N/ha 29,9 29,9 29,2
       
 Bedrifts N-balance kg N/ha 66,2 66,2 50,6
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A6 Udbytte og gødningsbehov ved grønsagsproduktion 1) 

Afgrøde Udbytte ton/ha Plantetilgængelig N, kg N 
Gulerødder 60 100 
Ærter 4 0 
Kål 60 250 
Rødbeder 60 150 
Løg 40 100 
Salat 30 150 
Tomat og agurk 350 1500 

 

1) Thorup-Kristensen, personlig meddelelse (Anslåede realistiske markudbytter)
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A.7 Emission knyttet til typisk dansk kost, kg CO2 pr person dagligt  
– Der er kun indregnet de produkter, som produceres på COP15-farmen (lca.food.dk) 

Fødevaregrupper Indtag, 
pr. person pr. 

dag, g 

Klimaaftryk 
Kg CO2/kg råva-

re 

Klimapåvirkning 
pr. dagsration 

kg CO2 1) 

Arealforbrug, 
pr. dagsration 

m2 year 1) 
1 Mælk og mælkeprodukter 323 1,01 0,505 0,750
2 Ost og osteprodukter 33 1,01 0,506 0,752
3a Korn og mel  72 1,13 0,151 0,187
3b Brød 141 0,84 0,154 0,257
4.  Grønsager  0 0,000 0,000
 heraf gulerødder 66 0,122 0,014 0,020
 heraf ærter 7 0,122 0,002 0,002
 heraf kål 16 0,5 0,014 0,005
 heraf rødbede 7 0,122 0,002 0,002
 heraf løg 7 0,382 0,005 0,004
 heraf salat 31 0,4 0,022 0,009
 heraf tomat 12 3,45 0,074 0,004
 heraf agurk 10 4,37 0,078 0,003
5 Frugt (æble) 204 0,3 0,109 0,138
6a Oksekød 40 22,5 1,505 1,519
6b Svinekød 68 3,37 0,383 1,044
8 Fjerkræ og fjærkræprodukter 23 3,1 0,119 0,190
9 Æg og æggeprodukter 17 2 0,052 0,102
10 Fedtstoffer og fede produkter 25 1,71 0,153 0,402
13 Kartofler 102 0,21 0,041 0,060
I alt   1204 g   3,89 kg CO2  5,5 m2 year 

 
1) Baseret på den nødvendige mængde råvarer ab gård 
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A8 Forbrug af fossil energi til primærdriften, CO2 eq 

Markdrift  
• Kløvergræs 1)  357 kg  CO2 eq pr. ha 
• Korn 1)  565 kg  CO2 eq pr. ha 
• Bælgsæd og majs 2)  565 kg  CO2 eq pr. ha 
• Kartofler 3)  1364 kg  CO2 eq pr. ha 
• Grønsager 5)  2150 kg  CO2 eq pr. ha 
• Efterafgrøder 4)  99 kg  CO2 eq pr. ha 
• Energiafgrøder 6)  234 kg  CO2 eq pr. ha 

  
Husdyrhold  
• Malkekøer 1)  720 kg CO2 eq/DE 
• Ungdyr 1)  153 kg CO2 eq/DE 
• Søer 1)  288 kg CO2 eq/DE 
• Slagtesvin 1)  36 kg CO2 eq/DE 
• Fjerkræ 1)  36 kg CO2 eq/DE 
• Bygninger 1)  225 kg CO2 eq/DE 

 

1) Dalgaard et al., 2000 
2) Antaget samme som korn 
3) Antaget samme som roer (efter Dalgaard et al., 2000) 
4) Antaget som vedvarende græs (efter Dalgaard et al., 2000) 
5) Udregnet som gulerødder (efter Halberg et al., 2006) 
6) Antaget 2/3 af kløvergræs 
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A9 Opstilling af alternativ 2 
 
I alternativ 2 reduceres indtaget af oksekød med 1/3, som på MJ basis erstattes med frilandsgrøntsager. 
Det betyder at produktionen af frilandsgrøntsager skal øges fra 67,5 til 113,5 ton eller en forøgelse med 
68%. Det er antaget at sammensætningen af grøntsagsvalget i diæten er uændret. 
 
I udgangssituationen blev ydelse pr ko fastlagt således at alt oksekød kan produceres fra malkeko be-
sætningen. Det betyder at ydelsen pr ko er lavere end gennemsnittet på 8340 kg EKM for de økologiske 
køer af tunge racer i Danmark (http://www.lr.dk/kvaeg/diverse/kvaeg_tal_2008_dk.pdf) 
 
I alternativ to reduceres behovet af oksekød med 33%, hvilket betyder at ydelsen pr ko kan øges til 
8250 kg EKM, idet det antages at kødproduktionen fra en malkeko med tilhørende ungdyr ikke er på-
virket af mælkeydelsen. Hermed produceres samme mængde mælk. 
 
 Udgangssituation Alternativ 2  
Forbrug af oksekød    

- G pr dag 40 27  
- MJ pr dag 0,318 0,214  

Grøntsager    
- MJ pr dag 0,18 0,18+0,104  
- G pr dag  
- Heraf friland 

157 
134 

157+90 
224 

1,15 MJ pr kg 
grøntsager 

-  Årlig friland pro-
duktion, ton 

66,6 111  

Årlig produktion oksekød, 
kg lev vægt 

30600 20400  

Antal køer med ungdyr 51        (a 600 kg tilv) 34     (a 600 kg tilv)  
Årlig mælkeprod, ton 280 280  
Ydelse pr ko 5500 8250  
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 Udgangssituation Alternativ 2 
 Køer Opdræt Stude Køer Opdræt Stude 
Antal 51 51 51 34 34 34 
Mælk 5500   8250   
Tilvækst 40 260 300 40 260 300 
Foderbehov 4800 1800 2050 6400 1800 2050 
Kapacitet 2150   2365   
Gns FF/FE 0,45   0,37   
Fylde græs 0,52   0,47   
Fylde tilskud 0,20   0,20   
       
Rationen, fe pr 
årsdyr 

      

Græs, afgræs-
set 

2400 900 1025 2000 900 1025 

Ensilage 1500 650 775 2000 650 775 
Korn 600 250 250 1950 250 250 
andet 300   450   
Foderforsyning, FE besætningen årligt  
Græsmarks-
foder 

370.000   250.000   

Korn 56.000   83.000   
 
Foderbehovet er fastlagt ud fra standard. Hos køerne er der regnet med en fodereffektivitet på 86%, lidt 
lavere end fundet som gennemsnit for økologiske besætninger (Kristensen&Kjærgaard, 2004) begrun-
det i en betydende andel af afgræsning i rationen. Ved stigende ydelsesniveau falder marginaludnyttel-
sen. Baseret på Østergaard (1989) er der regnet med en reduktion i udnyttelsen med 5 %-enheder, sva-
rende til en marginaludnyttelse på 70%, hvorfor foderbehovet stiger fra 4800 til 6400 FE. Samtidigt 
øges køernes evne til foderoptagelse (kapacitet). Ved rent genetisk betinget ydelsesændring regnes der 
med en forøgelse på 6% pr 1000 kg mælk, svarende til 355 fylde-enheder, men antages kun 60% at væ-
re genetisk fås en forøgelse på 215 enheder fra 2150 til 2365.  Det betyder at rationens gennemsnitlige 
fylde falder fra 0,45 til 0,37, hvorfor andelen af græs falder trods antaget lavere fylde i græsmarksfode-
ret. Den lavere fylde er begrundet med en større andel ensilage og dermed bedre muligheder for opti-
mal styring af græskvaliteten. 
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Samlet betyder det at behovet for græsmarksfoder til kvægbesætningen reduceres med 120.000 FE, 
som ved uændret udbytte pr ha (5700 FE), reducerer arealet med 21 ha, mens forbruget af korn øges 
med 27.000 FE svarende til at arealet øges med 6,8 ha a 4000 FE. Der er regnet med et gns udbytte fra 
frilandsgrøntsager på 30 ton (tabel 2), hvorfor en forøgelse i behovet på 45 ton svarer til at der skal an-
vendes 1,5 ha mere til grøntsager. Under uændrede udbytter vil der således blive frigjort 21-6,8-
1,5=12,1 ha, som antages udnyttet til energiafgrøder. 
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A10 Koefficienter til beregning af emissioner.  
 
Koefficienterne er danske, der er anvendt i www.Farm-N.dk 

 

    
Denitrifikation    
Gødning    
- dybstrøelse, stald    

kvæg 0,0% % N af input  
svin 10,0% % N af input  

Fjerkræ 0,0% % N af input  
- dybstrøelse, lager    

kvæg 5,0% % N af input  
svin 15,0% % N af input  

Fjerkræ 5,5% % N af input  
 afgræsning    

kvæg 0,0% % N af ab dyr afgræsset  
svin 14,0% % N af ab dyr afgræsset  

Fjerkræ 14,0% % N af ab dyr afgræsset  
    
Ammoniakfordampning    
- gylle, stald    

kvæg 0,08 % N af input  
svin    
søer 0,12 % N af input  

slagtesvin 0,32 % N af input  
- gylle, lager    

kvæg 0,022 % N af input  
svin 0,027 % N af input  

- gylle, mark    
kvæg 0,078 % N af input  
svin 0,069 % N af input  

- afgræsning, mark    
kvæg 0,07 % N af ab dyr afgræsset  
svin 0,14 % N af ab dyr afgræsset  

Fjerkræ 0,14 % N af ab dyr afgræsset  
    
- dybstrøelse, stald    

kvæg 0,06 % N af input  
svin 0,25 % N af input  

Fjerkræ 45% % N af input  
- dybstrøelse, lager    

kvæg 0,042 % N af input  
svin 0,042 % N af input  
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