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1 Baggrund 

Fødevarestyrelsen (FVST) har i en bestilling sendt 28. november 2022 til DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet (AU) ønsket at AU skal bistå dem med faglig viden om kli-
maeffektivitet af dansk mælke-, okse- og kalvekødsproduktion i en global sammenligning.  
 
Konkret efterspørges i forhold til mælkeproduktionen  

1) Er det AUs vurdering, at klimaeffektiviteten af dansk mælkeproduktion i sammenligning med an-
dre lande i verden er på linje med de følgende artikler samt hvorfor / hvorfor ikke?  
 

Lesschen, J.P., Berg, M. van den, Westhoek, H.J., Witzke, H.P., Oenema, O. 2011. Green-
house gas emission profiles of European livestock sectors. Animal Feed Science and Tech-
nology, Volumes 166–167, Pages 16-28, ISSN 0377-8401, 
https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2011.04.058. 

Wirsenius, S., Searchinger, T., Zionts, J., Peng, L., Beringer, T., Dumas, T. 2020. “Comparing 
the Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Dairy and Pork Systems across Countries Using 
Land-Use Carbon Opportunity Costs.” Working paper. World Resources Institute. 
https://www.wri.org/publication/comparing-life-cycle-greenhousegas-emissions-dairy-
pork-systems.  

Hagemann, M., Hemme, T., Ndambi, A., Alqaisi, O., Sultana, M.N. 2011. Benchmarking of 
greenhouse gas emissions of bovine milk production systems for 38 countries. Animal Feed 
Science and Technology, Volumes 166–167, Pages 46-58, ISSN 0377-8401, 
https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2011.04.002. 

Mazzetto, A., Falconer, S., Ledgard, S. 2021. Mapping the carbon footprint of milk for dairy 
cows. Report for DairyNZ. https://www.dairynz.co.nz/media/5794083/mapping-the-car-
bon-footprint-of-milk-for-dairy-cows-report-updated.pdf 

Indenfor oksekødsproduktionen efterspørges konkret 

1) Findes der aktuel og valid data for en global sammenligning af klimaeffektiviteten, hvori dansk 
okse- og kalvekødsproduktion indgår, og hvor placerer disse sammenligninger dansk okse- og 
kalvekødsproduktion? 

 

2) Hvis der ikke findes globale sammenligninger, findes der i så fald aktuelle og valide sammenlig-
ninger for EU og andre lande i verden? Hvilke, og hvordan placeres okse- og kalvekødsproduk-
tion i EU i disse sammenligninger? 
 
Hvis det ovenstående data ikke findes, findes der så aktuelle og valide sammenligninger, som 
viser hvordan den danske okse- og kalvekødsproduktion placerer sig ift. andre EU-lande?  
 
Såfremt dette er tilfældet, er det da AUs vurdering, at klimaeffektiviteten af dansk okse- og kalve-
kød i sammenligning med andre EU-lande er i på linje med den nedenstående artikel samt hvor-
for/hvorfor ikke? 
 

Lesschen, J.P., Berg, M. van den, Westhoek, H.J., Witzke, H.P., Oenema, O. 2011. Green-
house gas emission profiles of European livestock sectors. Animal Feed Science and Tech-
nology, Volumes 166–167, Pages 16-28, ISSN 0377-8401, 
https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2011.04.058. 

https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2011.04.058
https://www.wri.org/publication/comparing-life-cycle-greenhousegas-emissions-dairy-pork-systems
https://www.wri.org/publication/comparing-life-cycle-greenhousegas-emissions-dairy-pork-systems
https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2011.04.002
https://www.dairynz.co.nz/media/5794083/mapping-the-carbon-footprint-of-milk-for-dairy-cows-report-updated.pdf
https://www.dairynz.co.nz/media/5794083/mapping-the-carbon-footprint-of-milk-for-dairy-cows-report-updated.pdf
https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2011.04.058
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2 Introduktion og metode 

Nærværende notat tager udgangspunkt i de nævnte artikler (se 1. Baggrund) samt en vidensyntese om 

livscyklusvurderinger og klimaeffektivitet i den danske landbrugssektor (Mogensen et al., 2022), hvor det på 

tværs af landbrugsprodukterne konkluderes at ”der tegner sig et billede af, at klimaeffektiviteten, defineret 

som udledningen af klimagasser pr kg produkt, i den danske landbrugsproduktion er på niveau med eller i 

den lave ende af gennemsnittet af de lande, som Danmark sammenlignes med indenfor studie eller data-

base”.  

Som diskuteret af Mogensen et al. (2022), så er der ikke nogen harmoniseret metode, herunder fastsættelse 

af emissionsfaktorer og valg af systemgrænser, til beregning af klimaeffektiviteten. Sammen med data-

usikkerhed og udfordringen med at sikre repræsentativitet af data i forhold til et nationalt niveau, påvirker 

det niveauet og sikkerheden på den beregnede klimaeffektivitet såvel mellem lande indenfor samme stu-

die som på tværs af studier (Baldini et al., 2017). Ved produktion af mælk og oksekød er udledning af metan 

i forbindelse med dyrenes fordøjelse af foderet og emissioner knyttet til produktionen af foder og den tilhø-

rende håndtering af gødning de helt afgørende klimabidrag, hvorimod f.eks. energiforbrug kun udgør en 

mindre del af den samlede emission af klimagasser. 

Nedenstående er kort beskrevet nogle af de betydende valg i de fire artikler, der bliver nævnt i bestillingen 

(se 1. Baggrund) – dog er det for Mazzetto et al. (2021) ikke muligt detaljeret at gengive metodevalg, da 

artiklen er et review baseret på resultater fra 18 lande.  

Produktionsdata er i Lesschen et al. (2011) fra databaser med nationale oplysninger fra perioden 2001-

2003. I Hagemann et al. (2011) er produktionsdata fra en database med data fra en specifik gård, som ud 

fra økonomiske og produktionsmæssige oplysninger er repræsentativ for landet. Årstal for data fremgår 

ikke, men må antages af være fra perioden 2005-2010. Wirsenius et al. (2020) er baseret på mælkepro-

duktionsdata fra 2017, mens en række af de øvrige produktionsdata i studiet er af ældre dato. Ud fra pub-

liceringsåret er der 5 ud af de 18 studier i Mazzetto et al. (2021) som er ældre end 2015, her iblandt det 

danske studie (Kristensen et al., 2011), som er baseret på data fra perioden 2001-2003.  

Alle fire studier beregner emissionen frem til produkterne forlader gården og anvender typisk IPCC emissi-

onsfaktorer (EF) til beregning af lattergas, dog med forskelle i hvilke udgaver af IPCC guidelines, der an-

vendes, og i nogle tilfælde anvendes de i kombination med nationale EF (Mazzetto et al., 2021). Der an-

vendes lidt forskellige metoder til estimering af enterisk metan (metan fra fordøjelse). Lesschen et al. (2011) 

anvender IPCC Tier 1 med en konstant metanemission pr ko i henholdsvis Vest- og Østeuropæiske lande, 

Hagemann et al. (2011) estimerer enterisk metan ud fra mælkeproduktion og dyrenes vægt og Wirsenius 

et al. (2020) estimerer metan ud fra foderoptag og –kvalitet. 
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Lesschen et al (2011) angiver et selvstændigt klimabidrag fra humusjorde og kalkning, som indgår i den 

samlede emission og dermed klimaeffektiviteten. På EU niveau udgør dette bidrag omkring 7 % af den 

samlede emission fra landbruget. Hagemann et al. (2011) indregner et klimabidrag fra produktion af byg-

ninger, inventar og maskiner, hvilket ikke er medtaget i beregningerne i de øvrige artikler.  

I alle artiklerne fordeles den samlede drivhusgasemission fra mælkekvægsbedriften på henholdsvis produ-

ceret mængde af mælk og kød. Dette sker enten via fordelingen af input på henholdsvis malkekøer og 

andet kvæg (Lesschen et al., 2011) eller i de øvrige artikler via en fordelingsnøgle til opsplitning af den 

samlede emission fra mælkekvæg på henholdsvis mælk og kød. Kun Hagemann et al. (2011) giver oplys-

ninger om andelen der allokeres til mælk, som i gennemsnit udgør 92% af den samlede emission fra mæl-

keproduktionen. 

Klimaeffektiviteten udtrykkes per ’kg mælk’ i Lesschen et al. (2011) og i Wirsenius et al. (2020), mens de to 

øvrige artikler anvender ’kg mælk korrigeret til et standard fedt og protein indhold (EKM)’ som funktionel 

enhed (FU). 

Ingen af de fire artikler indregner et klimabidrag fra kulstofændringer i jord fra dyrkning af foderafgrøder. 

To af artiklerne inddrager klimabidraget fra emissionerne knyttet til ændringer i det samlede landbrugs-

areal (land use change, LUC), hvilket vedrører f.eks. udvidelser af landbrugsarealet ved opdyrkning af skov- 

og naturarealer. Wirsenius et al. (2020) beregner LUC baseret på COC metoden, mens Lesschen et al. 

(2011) angiver at indregning af LUC fra sojaimporten fra Sydamerika vil øge emissionen fra landbruget i 

EU med 25 %, men der er ikke nogen fordeling af dette LUC-bidrag på de enkelte lande og produkter. 
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3 Mælkeproduktion 

Udledningen af drivhusgasser fra mælkeproduktionen blev af Gerber et al. (2011) angivet til at udgøre 2,7 

% af den samlede globale udledning af drivhusgasser, med en gennemsnitlig global klimaeffektivitet på 

2,4 kg CO2 eq. per kg mælk. På EU-niveau angiver Lesschen et al. (2011), at drivhusgasemissionen fra 

mælkeproduktionen udgør 3,8 % af den samlede udledning i EU, med en gennemsnitlig klimaeffektivitet 

på 1,3 kg CO2 eq. pr kg mælk.  

I de fire artikler er der alt i alt 96 opgørelser af klimaeffektiviteten ved produktion af mælk baseret på nati-

onale produktions- og emissionsforhold. Der er en del lande, som er med i alle artiklerne, hvorfor resulta-

terne repræsenterer de 27 EU-lande (Lesschen et al., 2011) samt i de tre øvrige studier herudover 25 andre 

lande. Hagemann et al. (2011) har resultater fra 38 lande, som repræsentere 70 % af verdens mælkepro-

duktion, mens der i Wirsenius et al. (2020) indgår 13 lande og i Mazzetto et al. (2021) 18 lande. I disse tre 

artikler er der ikke nærmere redegjort for udvælgelsen af lande, dog angives data adgang som et af krite-

rierne og i Mazzetto et al. (2020) blev de oprindelige 86 LCA studier reduceret til, at der kun indgår 18 LCA 

studier primært ud fra, at studiet skulle være repræsentativt for landet.   

Tabel 1. Klimaeffektivitet, kg CO2 eq. per funktionel enhed, i dansk mælkeproduktion i forhold til gennem-

snit af alle lande i 4 studier. 

Studie Funktio-

nel  

enhed 

(FU) 

Danmark Alle lande i studiet 

 Mælk 

pr 

årsko 

CO2 eq., 

kg per FU 

Range-

ring 2  

CO2 eq.,  % 

af alle 

lande 3 

Mælk pr 

ko 

CO2 eq., 

kg per FU 

Antal 

lande 

Mazzetto Kg EKM 7000 0,90 4  61 6400 1,47 18 

Hage-

mann 

Kg EKM 8694 0,90 6  75 5600 1,24 38 

Lesschen Kg 

mælk 

 1,05 1  81  1,30 27 

Wirsenius 
1 

Kg 

mælk 

9683 1,22 2  85 7400 1,43 13 

1) Klimaeffektivitet uden indregning af LUC 
2) Rangering af ud fra klimaeffektivitet, hvor 1 er det land med bedste klimaeffektivitet dvs. laveste klimaaftryk 
3) Klimaeffektivitet i Danmark i procent af gennemsnit for lande i studiet 

 

Note: De i tekst og tabeller angivne værdier er enten direkte fra studierne eller baseret på egne beregning ud fra op-
lysninger i artiklerne eller aflæst fra figurer i artiklerne 
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Som nævnt tidligere er der forskelle i metoder, datakilder og hvilket år, der er anvendt samt forskelle i hvilke 

lande, der indgår i de fire artikler, som betyder, at sammenligning mellem studier ikke giver mening.  

Placeringen af Danmark i forhold til de øvrige lande er i Tabel 1 derfor angivet indenfor studiet dels ved 

rangering i forhold til landet med den laveste drivhusgasudledning pr kg mælk dels udtryk i procent af den 

gennemsnitlige klimaeffektivitet for alle lande i studiet. I alle studier er Danmark således klart blandt de 

lande med den laveste udledning per kg mælk med rangeringer fra 1 til 6. Ud fra de gennemsnitlige ni-

veauer i de fire studier udgør udledning i Danmark per kg mælk fra 61 til 85 % af gennemsnittet for alle 

lande, eller fra 0,21 til 0,50 kg CO2 eq. per kg mælk mindre end gennemsnittet. Disse betragtninger kan 

sammenholdes med spredningen på de estimerede udledninger.  

Kun i studiet af Mazzetto et al. (2020) er der angivet spredning på klimaeffektiviteten for de enkelte lande, 

som er fra 0,10 til 0,28 for lande med produktionsforhold, der er sammenlignelige med Danmark. Det er ikke 

muligt at lave en formel test, men antages der en spredning på 0,2 svarer det til en variationskoefficient på 

14 % i forhold til gennemsnittet af studierne på 1,47 kg CO2 eq. per kg mælk. Med udgangspunkt i udledning 

fra dansk mælkeproduktion, så er der seks lande inkl. Danmark med en udledning fra 0,77 til 1,02 kg CO2 

eq. per kg mælk, som er i gruppen med lavest udledning. Anvendes den samme tilgang i de øvrige studier 

så er der i Hagemann et al. (2011) en gruppe på 12 ud af de 38 lande med lavest udledning, i Lesschen et 

al. (2011) 7 ud af de 27 EU lande og i Wirsenius et al. (2020) en gruppe af 6 ud af de 13 lande med lavest 

udledning. I alle studier er Danmark med i gruppen med lavest drivhusgasudledning per kg mælk.  

Wirsenius et al. (2020) angiver, at der er en gruppe på fem lande inklusiv Danmark med lavest udledning 

(inkl. LUC) uden at der redegøres for baggrunden for denne gruppering. Mazzotto et al. (2020) har på tværs 

af studier fundet en moderat (r2=0,33) negativ sammenhæng mellem mælkeproduktion pr ko og udledning 

af CO2 eq. pr kg mælk. Fem lande, heriblandt Danmark, har i forhold til denne generelle sammenhæng en 

signifikant lavere udledning. De fire øvrige lande er New Zealand, Irland, Australien og Uruguay, hvor mæl-

keproduktionen i betydende omfang er baseret på afgræsning, hvilket tidligere er vist at være mere klima-

effektivit end systemer som det danske baseret på en overvejende andel af fodring på stald (Flysøe et al., 

2011; Lorenz et al., 2019). Betydning af produktionsniveauet for udledningen er tidligere vist af Gerber et 

al. (2011) baseret på nationale data fra 132 lande, dog således at der ved årsproduktion over 4000-5000 

kg mælk per ko kun var en svag reduktion i emissionen per kg mælk. Hovedparten af lande i de fire studier 

har en produktion i området over 5000 kg mælk (Tabel 1), hvorfor variationer i klimaeffektiviteten i bety-

dende omfang må antages at skyldes andre produktionsmæssige forhold end køernes produktionsniveau. 

Ved samme produktionsforhold vil stigende ydelse forårsaget af forbedret management og genetik dog 

stadigvæk være et væsentligt bidrag til reduceret emission fra mælkeproduktionen (Lorenz, et al., 2019). 

Metodemæssigt har Mazzetto et al. (2020) beregnet, at for New Zealand betyder brug af nationale emissi-

onsfaktorer (EF) for lattergas og metan, at emissionen per kg mælk reduceret til 0,74 mod 1,17 kg CO2 eq. 

per kg mælk ved brug af IPCC standard EF. Wirsenius et al. (2020) har sammenlignet effekten af forskellige 
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EF for lattergas og fundet, at det påvirker niveauet, men konkluderer, at det ikke ændrer rangeringen af 

landene i forhold til den samlede emission fra mælkeproduktionen.  

Indregning af ændringer i jordpuljens kulstofindhold forårsaget af dyrkningen af foderafgrøder og anven-

delse af husdyrgødning er som nævnt ikke medtaget i nogen af artiklerne. Som vist af Knudsen et al. (2019) 

indlejres der netto C i jorden, svarende til at klimaaftrykket reduceres med 0,05 kg CO2 eq. per kg mælk i 

et konventionelt dansk system. Tilsvarende reduceres klimaaftrykket med 0,19 kg CO2 eq. per kg mælk 

(svarende til ca. 20 %) i et økologiske østrigske system, hvilket primært relaterer sig til andelen af græs i 

fodersammensætningen.  Øget andel af græs medvirker til kulstofindlejring og dermed en negativ emis-

sion, modsat vil der ved f.eks. dyrkning af kornafgrøder typisk være en kulstofudledning og dermed et po-

sitivt bidrag til emissionen.  

I de fire artikler er det emissionen fra primærproduktionen der en medtaget, mens de emissioner og evt. 

tab, der sker ved forarbejdning og helt frem til forbrugeren ikke er medtaget. Andelen af emissionen, der 

stammer fra primærproduktionen i forhold til den samlede emission fra hele kæden øges generelt med 

stigende produktivitet (kg produkt pr dyr eller pr arealenhed), men vil reduceres ved øget forarbejdnings-

grad (Gerber et al., 2011).  

3.1 Samlet vurdering for mælk 

Baseret på en gennemgang af de data og metoder, der er anvendt i de fire studier vurderes det, at de giver 

et retvisende billede af klimaeffektiviteten i dansk mælkeproduktion i forhold til de lande, der indgår i stu-

dierne og på det tidspunkt, som produktionsdata er indsamlet.  

Hagemann et al (2011) angiver som nævnt, at landene i deres studie dækker ca. 70 % af den globale 

mælkeproduktion. Det fremgår ikke af de øvrige artikler i hvor høj grad de dækker den globale mælkepro-

duktion, men de medtagne lande har generelt et relativt højt produktionsniveau vurderet i forhold til, at det 

globale gennemsnit er ca. 2500 kg mælk per årsko, hvorfor det må antages, at klimaeffektiviteten (define-

ret som klimaaftryk per kg produkt) i de lande, der ikke er medtaget er væsentligt højere end dels niveauet 

i Danmark, men også i forhold til gennemsnit af landene i de fire studier. 

Data i artiklerne er typisk fra perioden 2005 til 2015, hvorfor forskelle i udviklingen i produktionsniveauet 

kan påvirke rangeringen af landene. For at vurdere betydningen for rangeringen af Danmark er der ud fra 

opgørelsen i ydelseskontrollen (https://my.icar.org/stats) set på ydelsesstigning, kg mælk pr årsko fra 2005 

til 2020 i nogle få udvalgte lande. Det skal bemærkes at der er tale om data fra de besætninger, hvor der 

gennemføres ydelseskontrol, som kun udgør en del af den samlede mælkeproduktion i landene.  

Som det fremgår af Tabel 2 er ydelsesstigning i Danmark større end i de få udvalgte lande, hvilket ud fra 

en generel positiv sammenhæng mellem mælkeproduktionen og klimaeffektiviteten alt andet lige bety-

der, at effektiviteten i Danmark sandsynligvis er forbedret i forhold til disse lande. Ændringerne i ydelsen er 

https://my.icar.org/stats
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dog så store, at der er behov for opdaterede beregninger, hvor klimaaftryk af foder mv. indregnes, for at 

kunne dokumentere klimaeffektiviteten i dag.   

Tabel 2. Udviklingen i mælkeproduktion pr årsko i Danmark og i andre udvalgte lande  

År 2005 2020 Ændring 

 Ydelse pr årsko, kg mælk kg mælk 

Danmark 7800 9900 2100 

New Zealand 4000 4300 300 

Sverige 8000 9000 1000 

Tyskland 6700 8400 1700 

Holland 7500 9200 1700 

Frankrig 5800 6900 1100 

Canada 1) 8200 9800 1600 

1) Canada er medtaget som repræsentant for Nordamerika da der ikke er data fra USA 
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4 Oksekød 

Den samlede udledningen af drivhusgasser fra produktionen af oksekød er af Lesschen et al. (2011) angivet 

til på EU-27 niveau at være af samme størrelse som for produktion af mælk. I forhold til mælkeproduktionen 

medgår der betydeligt mere foder per kg produkt, hvilket er en af de afgørende faktorer for at udledningen 

af drivhusgasser per kg produkt er betydeligt højere, således 22,6 kg CO2 eq. per kg kød. I opgørelsen af 

Lesschen et al. (2011) er udledningen fra den danske produktion på ca. 18 kg CO2 eq. per kg kød, det 

næstlaveste blandt de 27 EU lande, hvor udledningen er over 35 kg CO2 eq. per kg kød i de lande med 

højst udledning.  

Ud over den i baggrunden nævnte artikel, er der beregninger på EU niveau i Weiss & Liep (2012), som for 

oksekød angiver et niveau på ca. 21 kg CO2 eq. per kg kød før indregning af bidrag fra LUC, som øger 

udledningen til ca. 28 kg CO2 eq. Ved begge opgørelser er Danmarks udledning blandt de højeste i EU 

med en rangering ca. som nr. 20 ud af de 27 lande. 

Ved en søgning er der ikke fundet studier som 1) sammenligner DK i forhold til global effektivitet 2) EU i 

forhold til globalt, mens de to studier af Lesschen et al. (2011) og Weiss & Liep (2012) sammenligner DK i 

forhold til EU. Hvor der som omtalt i Mogensen et al. (2022) er nogle forhold omkring data i sidstnævnte som 

stiller spørgsmål ved niveauerne for flere lande, heriblandt Danmark, hvorfor dette studie ikke anses som 

retvisende. 

Disse forskelle i klimaeffektiviteten ved produktion af oksekød mellem lande kan ud over de forhold, som 

er omtalt for mælkeproduktion (metode, data mv.), i betydeligt omfang være påvirket af, hvordan oksekø-

det produceres. Overordnet så kan oksekød komme fra enten slagtning af dyr af malkeracer eller af kød-

racer, hvor kødracer er kvæg som udelukkende producer kød i modsætning til malkeracer, hvor mælken 

er hovedproduktet. Effekten heraf på klimaeffektiviteten kan illustreres ved beregninger af Mogensen et al. 

(2015), se Tabel 3. For køer af de to kategorier er der samme effektivitet, mens der er markant højere ud-

ledning per kg kød fra tyre af kødkvægracer sammenlignet med de tilsvarende kategorier fra malkekvæg. 

Det skyldes dels en reel forskel i fodring, tilvækst og slagtevægt, men også at en betydelig del af kødkvæg 

koens udledning er placeret på ungdyrene, da kød herfra er hovedproduktet, modsat for malkekvæg, hvor 

mælk er hovedproduktet.  

Nederst i Tabel 3 er angivet den procentiske fordeling ud fra slagtningen i Danmark (kg slagtevægt) i 2021 

(Kjeldsen, 2023) på kategorierne, hvor alle racer af henholdsvis malkekvæg og kødkvæg indgår. Overord-

net kommer 82 % af oksekødet fra malkekvæg og kød fra malkekøer udgør den største gruppe med 40 % 

af den samlede produktion af oksekød i Danmark. 
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Tabel 3. Klimaeffektivitet i primærproduktionen, kg CO2 eq. per kg kød (Mogensen et al., 2015) og andel af 

slagtninger i kg slagtevægt i Danmark (Kjeldsen, 2023).  

 Malkekvæg (f.eks. Holstein)1) Kødkvæg (f.eks. Limousine)1) 

 Køer Tyre< 
12 mdr 

Tyre> 
12 mdr 

Stude  Køer Tyre< 12 
mdr 

Tyre> 12 
mdr 

Kvier 

Klimapåvirkning 11,3 10,6 10,6 19.8 11,5 32,4 31,5 31,1 

Jord C-ændringer -0,6 -0,4 -0,2 -2,7 -1,5 -4,0 -3,8 -4,0 

iLUC 1,9 2,0 2,3 2,9 1,1 3,7 3,7 3,1 

Sum 12,6 12,2 12,7 20,0 12,1 32,1 31,4 30,2 

Andel af DK slagt-
ninger (kg), % 

40 23 7 1+ 11 2) 5 1 7 4 

1) Klimaeffektivitet er for hhv. Holstein malkerace og Limousine kødkvægsrace, mens der i andel af slagtninger indgår alle dyr 
af hhv- malkerace og kødkvægsrace 

2) Kvier 

 

Kombineres den i Tabel 3 viste fordeling af slagtninger på kategorier med udledning af drivhusgasser kan 

det beregnes, at der som gennemsnit for Danmark er der en udledning på 15,8 kg CO2 eq. (incl. LU og iLUC) 

pr kg oksekød, for malkekvæg er udledningen 13,6 kg CO2 eq. og for kødkvæg 25,9 kg CO2 eq. pr kg kød. 

Det skal bemærkes, at der her er regnet med klimaeffektivitet beregnet for kødkvæg af racen Limousine, 

som er en af flere racer med en høj vækst kapacitet, mens der er andre kødkvægsracer med lavere tilvækst, 

som Highland Cattle, hvor Mogensen et al. (2015) fandt at udledningen per kg kød var 39 % højere som 

gennemsnit af de slagtede dyr i forhold til Limousine. For malkekvæg er klimaeffektiviteten for kød baseret 

på Holstein, der sammen med tilsvarende racer og racekombinationer, udgør den største andel af malke-

kvæg, 93 % af kg slagtevægt (Kjeldsen, 2023). De resterende 7 % er fra racen Jersey, hvor Dalla et al. (2014) 

og Kristensen et al. (2015) fandt 22 til 30 % lavere udledning per kg kød, sammenlignet med Holstein.   

I Tabel 4 er vist antal af henholdsvis malkekøer og kødkvægskøer i EU-landene og beregnet andel, der er 

malkekvæg samt antal ”andet kvæg” per ko. Det sidste er enten dyr, som opfedes til slagtning eller dyr, som 

opdrættes med henblik på at erstatte køer, som slagtes. Der er mellem lande eksport og import af dyr såvel 

til slagtning, opfedning som til brug i produktionen, hvorfor der ikke en direkte sammenhæng mellem antal 

dyr og antal dyr, der er slagtede. Danmark har i forhold til gennemsnit en væsentligt lavere andel kødkvæg 

og også færre antal andet kvæg per ko, hvilket begge dele er forhold der alt andet lige vil påvirke klima-

effektiviteten positivt. 
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Tabel 4. Kvægbestand i EU lande, 2018 (EUROSTAT) 

Land Malkekøer Kødkvægskøer Andet kvæg Kødkvægskøer, 
% af alle køer 

Andet kvæg, 
stk. pr ko 

 1000 stk.   

Danmark 570 85 875 13 % 1,34 

Belgien 529 412 1457 44 % 1,55 

Luxemburg 53 25 116 32 % 1,48 

Sverige 313 201 922 39 % 1,79 

Holland 1552 42 2096 3 % 1,31 

England 1879 1503 6228 44 % 1,84 

Irland 95 174 273 65 % 1,01 

Frankrig 3550 4092 10922 54 % 1,43 

Tyskland  4101 650 7198 14 % 1,51 

Polen 2214 203 3766 8 % 1,56 

Bulgarien 244 107 191 30 % 0,54 

Tjekkiet 359 212 795 37 % 1,39 

Finland 264 58 537 18 % 1,67 

Estland 1369 982 4242 42 % 1,80 

Letland 144 52 199 26 % 1,02 

Litauen 256 56 341 18 % 1,09 

Østrig 533 200 1179 27 % 1,61 

Ungarn 239 164 482 41 % 1,20 

Rumænien 1163 15 806 1 % 0,68 

Slovakiet 128 67 244 34 % 1,25 

Grækenland 817 2002 3692 71 % 1,31 

Italien 1939 324 4048 14 % 1,79 

Spanien 3550 4092 10922 54 % 1,43 

Portugal 235 487 910 67 % 1,26 

Sum  26097 16205 62440 38 % 1,48 

 
Afhængig af fordelingen af oksekødsproduktionen på malkekvæg og kødkvæg, men også kategorier in-

denfor disse, vil den nationale gennemsnitlige klimaeffektivitet for oksekød blive forskellige, idet de pro-

duktionsmæssige forhold og mål med produktionen vil være markant forskellige afhængig af, hvor pro-

duktionen foregår. En sammenligning på landeniveau vil derfor ikke kunne bruges til at sammenligne, hvor 

effektiv produktionen er, men udelukkende beskrive det nationale niveau. Hertil kommer, at den del af 

oksekødsproduktionen som er baseret på malkekvæg skal vurderes sammen med mælkeproduktionen, 

idet klimaeffektiviteten er afhængig af den samlede effektivitet i malkekvægssektoren. 
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4.1 Samlet vurdering for oksekød 

Der findes kun et studie med nationale sammenligninger af klimaeffektiviteten ved produktion af oksekød, 

og dette studie placerer Danmark med den bedste effektivitet blandt de 27 EU-lande. I Danmark er 82 % 

af oksekødsproduktionen målt i kg slagtekrop fra dyr af malkekvægsracer og 18 % fra kødkvægsracer. 87 

% af antallet af køerne i Danmark er af malkerace, hvilket i forhold til EU er et højt niveau. Således er det 

som gennemsnit 62 % af køerne i EU, der er af malkekvægsracer. Sammenholdt med at klimaeffektiviteten 

per kg kød produceret er lavest ved oksekød baseret på malkekvægsracer, vil det alt andet lige betyde, at 

Danmark har en relativ høj klimaeffektivitet ved produktion af oksekød sammenlignet med andre EU-lande. 

Der er således kun 3 andre EU-lande, som har højere andel af malkekøer end Danmark. 

En reel sammenligning af klimaeffektiviteten mellem lande ud fra nationale tal er ikke meningsfuld, da 

produktionen af oksekød foregår under meget forskellige forhold, f.eks. udtrykt ved andel af kød fra hen-

holdsvis malke- og kødkvæg, men også med stor variation inden for specielt kødkvæg. Derfor er der behov 

for andre dataopgørelser end nationale tal for at kunne lave en meningsfuld sammenligning af klimaef-

fektiviteten i oksekødsproduktion baseret f.eks. på en opdeling afhængig af kategorier af dyr og hensynta-

gen til variationen i produktionsforhold.  
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