
Jørgen E. Olesen og Uffe Jørgensen
Afd. for Plantevækst og Jord

Torben Hvelplund
Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi

Tommy Dalgaard
Afd. for Jordbrugssystemer

Forskningscenter Foulum
Postboks 50, DK-8830  Tjele

Johnny M. Andersen og Jesper S. Schou
Danmarks Miljøundersøgelser
Afd. for Systemanalyse
Postboks 358, DK-4000  Roskilde

Brian H. Jacobsen og Jesper Graversen
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut
Rolighedsvej 25, DK-1958  Frederiksberg C

Jørgen V. Fenhann
Forskningscenter Risø
Afd. for Systemanalyse
Postboks 49, DK-4000  Roskilde

Kvantificering af tre tiltag til reduktion
af landbrugets emission af drivhusgasser

DJF rapport Markbrug nr. 48 • april 2001

Udgivelse: Danmarks JordbrugsForskning Tlf. 89 99 19 00
Forskningscenter Foulum Fax 89 99 19 19
Postboks 50
8830  Tjele

Løssalg: t.o.m. 50 sider 50,- kr.
(incl. moms) t.o.m. 100 sider 75,- kr.

over 100 sider 100,- kr.

Abonnement: Afhænger af antallet af tilsendte rapporter,
men svarer til 75% af løssalgsprisen.

Forsidefoto: Henning Thomsen





3

Indhold

Indhold........................................................................................................................................3
Forord .........................................................................................................................................4
Sammendrag ...............................................................................................................................5
1. Indledning.............................................................................................................................18
2.  Fodringens indflydelse på metanproduktionen hos malkekøer ...........................................22

2.1 Forudsætninger ...............................................................................................................23
2.2 Resultater ........................................................................................................................26

2.2.1 Effekt på emission af drivhusgasser ........................................................................26
2.2.2 Driftsøkonomiske effekter .......................................................................................28
2.2.3 Velfærdsøkonomiske effekter..................................................................................30

2.3 Virkemidler.....................................................................................................................30
3. Reduktion af ammoniakfordampningen ...............................................................................31

3.1 Forudsætninger ...............................................................................................................32
3.2 Resultater ........................................................................................................................39

3.2.1 Effekt på emission af drivhusgasser ........................................................................39
3.2.2 Driftsøkonomiske effekter .......................................................................................48
3.2.3 Velfærdsøkonomiske effekter..................................................................................53

3.3 Virkemidler.....................................................................................................................54
4. Dyrkning af energiafgrøder ..................................................................................................55

4.1 Forudsætninger ...............................................................................................................55
4.1.1 Scenarier ..................................................................................................................56
4.1.2 Emission af lattergas................................................................................................60
4.1.3 Kulstofomsætning i jorden ......................................................................................60
4.1.4 Energiforbrug ved produktionen .............................................................................60
4.1.5 Fortrængning af fossil energi...................................................................................61

4.2 Resultater ........................................................................................................................61
4.2.1 Effekt på emission af drivhusgasser ........................................................................61
4.2.2 Driftsøkonomiske effekter .......................................................................................65
4.2.3 Velfærdsøkonomiske effekter..................................................................................68

4.3 Virkemidler.....................................................................................................................69
5. Konklusion............................................................................................................................70
Referencer.................................................................................................................................73
Appendix 1. Velfærdsøkonomiske beregninger .......................................................................78
Appendix 2. Model for kulstofomsætning i jord ......................................................................79



4

Forord

Nærværende rapport vedrørende drivhusgasemission fra dansk landbrug er udarbejdet af en
arbejdsgruppe, der blev nedsat på et møde i Fødevareministeriet den 14. juli 2000 vedrørende
Klima 2012, Status og perspektiver for dansk klimapolitik. På mødet deltog repræsentanter fra
Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser, Forskningscenter Risø, Sta-
tens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, Skov- og Naturstyrelsen, Energistyrelsen og
Fødevareministeriet. Disse institutioner har været med i følgegruppen for arbejdet. Arbejdet
har været delvis finansieret af Energistyrelsen med reference til ovennævnte følgegruppe.

Arbejdet i denne rapport har været et led i opfølgningen af regeringens klimastrategi Klima
2012, der giver en samlet oversigt over den danske klimapolitik og den danske målsætning for
reduktion af udledningen af drivhusgasser (Miljø- og Energiministeriet, 2000). De tiltag, der
er vurderet i nærværende rapport indgår som en del af konkretiseringen af mulige tiltag i for-
bindelse med ratificering af Kyoto-protokollen. Resultaterne har været anvendt i en tværgåen-
de økonomisk analyse på tværs af samfundets sektorer.

Der er yderligere udarbejdet en DJF-rapport, hvor der er foretaget en beregning og fremskriv-
ning af emissionen af lattergas og metan fra dansk landbrug, herunder effekter af Vandmiljø-
plan II og Ammoniakhandlingsplanen (Olesen et al., 2001). I denne anden rapport er der end-
videre givet en bredere oversigt over muligheder for reduktion af emission af drivhusgasser
fra landbruget. Der er herunder endvidere skitseret et forskningsprogram til at forbedre
grundlaget for vurdering af landbrugets emission af drivhusgasser.

Forskningscenter Foulum, marts 2001
Jørgen E. Olesen
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Sammendrag

Landbrugets bidrag til udledningen af drivhusgasser udgør ca. 22% af den samlede danske
udledning. Der er ikke hidtil gennemført initiativer på landbrugsområdet med det primære
formål at reducere udledningen af drivhusgasser. Der er heller ikke tidligere foretaget samlede
vurderinger af landbrugets muligheder for at bidrage til denne reduktion. Gennemførelsen af
indsatsen på vandmiljøområdet har og vil dog bidrage til at reducere landbrugets emission af
især lattergas, gennem reduktion af den mængde kvælstof, der cirkulerer i og tabes fra land-
brugssystemet. Landbruget har på en række områder mulighed for yderligere at bidrage til
reduktion af det samlede danske udslip af drivhusgasser. Dette kan ske direkte ved at reducere
udslippet af gasserne, herunder reducere energiforbruget samt emissionen af metan og latter-
gas. Der er dog også gennem omlægning af bl.a. dyrkningssystemer og tekniske løsninger
mulighed for at fortrænge fossilt energiforbrug samt at lagre kulstof i jord/plante-systemet.

Der er en betydelig usikkerhed omkring emissionen af drivhusgasser fra landbruget, som kan
opdeles i direkte energiforbrug (ca. 12% af emissionen), emission fra dyr, stalde og lagre af
husdyrgødning (ca. 32% af emissionen) og emission fra landbrugsarealer (ca. 57% af emissi-
onen). Da der kun på få områder er et tilstrækkeligt videngrundlag for kvantificering af tiltag
til reduktion af emissionen af drivhusgasser, er der i nærværende undersøgelse udvalgt tre
områder, som bidrager væsentligt til emissionen, hvor der skønnes mulighed for at reducere
emissionen, og hvor der er en vis sikkerhed omkring beregning af emissionens størrelse. Der
er i anden sammenhæng foretaget en beregning af muligheder for og effekt af at udnytte hus-
dyrgødning fra landbruget til produktion af biogas, hvorfor denne mulighed ikke er medtaget
her. Det skal pointeres, at der er andre områder, hvor potentialet for reduktion af emissionen
måske er endnu større, men hvor den nuværende viden er for beskeden til, at der kan angives
troværdige reduktionsmuligheder. De tre områder er endvidere udvalgt således at de illustre-
rer forskellige mulige mekanismer til reduktion af emission af drivhusgasser fra landbruget.
Områderne er:
•  Ændret fodring af malkekøer (reduktion af metan-emission)
•  Reduktion af ammoniakfordampningen (reduktion af lattergas-emission)
•  Dyrkning af energiafgrøder på landbrugsarealet (substitution af fossil energi, kulstoflag-

ring i jord samt reduktion af lattergas-emission).

Effekterne på emission af drivhusgasser er beregnet på grundlag af scenarier for år 2010.
Emissionsberegningerne baserer sig hovedsageligt på IPCC-metoderne. Der er endvidere be-
regnet såvel driftsøkonomiske som velfærdsøkonomiske effekter af de enkelte tiltag.

Der er beregnet såvel driftsøkonomiske som velfærdsøkonomiske omkostninger ved tiltagene.
Hvor de driftsøkonomiske analyser viser omkostningerne, som den enkelte landmand vil op-
leve, viser de velfærdsøkonomiske analyser omkostningerne for det danske samfund, idet bl.a.
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interne fiskale transaktioner, som skatter og afgifter, ikke er inkluderet i den velfærdsøkono-
miske kalkule.

Ændret fodring af malkekøer

Foderets sammensætning har en betydelig effekt på metan-produktionen i vommen hos mal-
kekøer. Et højt indhold af letforgærbare kulhydrater i foderrationen giver lav metan-
produktion, hvorimod et højt indhold af træstof i rationen giver høj metan-produktion. Fode-
rets fedtindhold har en direkte hæmmende virkning på metan-produktionen i vommen.

Der er opstillet fire foderplaner med varierende indhold af grovfoder, kraftfoder og råfedt. Der
er endvidere opstillet en foderplan, som svarer til den nuværende foderpraksis. For de for-
skellige foderplaner er beregnet metan-produktion efter en empirisk formel, der tager hensyn
til foderets sammensætning. Denne metan-produktion er omregnet til den metan-
konverteringsfaktor, der indgår i IPCC's Tier 2 metode til beregning af metan-emission fra
husdyr. Herefter er beregnet emissionsfaktorer for malkekøer i 2010 for forskellige foderrati-
oner.

Den beregnede metan-emissionen faldt svagt med stigende andel kraftfoder i foderrationen.
Den største reduktion i metan-emission fås dog ved at øge fedtindholdet i foderblandingen.
Anvendelse af en foderration med et indhold af råfedt på 7,2% mod ca. 4,5% i den nuværende
praksis gav en reduktion i metan-emissionen på ca. 34%. Omregnet i CO2-ækvivalenter svarer
denne reduktion i 2010 til en reduktion på 433 kt CO2 år-1.

Reduktion af ammoniakfordampningen

Emissionen af ammoniak vil ved deposition stimulere emissionen af lattergas. Nærværende
rapport redegør for effekten af fire mulige reduktionstiltag, som formodes også at ville indgå i
en kommende ammoniakhandlingsplan:
•  Forbud mod bredspredning af flydende husdyrgødning,
•  Påbud om reduktion af henliggetiden for udbragt husdyrgødning på bar mark,
•  Påbud om overdækning af lagret dybstrøelse med kompostdug og
•  Forbud mod anvendelse af ammoniak til halmludning.

Udgangspunktet er en fremskrivning af husdyrholdet, staldtypefordelingen og udbringnings-
praksis for husdyrgødning til år 2010 og en fremskrivning af N-udskillelsen på grundlag af en
forventet foderproduktivitet m.v. til år 2003. Begrundelsen for at holde N-udskillelsen pr.
produceret enhed konstant efter 2003 er et forsigtigt skøn baseret på, at der formentlig er en
biologisk grænser for øget udnyttelse af foderkvælstof. Desuden er det antaget, at husdyr-
gødningen håndteres efter de nugældende regler. Dvs. at henliggetiden for udbragt gødning på
bar mark maksimalt udgør 12 timer, og at der er etableret flydelag eller lignende på gyllebe-
holdere. Endelig er der taget hensyn til den igangværende revision af Pelsdyrbekendtgørelsen,
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som forventes at medføre, at gødningsrender under pelsdyrbure bliver påbudt, og at gødnings-
renderne skal tømmes dagligt.

På grundlag heraf er ammoniakfordampningen fra husdyrgødning i 2010 under de nugælden-
de regler beregnet til 54.100 t NH3-N år-1  (ekskl. NH3-fordampning fra planter) med en afledt
emission af lattergas svarende til 263 kt CO2-ækvivalenter år-1. Ammoniakfordampningen fra
halmludning er beregnet til 1600 t NH3-N år-1 med en afledt emission af lattergas svarende til
8 kt CO2-ækvivalenter år-1.

Ved forbud mod bredspredning af gylle og ajle reduceres ammoniakemissionen med 1.000
tons N år-1 i 2010-scenariet. Dette forudsætter, at alt tidligere bredspredt flydende gødning vil
blive udlagt med slæbeslanger uden øvrige ændringer i udbringningspraksis. Dette giver en
reduktion i emission af lattergas svarende til 5 kt CO2-ækvivalenter år-1. Den lavere emission
af ammoniak indebærer en stigning i det plantetilgængelige kvælstof i den udbragte flydende
gødning. For at undgå en større N-tilførsel og  N-udvaskning med heraf følgende større emis-
sion af lattergas, er det nødvendigt at reducere tilførslen af handelsgødning og øge forvent-
ningen til minimumskravet til udnyttelsen af den flydende gødning med ½-1 pct. point.

Ved skærpelse af lovkravet om maksimal henliggetid af udbragt gødning på ubevokset mark
fra 12 til 6 timer reduceres ammoniakemissionen med ca. 2.600 tons N år-1 i 2010-scenariet.
Estimaterne har som forudsætning, at alt husdyrgødning udbragt på ubevokset mark nedbrin-
ges inden for 6 timer uden øvrige ændringer i udbringningspraksis. Den afledte emission af
lattergas reduceres herved med 13 kt CO2-ækvivalenter år-1. Ved reduktionen af ammoniak-
emissionen under og efter udbringningen af gødningen øges det plantetilgængelige N-indhold
i husdyrgødningen. Det er derfor nødvendigt at øge udnyttelseskravet til husdyrgødningen
med 1,3 og 1,2 pct. point for hhv. den faste og flydende gødning.

Ved krav om overdækning af lagret dybstrøelse er der forudsat tildækning med kompostdug,
som tillader lufttilgang og dermed en fortsat kompostering. Ammoniakemissionen reduceres
hermed med 1.700 tons N år-1 i 2010-scenariet. Dette forudsætter, at alt lagret dybstrøelse
hidtil ikke har været overdækket. Effekten af en overdækning af lagret komposterende dyb-
strøelse på emissionen af lattergas svarer til 8 kt CO2 -ækvivalenter år-1. Også her øges det
plantetilgængelige N-indhold i gødningen, men i modsætning til de ovenstående reduktions-
tiltag er det ikke nødvendigt at ændre udnyttelseskravet for husdyrgødningen. I stedet skal
normen for N ab lager i dybstrøelsesgødningen øges gennemsnitligt med 9% i forhold til refe-
rencesituationen.

Ved forbud mod halmludning med ammoniak forsvinder en ammoniakemission på 1.600 tons
N år-1 i 2010-scenariet med en effekt på emissionen af lattergas svarende til ca. 8 kt CO2-
ækvivalenter år-1. Tiltaget har ingen afledte effekter på kvælstofkredsløbet og fordrer derfor
ingen afværgeforanstaltninger.
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Reduktionstiltagene rettet mod ammoniakemissionen fra husdyrgødningen er ikke simpelt
additive; den samlede reduktion i emissionen kan være mindre eller større end summen af de
enkelte tiltag. Kombineres reduktionstiltagene, herunder forbud mod ammoniakbehandling af
halm, reduceres ammoniakemissionen med i alt 7.000 tons N år-1 i 2010-scenariet. Effekten
på emissionen af lattergas svarer til 34 kt CO2-ækvivalenter år-1.

Der er visse usikkerheder knyttet til effekten af disse tiltag på drivhusgas-emissionerne. Hvis
tiltagene fører til øget anvendelse af direkte nedfældning af gylle, kan det give øget lattergas-
emission, fordi placering af gyllen i en fure lokalt vil give anaerobe forhold og derfor større
potentiale for lattergas-emission. Endvidere kan overdækning af dybstrøelse give mere anae-
robe forhold i gødningsstakken, og dermed større emission af metan og lattergas. Disse for-
hold dog kan ikke belyses med IPCC's meget forenklede metoder.

Dyrkning af energiafgrøder

Ved produktion af energiafgrøder kan landbruget bidrage til fortrængning af fossile brænds-
ler, ud over den fortrængning der sker ved energiudnyttelse af eksisterende overskudshalm.
Ifølge Energi 21 vil energiafgrøder bidrage til energiforsyningen fra år 2005, og bidraget vil
stige til 45 PJ år-1 i 2030. I beregningerne over energiafgrøders bidrag til energiforsyningen
indgår imidlertid ikke effekter hverken på emission af lattergas eller på kulstoflagring i jor-
den. Derudover vil der være et energiforbrug i forbindelse med dyrkning af energiafgrøder.

Med udgangspunkt i eksisterende danske data og i IPCC's beregningsmetoder er der foretaget
beregninger af lattergas-emission og kulstoflagring i jord ved dyrkning af henholdsvis en en-
årig energiafgrøde (triticale) og en flerårig energiafgrøde (elefantgræs (miscanthus)). Der er
gennemført beregninger for elefantgræs høstet i henholdsvis november og april, da høsttiden
påvirker både udbytter og emissionposter. For elefantgræs er beregningerne baseret på en 20-
årig driftsperiode. Der er endvidere beregnet energiforbrug til dyrkningen af afgrøderne samt
inkluderet den reduktion i CO2-emissionen som substitutionen af fossilt brændsel (naturgas)
vil indebære.

Beregningerne er gennemført for både en grovsandet jord (JB1) og en fin lerblandet sandjord
(JB4). Der er endvidere foretaget en sammenligning med nuværende driftspraksis i almindelig
korndyrkning, idet det antages, at der dyrkes vårbyg med rajgræsefterafgrøde på JB1-jorden
og vinterhvede på JB4-jorden, i begge tilfælde med bortførsel af halvdelen af halmen. Der er
forudsat vanding på sandjorden ved dyrkning af korn og triticale, men ikke ved dyrkning af
elefantgræs. Der var kun mindre forskelle i udbytter og emission mellem de to jordtyper.

I henhold til Energi 21 er det forudsat, at der i 2010 skal produceres 5 PJ i energiafgrøder.
Arealbehovet hertil er mindst for elefantgræs høstet i november (ca. 25.000 ha), og omtrent
lige stort for triticale og elefantgræs høstet i april (ca. 32.000 ha). Reduktionen i lattergas-
emission i forhold til alm. korndyrkning er mindst for triticale (20 kt CO2 år-1) og omtrent lige
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stort for elefantgræs ved de to høsttider (30-36 kt CO2 år-1). Dyrkning af triticale til energiaf-
grøde resulterer i en nedgang i jordens kulstofpulje svarende til en årlig emission på ca. 50 kt
CO2 år-1. Dyrkning af elefantgræs resulterer derimod i en lagring af kulstof i jorden med den
største emissionsreduktion for høst i april svarende til ca. 100 kt CO2 år-1. Der er lidt lavere
energiforbrug ved dyrkning af triticale til biomasse end for almindelig korndyrkning, hvori-
mod dyrkning af elefantgræs med høst i april resulterer i et mindre energiforbrug svarende til
en reduktion i emissionen på ca. 20 kt CO2 år-1. Den største post er dog fortrængning af fossilt
brændsel svarende til 285 kt CO2 år-1 for alle afgrøderne. Når alle posterne medregnes resulte-
rer dyrkning af 5 PJ årligt i elefantgræs høstet i april i en reduktion af emissionen på 447 kt
CO2 år-1, dyrkning af elefantgræs høstet i november giver ca. 355 kt CO2 år-1, og dyrkning af
triticale som energikorn giver en reduktion på 265 kt CO2 år−1.

Økonomiske effekter

Den samlede danske emission af drivhusgasser udgjorde i 1990 ca. 76.000 kt (76 Mt) CO2-
ækvivalenter. Tiltagene i tabel 0a giver derfor reduktioner i udledningen på fra 0.05% for den
samlede effekt af tiltagene til mindskelse af ammoniakfordampning til 0,6% for såvel ændret
fodring af malkekøer som dyrkning af elefantgræs på ca. 30.000 ha.

Den økonomiske analyse af en ændring i fodringen, hvor byg erstattes af vegetabilsk foder-
fedt og en speciel soyaskråblandning, viser at foderomkostningerne pr. ko stiger med 542 kr.
Omvendt vil den øgede fedttildeling betyde, at mælkeydelsen målt i EKM stiger med 1,92%
ko-1 år-1, svarende til ca. 350 kr ko-1 år-1. Da den samlede mælkemængde er begrænset af en
kvote omregnes der til indtjeningen pr. kg EKM. Samlet giver det på landsplan ved en kvote
på 4,8 mio. kg mælk et falds i indtjeningen på 233 mio. kr. årligt (tabel 0a).

Tabel 0a. Driftsøkonomiske og velfærdsøkonomiske effekter af de foreslåede tiltag til
reduktion af drivhusgasemissionen fra landbruget.

Tiltag Emissions-
reduktion

Driftsøkonomisk
omkostning

Velfærdsøkonomisk
omkostning

kt CO2 mio. kr mio. kr kr kg-1 CO2

Ændret fodring af malkekøer 433 182 233   0,5

Forbud mod bredspredning     5   10,9   12,4   2,8
Kortere henliggetid   13   42,8   49,3   4,1
Overdækning af dybstrøelseslagre     8   -4,6   -5,8 -0,7
Forbud mod halmludning     8     3,8    4,4   0,6
Samlet effekt af tiltag vedr. NH3   34   52,8  60,4   1,9

Triticale, energikorn (32.000 ha) 265   17,9  14,4  0,05
Elefantgræs, november (25.000 ha) 355   -9,3 -13,2 -0,04
Elefantgræs, april (33.000 ha) 447   22,0  29,4  0,05



10

I den økonomiske analyse af tre alternativer for dyrkning af energiafgrøder er energiafgrøder-
ne sammenlignet med dyrkning af korn til foder/konsum. Det fremgår, at det er klart mere
fordelagtigt at høste elefantgræs i november frem for april (tabel 0a). Det er dog tvivlsomt,
om alle arealer med elefantgræs kan høstes i november og køres direkte til varmeværket. Der-
for vil en kombination af november og april resultaterne være det mest realistiske.

Den indbyrdes rangordning at tiltagene viser, at dyrkning af energiafgrøder medfører de lave-
ste reduktionsomkostninger, efterfulgt af ændret fodring og endelig tiltagene til reduktion af
ammoniakfordampning. Den samlede effekt at tiltagene til reduktion af ammoniakfordamp-
ningen fører til en gennemsnitlig reduktionsomkostning på 1,9 kr pr. kg reduceret CO2-ækvi-
valent, hvilket er noget højere end de øvrige tiltag. Her skal det dog bemærkes at hovedmoti-
vet for reduktion af ammoniakfordampningen er ønsket om reduceret eutrofiering, hvilket
sandsynligvis vil ændre på denne rangordning.

To af de skitserede tiltag medfører en omkostningsbesparelse. For overdækning af lagre af
dybstrøelse skyldes det, at anvendelse af en billig kompostdug til overdækningen er en for-
holdsvis ny metode. For dyrkning af elefantgræs er der tale om en forholdsvis ukendt afgrøde
med deraf følgende usikkerhed om afsætningsmulighederne. Dette gælder specielt ved no-
vemberhøst, hvor forbrændingskvaliteten er ringe. Endvidere er der tale om en afgrøde med
lang omdriftstid, hvorfor dyrkningen indebærer et fleksibilitetstab for landmanden, som ikke
er værdisat her, men som meget vel kan fremstå som en barriere i den konkrete valgsituation.

Virkemidler

Det højere fedtindhold, der er anvendt i beregningerne for ændret fodring af malkekøer, behø-
ver ikke at stamme fra foderfedt, men kan stamme fra fedt i andre fodermidler. Det vil være
svært at foretage en direkte regulering rettet mod øget vegetabilsk foderfedt, der er særlige
vegetabilske fedtkilder som tilsættes foderet. En højere afregning for fedt i mælk, vil betyde at
fedtprocenten stiger, men ikke nødvendigvis at mængden af fedt i foderet stiger. Da en stor
del af foderet på kvægbrug er hjemmeproduceret vil det være meget vanskeligt at introducere
incitamenter via priser og afgifter på foderstoffer for at opnå et ønsket fedtindhold i foderet.
En egentlig regulering vil derfor kræve opgørelse af foderregnskaber på den enkelte bedrift.

Samtlige tiltag til reduktion af ammoniakfordampningen er baseret på påbud eller forbud og
kan derfor umiddelbart implementeres i lovgivningen. Håndhævelse af lovgivningen kan
derimod være mere problematisk, når det gælder forbud mod bredspredning og reduceret
henliggetid for udbragt gødning i etablerede afgrøder, idet disse processer ikke kan kontrolle-
res i praksis. Da tiltagene øger det effektive N-indhold i husdyrgødningen, skal minimums-
kravet til udnyttelsen af husdyrgødningen øges med 1,3 pct. point for den faste gødning og
med 1,8 pct. point for den flydende gødning. Desuden skal normtallene for dybstrøelsesgød-
ning øges med gennemsnitligt 9% af N ab lager. Disse afværgetiltag er nødvendige for at sik-
re effekten på emissionen af lattergas. Skærpelse af udnyttelsesgraden for husdyrgødningen
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og justeringen af normtal for dybstrøelsesgødning, som også vil ligge til grund for gødnings-
regnskabet, vil skabe et incitament til at minimere ammoniakemissionen.

Der er en række miljømæssige fordele ved at dyrke flerårige energiafgrøder frem for enårige.
Hvis dyrkning af flerårige energiafgrøder skal fremmes kræver det dog en langsigtet og koor-
dineret strategi, der skal indeholde såvel politiske som tekniske aspekter. Blandt de politiske
aspekter kan nævnes, at den enkelte landmand først og fremmest har brug for et klart politisk
signal om, at energiafgrøder vil blive prioriteret og sikret ved fremtidige omlægninger af
energi- og landbrugspolitik. Dette er nødvendigt af hensyn til landmandens planlægning, da
flerårige energiafgrøder lægger beslag på landbrugsjorden i en længere årrække.
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Summary

The emission of greenhouse gases from agriculture constitutes about 22% of the total emis-
sions in Denmark. There has not previously been initiatives within agriculture aimed at re-
ducing greenhouse gas emissions. Also no assessments of the possibilities of Danish agricul-
ture as a whole to reduce emissions have previously been performed. However, the efforts to
reduce nitrogen losses from agriculture to the environment have and will also contribute to
reducing emission of nitrous oxide in particular by reducing the amount of nitrogen that is
cycled is the system. Agriculture has in a number of areas possibilities for further reducing the
total Danish emissions of greenhouse gases. This may work by directly reducing the emission
of the gases, including reduction of energy use, and by reducing emissions of methane and
nitrous oxide. It may also work through the adoption of other farming systems that offer pos-
sibilities of substituting fossil fuel and of carbon sequestration in the soil.

There are only few areas with sufficient knowledge for quantification of measures for reduc-
ing greenhouse gas emissions. In this report three areas were selected which both contribute
substantially to the total emission and where reduction options were thought to be available.
These areas are
1. Changed diet to dairy cows (reduced methane emission)
2. Reduction of ammonia volatilisation (reduced emission of nitrous oxide)
3. Growing energy crops  (substitution of fossil fuels, carbon sequestration in soil, and re-

duced nitrous oxide emission)

An assessment of the possibility of using animal manure for production of biogas has been
performed in another context, and this option has therefore not been included here. It should
be pointed out that there are other areas where the potential for emission reductions may be
even larger, but where the current knowledge is too sparse to allow a credible evaluation.

The effects on greenhouse gas emissions were calculated for scenarios for year 2010. The
emission calculations were mainly based on the IPCC 1997 methodology. Effects on farm
profits as well as welfare economy were calculated for each measure separately.

Both business and welfare economic costs were calculated for the individual measures. The
business costs show the cost as perceived by the individual farmer, whereas the welfare eco-
nomic costs shows the costs for the Danish society, because the internal fiscal transactions
(e.g. taxes) are excluded from the analysis.

Changed diet to dairy cows

It is well known that the composition of the feed has considerable consequences for the meth-
ane production in the rumen of cows. A high content of easily fermentable carbohydrates in
the feed ration gives a low methane production, whereas a high content of cellulose and lignin
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in the ration gives a high methane production. Fat in the diet has a negative influence on
methane production.

Four feed plans with varying content of roughage, concentrates and content of fat were set up.
In addition a feed plan representing current feeding practice was constructed. The methane
production was calculated for each feed ration using an empirical formula that accounts for
the composition of the feed. This methane production was used to calculate the methane con-
version factor that is used in the IPCC Tier-2 methodology for calculating methane emission
from animals. Based upon this emission factors for dairy cows in 2010 were calculated for the
different feed rations.

The estimated methane emission declined with increasing proportion of concentrates in the
feed ration. The largest reduction in methane emission was, however, obtained by increasing
the content of fat in the ration. The reference feed ration gave approximately the same meth-
ane emission as the IPCC standard methane conversion factor. The use of a feed ration with a
fat content of 7.2% against 4.5% in the reference situation reduced the methane emission by
34%. In CO2 equivalents this corresponds to a reduction of 433 kt CO2 yr-1 for Denmark in
2010.

Reduction of ammonia volatilisation

The volatilisation of ammonia will by deposition stimulate nitrous oxide emission. The effect
of the following four measures to reduce ammonia volatilisation in Denmark were evaluated:
•  Prohibition of broad spread of liquid manure.
•  Reduced duration of the time between soil surface application and incorporation of ma-

nure on bare soil.
•  Requirement for covering stored deep litter with a compost sheet.
•  Prohibition of use of ammonia for straw conservation.

The effects were calculated for scenarios for year 2010 based on new norms for nitrogen in
manure, estimated housing system and manure handling practices, and projected development
in animal population and productivity. It was assumed that manure is handled according to
current regulations.

The ammonia volatilisation from animal manure in 2010 was under the current regulations
calculated at 54,100 t NH3-N yr-1 with a resulting nitrous oxide emission corresponding to
263 kt CO2 equivalents yr-1. The ammonia volatilisation from straw conservation is calculated
as 1,600 t NH3-N yr-1 with a resulting nitrous oxide emission of 8 kt CO2-equivalents yr-1.

Prohibition of broad spreading of liquid manure will reduce ammonia volatilisation with
1,000 t N yr−1 in 2010. The assumption is that all liquid manure that was previously broad
spread will now be applied with trail hoses without further changes in method of application.
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This results in a reduction in nitrous oxide emissions of 5 kt CO2-equivalents yr-1. This meas-
ure will result in an increase in plant available nitrogen in the applied manure. In order to
avoid higher N-application and N-leaching resulting in higher nitrous oxide emissions, it is
necessary to increase the minimal requirement of N use efficiency in the liquid manure of 0.5
to 1 pct. point.

Reducing the maximum allowed duration between spreading and incorporation of manure
applied to bare soil from 12 to 6 hours reduces the ammonia volatilisation by 2,600 t N yr-1 in
2010. All animal manure applied to bare soil was assumed to be incorporated within 5 hours
without any other changes in method of application. This results in a reduction in nitrous ox-
ide emissions of 13 kt CO2-equivalents yr-1. Reducing the ammonia volatilisation will result
in a higher amount of applied plant available nitrogen, and it is therefore necessary to increase
the minimal requirement of N use efficiency by 1.3 and 1.2 pct. point for solid and liquid
manures, respectively.

The requirement of covering of stored deep litter is assumed to require use of a compost
sheet, which will allow air supply and thus permit the composting process to continue. The
ammonia volatilisation with be reduced by 1,700 t N yr-1 in 2010. It is assumed that no deep
litter storages are currently being covered. The effect corresponds to a reduction in nitrous
oxide emission of 8 kt CO2-equivalents yr-1. Like the other measures this will result in a
higher amount of plant available nitrogen, and the norm for N in stored deep litter manure
should therefore be increased by 9%.

Prohibition of use of ammonia for straw conservation will reduce the ammonia volatilisation
by 1,600 t N yr-1 in 2010, resulting in a reduced nitrous oxide emission of 8 kt CO2-equiva-
lents yr-1. There are no other effects on the nitrogen cycle.

The measures aimed at reducing ammonia emission from animal manure are not simply addi-
tive. A combination of all measures, including prohibition of use of ammonia for straw con-
servation, reduces the ammonia volatilisation by 7,000 t N yr-1 in 2010. This corresponds to a
reduction in nitrous oxide emission of 34 kt CO2-equivalents yr-1.

There are some uncertainties associated with the effect of these measures on greenhouse gas
emissions. If the measures lead to an increased use of slurry injection, this may result in
higher emissions of nitrous oxide because the placement of slurry in a furry will lead to an-
aerobic conditions locally. The covering of deep litter may also give rise to more anaerobic
conditions and thus to a higher emission of methane and nitrous oxide.

Growing energy crops

Production of biomass for energy in agriculture will result in substitution of fossil fuels in
addition to the substitution that occurs from combustion of the existing surplus of straw. In
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the Danish energy plan, Energy 21, energy crops are assumed to contribute to energy supply
from year 2005 increasing to 45 PJ yr-1 in year 2030. The existing estimates do not account
for the effect of growing energy crops on nitrous oxide emissions or on carbon sequestration
in soil. Also growing different energy crops will imply different energy use in the production.

Existing Danish data and the IPCC methodology was used to calculate nitrous oxide emission
and carbon sequestration in soil from growing an annual energy crop (triticale) and a peren-
nial energy crop (miscanthus). The calculations for miscanthus was performed separately for
miscanthus harvested in both November and April, because the harvest time affects both
yields and emissions. The estimates for miscanthus are based on a 20-year duration of the
cultivation period. The energy use for growing the crops has been included, as has the reduc-
tion in CO2-emission that will result from substitution of fossil fuel (natural gas).

The calculations were performed for both a coarse sandy soil (JB1) and a fine loamy sand
(JB4). A comparison with current (reference) practice for growing cereals have also been per-
formed, assuming that spring barley with a ryegrass cover crop is the alternative on the JB1-
soil and winter wheat is the alternative on the JB4-soil. In both cases half of the straw was
removed. It was assumed that the sandy soil was irrigated when growing barley or triticale,
but not for miscanthus. There were only minor differences in production and emission be-
tween the two soil types.

The current Danish energy plan stipulates a production of 5 PJ from energy crops in 2010.
The area required to produce 5 PJ was smallest for miscanthus harvested in November (c.
25,000 ha), and about equal for triticale and miscanthus  harvested in April (c. 32,000 ha).
The reduction in nitrous oxide emission compared with cereal production was smallest for
triticale (20 kt CO2-equivalents yr-1) and about equal for miscanthus at the two harvest times
(30-36 kt CO2-equivalents yr-1). Growing miscanthus resulted in a carbon sequestration with
the highest rates for miscanthus havested in April of 100 kt CO2 yr-1. The energy use for pro-
duction of triticale was slightly lower than for normal cereal growing, whereas growing mis-
canthus for harvest in April results in a smaller energy use corresponding to an emission re-
duction of 20 kt CO2 yr-1. The substitution of fossil fuel corresponds to 285 kt CO2 yr-1.
Summing all items growing 5 PJ worth of miscanthus harvested in April results in an emis-
sion reduction of 447 kt CO2 yr-1, growing miscanthus harvest in November gives a reduction
of 355 kt CO2 yr-1, and growing triticale gives a reduction of 265 kt CO2 yr-1.

Economical effects

Increasing the fat content in the diet of feed for dairy cows result in an increased feed cost of
542 kr cow-1 yr-1. The energy corrected milk yield will increase by 1.92% cow-1 yr-1 corre-
sponding to 350 kr cow-1 yr-1. Because the total milk production is limited by a quota of 4.8
mio. kg this results in a total reduction in earnings of 233 mio kr per year (Table 0b).
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The analysis of the three alternatives for growing energy crops show that it is economically
favourable to harvest miscanthus in November in stead of April (Table 0b). It is, however,
doubtful if all areas with miscanthus can be harvested in November and transported to the
power plant. A combination of November and April results will therefore be more realistic.

Tabel 0b. Business and welfare economic effects of the proposed measures for reducing
greenhouse gas emissions from agriculture.

Measure Emission
reduction

Farm eco-
nomic cost

Welfare
economic cost

kt CO2 mio. kr mio. kr kr kg-1 CO2

Changed feed to dairy cows 433 182 233   0,5

Prohibition of broad spreading     5   10.9   12.4   2.8
Shorter duration before incorporation   13   42.8   49.3   4.1
Covering of deep litter     8   -4.6   -5.8 -0.7
Prohibition of NH3 treatment of straw     8     3.8    4.4   0.6
Total effect of reduced NH3 volatilisation   34   52.8  60.4   1.9

Triticale for energy (32.000 ha) 265   17.9  14.4  0.05
Miscanthus, November (25.000 ha) 355   -9.3 -13.2 -0.04
Miscanthus, April (33.000 ha) 447   22.0  29.4  0.05

The ranking of the measures shows that growing energy crops has the lowest reduction costs,
followed by changed diet to dairy cows and finally the measures to reduce ammonia volatili-
sation. The measures to reduce ammonia volatilisation have additional effects on nitrous ox-
ide emissions with a rather high reduction cost of 1.9 kr per kg CO2-equivalent. The motiva-
tion for reducing ammonia emissions is, however, mainly related to the effects of ammonia on
eutrofication. The inclusion of such positive effects will likely change the ranking.

Two of the proposed measures lead to a reduction in costs. For covering of storages of deep
litter this is an effect of the use of a cheap compost sheet for covering, which is a new tech-
nology. Concerning the growing of miscanthus this a relatively new crop with resulting un-
certainties regarding its market value, especially when harvested in November when the com-
bustion quality is poor. It is also a crop with a very long rotation period, which gives the
farmer a reduction in flexibility that has not been valued in this analysis, but which may very
well appear as a barrier for the farmers.

Implementation

The higher fat content in the feed ration does not necessarily need to come from added fat, but
may also be based on natural content in other feed stuffs. It is difficult to implement this
measure so that it is directly aimed at increasing fat content in the feed ration. Higher prices
for fat in the milk will not necessarily increase the amount of fat in the feed. A large propor-
tion of the feed on dairy farms are based home produced fodder, which makes it difficult to
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introduce measures to increase feed fat content via prices or taxes. A proper regulation will
require farm level feed accounts.

All measures for reducing ammonia volatilisation are based on mandatory requirements or
prohibition and can therefore be directly implemented in the legislation. However, the en-
forcement of the legislation can be problematic for the prohibition against broadspreading of
liquid manure and reduced time before incorporation of applied manure, because none of
these measures are controllable. Because of the resulting higher effective N-content in the
manure, the minimal N use efficiency should be increased by 1.3 pct. point for solid manure
and 1.8 pct. point for liquid manure. In addition the norms for nitrogen content in deep litter
should be increased by 9%. These preventive measures are required to ensure a reduction in
nitrous oxide emission.

There are a number of environmental advantages from growing perennial compared with an-
nual energy crops. However, the promotion of perennial energy crops requires a long-term
and coordinated strategy involving both technical and political aspects. The individual farmer
needs a clear political signal that energy crops are given priority also in future changes of the
agricultural policy. This is required because perennial energy crops takes up the land for a
long period of time.
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1. Indledning

Den samlede danske emission af drivhusgasser er for 1990 opgjort til 76,3 Mt CO2-ækviva-
lenter (Miljø- og Energiministeriet, 2000). I denne beregning er der foretaget en korrektion
for el-import fra Norge og Sverige. Landbrugets emission af drivhusgasser blev for 1990 af
Fenhann (1999) angivet til 16,6 Mt CO2-ækvivalenter. Landbruget står altså for ca. 22% af
den samlede danske udledning af drivhusgasser. Landbruget står dog for 67% af metan-
emissionen og 91% af lattergas-emissionen.

Landbrugets emission af drivhusgasser stammer fra energiforbrug samt emission af metan og
lattergas i forbindelse med omsætning af kulstof og kvælstof i landbruget. I tabel 1 er disse
poster opgjort for 1999. Energiforbruget har, ud over en direkte effekt på CO2 udledningen,
også en lille effekt ved direkte udledning af metan og lattergas. Der er endvidere et indirekte
energiforbrug gennem transport af varer og forbrug af hjælpestoffer. Hertil kommer et muligt
bidrag i CO2 fra en netto nedgang i jordens indhold af organiske stof, som specielt må for-
ventes fra dyrkning af organogene jorde.

Tabel 1. Hovedposter i emissionen af drivhusgasser fra landbruget for 1999 (Fenhann,
1999; Olesen et al., 2001). Emission of greenhouse gases from agriculture in 1999.

Kilde Stof Mængde CO2-ækv. kt CO2 år-1 Andel (%)
Direkte energiforbrug Kuldioxid 1713 kt CO2 år-1   1.713  12

Metan 0,2 kt CH4 år-1          4    0
Lattergas 0,1 kt N2O år-1        31    0

C og N omsætning Metan 171,4 kt CH4 år-1   3.599  26
Lattergas 27,6 kt N2O år-1   8.561  62

I alt 13.908 100

Tabel 1 viser, at emission af metan og lattergas fra kulstof- og kvælstofomsætningen udgør
langt størstedelen af emissionen fra landbruget. Selv hvis CO2-emissionen fra landbrugets
indirekte energiforbrug på ca. 3-4 Mt CO2-ækvivalenter år-1 (Dalgaard et al., 2000) medtages,
bidrager C og N omsætningen med ca. 2/3 af den totale drivhusgasemission fra landbruget.
Denne emission er derfor udspecificeret i en række delposter i tabel 2. Hver post i tabel 2 er
beregnet som produktet af en aktivitet og en emissionsfaktor. Opgjort i CO2-ækvivalenter
udgør metan 26 % og lattergas 62 % af landbrugets emission. Kilder til udsendelse af lattergas
fra marken er handelsgødning, udbragt husdyrgødning, kvælstoffiksering, afgrøderester, af-
græsning og dyrkning af organiske jorde. Dette er med 40 % af landbrugsemissionen den
største samlede post i opgørelsen.

Der er usikkerhed på såvel aktiviteter som emissionsfaktorer, og denne usikkerhed er skøns-
mæssigt opgjort i de sidste to kolonner i tabel 2. Usikkerheden på aktivitetsdata er for de fle-
ste poster beskeden, omend formentlig lidt større for kvælstoffiksering, afgræsning, dyrkning
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af organiske jorde og kvælstofudvaskning. De fleste af disse poster er dog små. Den største
usikkerhed er knyttet til mængden af afgrøderester, som også er en af de største poster i opgø-
relsen.

For metan fra husdyrene fordøjelse er emissionsfaktorerne relativt sikre, hvorimod emissions-
faktorer for metan fra gødningshåndtering og for lattergas generelt må betegnes som meget
usikre. IPCC (1997) har således angivet et 95 % konfidensinterval på emissionsfaktoren for
udbragt gødning fra 0,25% til 2,25%, med en anbefalet gennemsnitsværdi på 1,25%. Bag-
grunden for den store usikkerhed er bl.a., at den er baseret på en simpel sammenstilling af
undersøgelser, som repræsenterer mange forskellige klimaforhold, jordtyper og afgrøder. Den
store usikkerhed på emissionsfaktorer for lattergas betyder ikke, at der er tilsvarende stor
usikkerhed på fordelingen af de enkelte posters bidrag til total-emissionen. Emissionen af
lattergas fra de forskellige poster i marken er således betinget af de samme mekanismer, og
usikkerheden er især knyttet til niveauet for denne emission i Danmark sammenlignet med
andre regioner. IPCC (2000) angiver, at der internationalt findes meget få data til at kvantifi-
cere emissionsfaktorerne for ammoniakfordampning og nitratudvaskning. Disse værdier er
derfor også behæftet med stor usikkerhed.

Tabel 2. Emission af metan og lattergas fra landbruget opgjort for 1999. For hver post
er emissionen beregnet som produktet af en aktivitet og en emissionsfaktor. Tabellen
viser i de sidste to kolonner den skønnede usikkerhed på aktivitet og emissionsfaktor
(Olesen et al., 2001). Emission of methane and nitrous oxide from Danish agriculture in
1999. The estimated uncertainty in the estimates of activities and emission factors are shown
in the two last columns, respectively.

Emission (CO2-ækvivalenter) Usikkerhed1Stof Kilde
kt CO2 år-1 andel (%) Aktivitet Faktor

Metan Husdyrs fordøjelsesprocesser 2.828 23 • •
Gødningshåndtering   770   6 • •••

Lattergas Gødningshåndtering   730   6 • •••
Handelsgødning 1.530 13 • •••
Udbragt husdyrgødning 1.095   9 • •••
Kvælstoffiksering   248   2 •• •••
Afgrøderester 1.924 16 ••• •••
Industriaffald og slam     53   1 • •••
Dyrkning af organiske jorde     45   0 •• •••
Afgræsning   284   2 •• •••
NH3-fordampning   376 3 •• •••
N-udvaskning 2.277 19 •• •••

I alt 12.160 100
1 Usikkerheden er inddelt i tre grupper: •  lille usikkerhed (<20 %), ••  nogen usikkerhed (20-
50 %), ••• stor usikkerhed (>50 %).
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Der er ikke tidligere foretaget samlede vurderinger af landbrugets muligheder for at bidrage til
denne reduktion. Der er heller ikke hidtil gennemført initiativer på landbrugsområdet med det
primære formål at reducere udledningen af drivhusgasser. Gennemførelsen af indsatsen på
vandmiljøområdet har og vil dog bidrage til at reducere landbrugets emission af især lattergas,
gennem reduktion af den mængde kvælstof, der cirkulerer i og tabes fra landbrugssystemet.
Landbruget har på en række områder mulighed for yderligere at bidrage til reduktion af det
samlede danske udslip af drivhusgasser. Dette kan ske direkte ved at reducere udslippet af
gasserne, herunder reducere energiforbruget samt emissionen af metan og lattergas. Der er
dog også gennem omlægning af bl.a. dyrkningssystemer og tekniske løsninger mulighed for at
fortrænge fossilt energiforbrug samt at lagre kulstof i jord/plante-systemet.

Miljø- og Energiministeriet anfører følgende muligheder for at begrænse udledningen af driv-
husgasser fra landbruget:
•  Forbedrede metoder til udbringning af gødning/gylle (lattergas)
•  Forbedrede forhold mht. til opbevaring/lagring af gødning/gylle (metan, lattergas)
•  Optimering af landbrugets gødningsforbrug (lattergas)
•  Afvanding af dyrkede arealer (lattergas)
•  Fremstilling af biogas fra gylle (metan, lattergas)
•  Skovrejsning (kuldioxid)
•  Dyrkning og anvendelse af biobrændsler (kuldioxid)
•  Reduceret jordbearbejdning (kuldioxid, lattergas)
•  Brug af vedvarende energi (kuldioxid)
•  Energispareforanstaltninger i landbruget (kuldioxid)

Der er en betydelig usikkerhed omkring emissionen af drivhusgasser fra landbruget, som kan
opdeles i direkte energiforbrug (ca. 12% af emissionen), emission fra dyr, stalde og lagre af
husdyrgødning (ca. 32% af emissionen) og emission fra landbrugsarealer (ca. 57% af emissi-
onen). Da der kun på få områder er et tilstrækkeligt videngrundlag for kvantificering af tiltag
til reduktion af emissionen af drivhusgasser, er der i nærværende undersøgelse udvalgt tre
områder, som bidrager væsentligt til emissionen, hvor der skønnes mulighed for at reducere
emissionen, og hvor der er en vis sikkerhed omkring beregning af emissionens størrelse. Der
er i anden sammenhæng foretaget en beregning af muligheder for og effekt af at udnytte hus-
dyrgødning fra landbruget til produktion af biogas (Sommer et al., 2001), hvorfor denne mu-
lighed ikke er medtaget her. Områderne er:
•  Ændret fodring af malkekøer (reduktion af metan emission)
•  Reduktion af ammoniakfordampningen (reduktion af lattergasemission)
•  Dyrkning af energiafgrøder på landbrugsarealet (fortrængning af fossil energi, kulstoflag-

ring i jord, og reduktion af lattergasemission).

Det skal pointeres, at der er andre områder, hvor potentialet for reduktion af emissionen må-
ske er endnu større, men hvor den nuværende viden er for beskeden til, at der kan angives
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troværdige reduktionsmuligheder. Dette gælder især for mange af de processer, der involverer
emission af lattergas. De tre områder er endvidere udvalgt således at de illustrerer forskellige
mulige mekanismer til reduktion af emission af drivhusgasser fra landbruget. Ændret fodring
af malkekøer er udvalgt fordi der er god viden omkring metanproduktion fra køer og fordi
dette aspekt ikke tidligere er indgået som et kriterium ved sammensætning af foderblandinger
til køer. Der arbejdes i anden sammenhæng med tiltag til reduktion af ammoniakfordampnin-
gen, hvorfor det vil være ønskeligt at kvantificere disse tiltags betydning for lattergasemissi-
on. Dyrkning af energiafgrøder er udvalgt, fordi denne dyrkning vil påvirke drivhusgasemis-
sionen gennem mange processer, herunder substitution af fossil energi, energiforbrug ved
dyrkningen, lattergasemission og kulstoflagring i jord.

For hvert af de nævnte områder beregnes effekten af ændret driftsteknik og driftsmetode på
emissionen af drivhusgasser. Beregning af driftsmæssige konsekvenser følger metoden i Ja-
cobsen (1999). Der foretages også en beregning af økonomiske konsekvenser af ændringerne
og diskuteres hvilke styringsmidler, der vil kunne bibringe de ønskede ændringer. Der tages
udgangspunkt i eksisterende metodik til beregning af reduktionsomkostinger (Fenhann et al.,
1997; Halsnæs et al., 1999; Møller et al., 2000a).

Der er endvidere beregnet velfærdsøkonomiske effekter af tiltagene som beskrevet i appendix
1. Hvor de driftsøkonomiske analyser viser omkostningerne, som den enkelte landmand vil
opleve, viser de velfærdsøkonomiske analyser omkostningerne for det danske samfund, idet
bl.a. interne fiskale transaktioner, som skatter og afgifter, ikke er inkluderet i den velfærds-
økonomiske kalkule.

Emissionen af metan og lattergas angives her i CO2-ækvivalenter. Dette skyldes, at både me-
tan og lattergas set over en 100-årig periode er meget mere potente drivhusgasser end kuldio-
xid. Drivhuseffekten af metan (Global Warming Potential) er således 21 gange større end ef-
fekten af CO2, og drivhuseffekten af lattergas er 310 gange større. Omregningen fra lattergas-
kvælstof til CO2-ækvivalenter sker derfor ved at multiplicere med 44/28 * 310, hvor den før-
ste faktor konverterer lattergaskvælstof til lattergas og den sidste faktor udtrykker lattergas-
sens globale opvarmningspotentiale i CO2-ækvivalenter.
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2.  Fodringens indflydelse på metanproduktionen hos malkekøer

Metan-produktion fra husdyrs fordøjelsesprocesser udgør ca. 20 % af landbrugets emission af
drivhusgasser, opgjort i CO2-ækvivalenter. Heraf stammer hovedparten fra omsætningen i
vommen på malkekøer.

Metan dannes i forbindelse med den mikrobielle omsætning af foderets kulhydrater i drøvtyg-
gerens fordøjelseskanal. Metandannelse forekommer ved at frit brint og kuldioxid omdannes
til metan og vand. I forbindelse med fordøjelsen er produktion af eddikesyre og smørsyre for-
bundet med dannelse af frit brint, hvorimod produktion af propionsyre er forbundet med et
forbrug af brint. Fordelingen mellem disse syrer i vommen vil følgelig have indflydelse på
hvor meget brint, der er til rådighed for produktion af metan i vommen.

Forgæringsprocesser i vommen der medfører en stor produktion af propionsyre er derfor for-
bundet med en lav produktion af metan. Derimod er produktion af eddikesyre og smørsyre
forbundet med en høj produktion af metan, da forgæring til disse slutprodukter er ledsaget af
produktion af brint. Kulhydratsammensætningen af foderet har betydning for i hvilket forhold
de enkelte syrer dannes, således at let forgærbare kulhydrater som f.eks. stivelse medfører en
høj produktion af propionsyre og forgæringen af cellevægskulhydrater (træstof) medfører en
høj produktion af eddikesyre. Ud over det primære substrat for dannelsen af de flygtige fedt-
syrer i vommen vil en lang række faktorer øve indflydelse på forgæringsprocesserne i vom-
men og dermed på sammensætningen af slutprodukterne.

Da metanproduktionen i vommen medfører et betydeligt energitab har der været stor interesse
for at begrænse metanproduktionen gennem manipulation med vomomsætningen. En lang
række tiltag har været afprøvet med hensyn til foderets sammensætning, formalingsgrad af
foderet, foderniveau, kraftfoder/grovfoderforhold etc. En lang række kemiske stoffer har li-
geledes været afprøvet og disse spænder fra forskellige chlorbrinter, ionophorer, forskellige
antibiotika samt langkædede fedtsyrer, der er en naturlig del af foderet, men synes at have en
effekt på metanproduktionen i vommen. Det efterfølgende vil  begrænse sig til omtale af den
effekt langkædede fedtsyrer har på metandannelsen i vommen, da denne effekt forholdvis
enkelt kan opnås gennem ændret fodersammensætning.

Langkædede fedtsyres potentiale for reduktion af metanproduktionen har været kendt i lang
tid og er bl.a. omtalt af Czerkawski et al. (1966a,b) og Demeyer et al. (1969). Oprindelig var
det antaget at effekten alene skyldtes, at brint blev forbrugt  under mætningen af de umættede
fedtsyrer, men senere forsøg har vist, at også mættede langkædede fedtsyrer hæmmer metan-
produktionen (van Nevel 1991; McAllister et al., 1996). Fedtsyrenes effekt på metanprodukti-
onen skyldes formentlig, at langkædede fedtsyrer er direkte giftige for metanogene bakterier,
protozoer og gram positive cellulolytiske bakterier (McAllister et al., 1996), og at det er den-
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ne kombinerede effekt af langkædede fedtsyrer, der betinger effekten på metanproduktionen i
vommen.

Ved brug af høje fedtniveauer i rationen anbefales, at en del af fedtet udgøres af calciumfor-
sæbede fedtsyrer for at undgå et fald i cellevægskulhydraternes fordøjelse i vommen. Hvor-
vidt denne forsæbning af fedtsyrene medfører en reduceret effekt af fedtsyrenes evne til at
reducere metanproduktionen er ikke klarlagt, men det er vist at forsæbede fedtsyrer stadig kan
hydrogeneres i vommen (Fotouhi & Jenkins, 1992). Brintforbruget i denne proces vil dog
være minimal og ikke have nævneværdig indflydelse på den mængde brint, der er til rådighed
for produktion af metan.

2.1 Forudsætninger

Metan-dannelsen i forbindelse med fordøjelsen kan i princippet beregnes ud fra kendskab til
fordelingen af de producerede syrer og deres betydning for dannelse af brint og dermed me-
tan. Sådanne oplysninger er imidlertid ikke tilgængelige, og alternative metoder må benyttes
til at kvantificere betydningen af foderets sammensætning for metan-dannelse. Her benyttes
en regressionsligning udviklet af Kirchgessner et al. (1995) for sammenhæng mellem metan-
dannelse i køer og optagelse af næringsstoffer:

Metan = 63 + 79 Træstof + 10 NFE + 26 Råprotein -212 Råfedt (1)
hvor Metan er metandannelsen (g/dag), Træstof er træstof i foderet (kg/dag), NFE er kvæl-
stoffrie ekstraktstoffer (%), Råprotein er råprotein i foderet (kg/dag) og Råfedt er råfedt i fo-
deret (kg/dag).

I henhold til IPCC's Tier 2 metode skal metan-emissionen for kvæg beregnes som brutto
energi-indtaget ganget med en konverteringsfaktor (Ym) (IPCC, 1997). Denne konverterings-
faktor er for de industrialiserede lande fastsat til Ym = 0,06, dog Ym = 0,04 hvis kraftfoder ud-
gør mere end 90% af foderrationen (IPCC, 2000). Konverteringsfaktoren vil dog være afhæn-
gig af fodersammensætningen, og IPCC's retningslinier giver muligheder for at fastsætte Ym

på grundlag af nationale studier.

Der er opstillet en række foderrationer, som varierer med hensyn til andelen af kraftfoder i
forhold til grovfoder (tabel 3). Der er taget udgangspunkt i foderrationer i et netop afsluttet
forskningsprojekt ved Danmarks JordbrugsForskning, hvor foderrationerne var af meget for-
skellig sammensætning, men var afstemt med hensyn til indhold af essentielle næringsstoffer.
Disse rationer er betegnet R1 til R3 i tabel 3. Der er endvidere opstillet en alternativ foderrati-
on (R4), hvor indholdet af råfedt er forøget til ca. det dobbelte i forhold til foderplan R2 ved
primært at erstatte byg i kraftfoderblandingen med foderfedt (tabel 4) (Møller et al., 2000b).
Der er samtidigt justeret på mængden af soyaskrå (Soypass) i blandingen, således at protei-
nindtaget er det samme.
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Tabel 3. Sammensætningen af foderrationer angivet som procent af tørstofindhold af
fodermidler, kemisk sammensætning samt den resulterende metanproduktion beregnet
efter ligning (1) baseret på rationernes indhold af råprotein, råfedt, træstof samt kvæl-
stoffrie ekstraktstoffer (NFE). Endvidere er effekten af forskelle i rationernes fedtind-
hold på relativt ydelsesniveau (100 = 20 g fedtsyrer pr. kg mælk) i energikorrigeret
mælk (EKM) beregnet, og det målte proteinindhold i mælken er vist. Chemical composi-
tion of different feed rations and the estimated methane production.

Sammensætning R1 R2 R3 R4 REF
Græsensilage (%) 65,0 50,0 35,0 50,0 50,0
Kraftfoder (%) 34,4 49,5 64,5 49,5 49,5
Mineraler (%)   0,6   0,5   0,5   0,5   0,5
Råprotein (%) 22,6 22,2 21,8 21,8 21,8
Råfedt (%)   3,6   3,6   3,7   7,2   4,5
Træstof (%) 22,4 20,2 18,1 20,2 20,2
NFE (%) 40,8 44,4 48,1 40,8 43,5
Aske (%) 10,6   9,6   8,3   9,6   9,6
Bruttoenergi (MJ kg-1) 17,6 17,9 18,0 18,5 18,0
Metan (g kg-1) 23,2 21,6 20,1 13,5 19,7
Metankonvertering (%)   7,3   6,7   6,2   4,1   6,1
Relativ EKM (%)  102  102  102  106  104
Protein i mælk (g kg-1) 30,8 31,9 31,9 31,9 31,9
Foderenheder (FE kg-1 ts) 0,94 0,97 1,02 1,00 0,98

Det skønnes på baggrund af oplysninger fra Landskontoret for Kvæg (Aaes, 2000), at foder-
ration R2 er repræsentativ for den nuværende fodringspraksis i dansk landbrug. Der er dog et
højere indhold af fedtsyrer og dermed råfedt i foderplanerne i praksis. I praksis lå fedtsyre-
indholdet således på ca. 33 g FE-1 i vinteren 1999 og sommeren 2000, mod ca. 26 g FE-1 i
foderrationerne R1-R3. Der er derfor udformet en referencefoderplan (REF), hvor indholdet
af råfedt er øget ved at øge indholdet af foderfedt i forhold til foderplan R2.

Tabel 4. Sammensætning af kraftfoder i foderrationerne (% af tørstof). Composition of
concentrates in the feed rations.

Foderemne R1 - R3 R4 REF
Byg 40,0 30,7 37,8
Grønpiller 17,0 17,0 17,0
Rapskager, fedtrige 10,0 10,0 10,0
Pulpetter 18,0 18,0 18,0
Soypass 15,0 17,0 15,5
Foderfedt   0,0   7,3   1,7

Fedtniveauet i foderrationerne R1-R3 kan øges til ca. det dobbelte uden at påvirke køernes
ydelse negativt, såfremt fedtet ikke indeholder umættet fedt i mængder, der gør at jodtallet
overstiger ca. 90. Det anvendte foderfedt i kraftfoderblandingen i tabel 4 kan derfor hovedsa-
geligt være umættet vegetabilsk fedt. Et øget indhold af fedtsyrer i foderblandingen vil øge
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mælkeproduktionen opgjort i energikorrigeret mælk (EKM). EKM er en standardisering af
mælk i forhold til energi-indholdet, og ydelsen angives i kg EKM. Effekten på relativ EKM-
ydelse er beregnet efter Strudsholm et al. (2000).

Foderrationerne er afstemt således, at de stort set ikke varierer med hensyn til indhold af rå-
protein (tabel 3). Dette indebærer samtidigt, at dette kun vil give meget små forskelle i kvæl-
stofudskillelse fra køerne. Det kan derfor antages, at disse fodermidler ikke vil give anledning
til forskellig lattergas-emission fra udskilt kvælstof.

I det foderoptimeringssystem, der anvendes i dag, benyttes dog ikke længere råprotein eller
mere rigtigt fordøjeligt råprotein som grundlag for beregningerne, men AAT-PBV protein-
vurderingssystemet (AAT = aminosyrer absorberet fra tarmen og PBV = proteinbalancen i
vommen). I dette system inddrages faktorer både vedrørende fodermidlernes proteinkarakteri-
stika, men også vedrørende den mikrobielle proteinsyntese. Optimeringen behøver derfor ikke
at føre til samme proteinindhold, når optimeringen går på AAT og PBV. Som eksempel på
AAT-PBV systemet kan nævnes, at høj proteinudnyttelse kræver, at det protein der nedbrydes
i vommen genanvendes i den mikrobielle proteinsyntese og således vil bidrage med aminosy-
rer til dyrets produktion. Hvis der nedbrydes langt mere, end der kan bruges i den mikrobielle
proteinsyntese, medfører det tab af kvælstof fra vommen, som udskilles gennem urinen. Ved
kombination af fodermidler i rationsoptimeringen stiles der efter et indhold af 90g AAT per
foderenhed samt at rationens PBV indhold skal være omkring 0 i tidlig laktation og kan være
negativ i senlaktation. Denne proteinoptimering er ikke inddraget i de rationer, der er brugt til
de foreliggende beregninger vedr. metan-emission.

De forskellige foderrationer kræver produktion af forskellige afgrøder, som kan give anled-
ning til forskelle i emission af lattergas. Denne emission afhænger af mange forhold herunder
gødskningsniveau, N-udvaskning og mængden af N i planterester, som returneres til jorden.
En indikation af forskelle i disse forhold kan fås ved at se på normer for udbytter og kvæl-
stofgødskning. Dette er i tabel 5 vist for typiske afgrøder til kvægfoder. Kløvergræs indgår
som en væsentlig bestanddel i grovfoderet, og vårbyg og raps er mulige andele i kraftfoder,
vårbyg som en energirig foderkilde og raps som en protein- og fedtrig foderkilde. Tabel 5
viser, at der kun er en lille variation i udbytte i foderenheder pr. tildelt kvælstofmængde, men
en noget større variation i kvælstofudnyttelse. I nærværende sammenhæng ignoreres forskel-
lige i lattergas-emission fra produktionen af de forskellige fodermidler og foderrationer. Der
vil dog være behov for at afklare dette nærmere. I den sammenhæng skal der også tages hen-
syn til at en del af fodermidlerne i kraftfoderblandinger importeres.

Der er i fodringsforsøget målt proteinindhold i mælken for foderrationerne R1-R3, og disse
værdier er angivet i tabel 3. Det antages, at øget indhold af råfedt i foderet ikke vil påvirke
proteinindholdet i mælken, da kraftfoderblandingen er afstemt til at have samme indhold af
råprotein.
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Tabel 5. Udbytter og N-gødskning i henhold til normer på finsandet jord (Plante-
direktoratet, 2000). Udbytter er omregnet til foderenheder og kvælstofoptag i henhold
til fodermiddeltabellen (Møller et al., 2000b). Endvidere er udbyttet beregnet som foder-
enheder pr. tildelt N-mængde, og kvælstofudnyttelsen er beregnet som høstet kvælstof-
mængde i procent af tildelt kvælstofmængde. Yields and N-fertilisation according to norms
on fine sandy soils in Denmark.

Afgrøde
Udbytte
(fe ha-1)

N-gødskning
(kg N ha-1)

Høstet N
(kg N ha-1)

Udbytte
(fe kg N-1)

N-udnyttelse
(%)

Kløvergræs 6250 211 191 30 91
Vårbyg 4570 116   73 39 63
Vinterraps 4620 169   86 27 51

2.2 Resultater

2.2.1 Effekt på emission af drivhusgasser

Tabel 3 viser forskelle i bruttoenergi per kg foder samt den beregnede metan-emission per kg
foder efter ligning (1). Det ses, at metan-emissionen per kg foder samt per energi-enhed falder
med stigende andel kraftfoder i foderblandingen. Den største reduktion i metan-emission fås
dog ved at øge fedtindholdet i foderblandingen. Dette skyldes, at fedtindholdet har en direkte
hæmmende virkning på metan-emission i henhold til ligning (1), hvor de øvrige foderbe-
standdele blot i forskellig grad bidrager positivt til metan-dannelsen.

Emissionskoefficienterne for de forskellige foderrationer i tabel 3 er beregnet for årene 1999
og 2010 (tabel 6). Der er taget udgangspunkt i beregningerne for bruttoenergi i henhold til
IPCC's forskrifter (Olesen et al., 2001). Som reference (IPCC-norm) i tabel 5 er benyttet den
metan-konverteringsfaktor på 6%, der anbefales af IPCC, og som alternativer er benyttet de
metan-konverteringsfaktorer, der er beregnet i tabel 3.

Beregningerne bygger på den antagelse, at der i 1999 er 640.000 køer. Dette antal forventes at
falde til ca. 540.000  stk. i 2010. Der er her indregnet et fald på 1,5% årligt, hvor det historisk
i perioden 1990-1999, har været ca. 1,8%. Der blev produceret 4.655 mio. kg mælk (4,32%
fedt og 3,41% protein) i 1999. Dette svarer til 4,837 mio. kg mælk (EKM).

Mælkeydelsen pr. ko er fremskrevet lineært til 2010 på basis af den nuværende trend. Den
stigende mælkeydelse og faldet i malkeko-bestanden giver samlet en større foderudnyttelse.
Dette skyldes primært avlsarbejdet, som på grund af den stigende mælkeydelse reducerer an-
delen af energiforbruget i foderet, der går til tilvækst og vedligeholdelse. Denne udvikling vil
formentlig samtidigt resultere i et behov for en højere andel af kraftfoder i foderrationen for at
den højere ydelse kan opnås.
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Foderration R4 giver en lille stigning i mælkeydelsen i forhold til referencen, og foderratio-
nerne R1 til R3 giver et lille fald i mælkeydelsen. Hvis det antages, at den samlede mælke-
produktion er konstant, vil dette afspejle sig i små ændringer i bestandsstørrelsen, som giver
ændringer i emissionen svarende til ændringerne i relativ EKM-ydelse i tabel 3. Når bestan-
den af malkekøer ændrer sig vil dette give tilsvarende ændringer bestanden af kalve, kvier og
tyre. I værdierne i tabel 6 er for foderrationerne R1-R4 medregnet disse afvigelser i den totale
emission for både 1999 og 2010 i forhold til reference foderrationen. Det er forudsat, at an-
tallet af ungdyr (kalve, kvier og tyre) findes som 1,5 gange malkeko-bestanden samt at emis-
sionsfaktoren for opdræt er 36 kg CH4 dyr-1 år-1 (Andersen, 1999).

Det ses i tabel 6, at emissionen med reference foderrationen (REF) ligger meget tæt på den
emission der er beregnet med IPCC-normen. Det lavere fedtindhold i foderrationerne i R1-R3
betinger alle højere metan-emission end for IPCC-normen, dog ligger foderrationen med det
højeste indhold af kraftfoder meget tæt på IPCC-normen. Ved at forøge fedtindholdet i ratio-
nen til 7,2% fås en reduktion i metan-emissionen på 34% i forhold til anvendelse af IPCC-
normen. Dette svarer til en reduktion i 2010 på 433 kt CO2-ækvivalenter år-1, eller ca. 3,0% af
landbrugets samlede udledning af metan og lattergas i 1990.

Tabel 6. Emissionskoefficienter for metan fra malkekøer samt total metan-emission for
Danmark for forskellige år, foderrationer og for IPCC-normen for metan-konverte-
ringsfaktor. Emission coefficients for methane from dairy cows and total methane emission
for Denmark.

Emissionskoefficient
(kg CH4 dyr-1 år-1)

Emission
(kt CH4 år-1)

Emission
(kt CO2 år-1)

Foderration

1999 2010 1999 2010 1999 2010
IPCC-norm 110 117 70,4 61,4 1478 1289
REF 112 119 71,6 62,5 1505 1312
R1 134 142 88,0 76,5 1849 1606
R2 123 131 80,9 70,6 1698 1483
R3 114 121 75,0 65,3 1575 1370
R4   75   80 46,5 40,7   977   856

Foderration R4, der giver den højeste reduktion i metan-emission, forudsætter en betydelig
forøgelse i fedtindholdet i foderet. Det er et fedtindhold, der ligger på grænsen af hvad der
fysiologisk er muligt med vegetabilsk fedt alene (Strudsholm et al., 1999), og det vil derfor
forudsætte supplering med mættede fedtsyrer. Beregningerne af emissionsreduktionerne er
alene foretaget med én beregningsformel. Der vil være behov for gennem forsøg at efterprøve
især effekt af foderfedt i formlen for danske køer. Der vil endvidere være behov for at under-
søge om det i praksis vil være muligt yderligere at øge fedtindholdet i foderrationerne med
deraf følgende yderligere reduktion i metan-emission.
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2.2.2 Driftsøkonomiske effekter

Når reference foderblandingen sammenlignes med foderration R4, fremgår det at en stigning i
mængden af råfedt fra 4,5% til 7,2% vil reducere metangasemissionen fra 19,7 til 13,5 g CH4

pr. kg fodertørstof (ca. 34%). De andre foderblandinger er ikke analyseret i nærmere detalje,
da der ikke sker nogen større ændring af metan-emissionen. Det er antaget, at koen (uden op-
dræt) tildeles 6.500 kg foder årligt svarende til ca. 6.500 FE årligt. Kraftfoder udgør i begge
blandinger 49,5%. I fedt er der ca. 270 FE pr. 100 kg.

I den samlede fodermængde kan køer gives mellem 20 og 50 gram fedt FE-1 . Da der normalt
tildeles ca. 18 FE dag-1 svarer dette til mellem 130 kg og 324 kg fedt årligt. Hvis der bruges
den højeste mængde skal en del dog tilsættes som mættede fedtsyrer (beskyttet fedt). I refe-
renceblandingen gives der ca. 30 gram FE-1, mens der i foderration R4 gives ca. 48 gram FE-1.

En ændring af fodersammensætningen kan dog betyde at foderet bliver dyrere (tabel 7). For-
skellen mellem reference foderrationen og R4 er at der i foderration R4 er foretaget følgende
ændringer i kraftfoderblandingen (100 kg): 7 kg mindre byg, 1,5 kg  soypass og 5,6 kg foder-
fedt mere. Årligt tildeles der i foderration R4 i alt 235 kg foderfedt mod 55 kg foderfedt i re-
ferencen.

Tabel 7. Ændring i foderprisen, som følge af skift fra reference rationen til foderration
R4. Change in feed price resulting from change from the reference feed ration to R4.

Reference
(REF)

Blanding 4
(R4)

Ændring Pris pr.
enh.

Omkostning ved
ændring

(kg ko-1 år-1) (kg ko-1 år-1) (kg år-1) (kr kg-1) (kr ko-1 år-1)
Byg 1216   988 -228 1,00 -228
Soypass   499   547  +48 2,35 +113
Foderfedt (veg.)    55   235 +180 3,65 +657
Andet 4730 4730      0       0
Ialt 6500 6500 +542

På landsplan bruges der i dag ca. 60.000 tons vegetabilsk foderfedt, hvoraf ca. 6.000 tons pro-
duceres i Danmark (KFK, 2000). En del af fedtet bruges til fodring af opdræt m.m., der ikke
er med i beregningerne her. Et skift i fodringen, som angivet ovenfor, betyder på landsplan en
stigning i forbruget af fedt med ca. 100.000 tons fedt i 1999. Denne mængde importeres fra
udlandet.

Umættet vegetabilsk foderfedt koster 3,25 kr kg-1, mens mættet vegetabilsk foderfedt koster
4,05 kr kg-1 (KFK, 2000). Animalsk foderfedt sælges typisk ikke som foder til køer. Det anta-
ges, at der tildeles 50% umættede og 50% mættede fedtsyrer. Prisen bliver herefter 3,65 kr
kg−1 fedt. En del landmænd giver i dag allerede ekstra fedtsyrer således, at de når op imod 50
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gram FE-1. Det er altså en foderstrategi der praktiseres i dag for at modvirke det faldende fedt
indhold, der har været observeret i mælken i de seneste år.

Endelige tildeles der i foderration R4 mere soypass, der er en speciel sojaskrå-blanding. Pri-
sen for denne blanding er ca. 2,35 kr kg-1. (KFK, 2000). Samlet giver ændringen til foderrati-
on R4  en stigning i foderprisen på 542 kr år-1 svarende til en stigning på 8 øre FE-1.

En øget fedttildeling øger mælkeproduktionen pr. ko. Omvendt betyder det, at der for en gi-
ven kvote vil være plads til færre køer. Det forventes, at ydelsesniveauet i gennemsnit stiger
fra 7.800 kg EKM før foderændringen til 7.950 kg EKM efter ændringen i fodret (+1,92% =
106/104) (Landbrugets Rådgivningscenter, 2000). Ifølge budgetkalkulen for 2000 giver en
produktion på 7.800 EKM et gennemsnitlig dækningsbidrag på 11.004 kr ko-1. Dette svarer til
et dækningsbidrag på 1,41 kr kg-1 EKM. På landsplan svarer dette til en dækningsbidragsind-
tjening på ca. 6,8 mia. kr.

Tabel 8. Ændringer i indtjeningen som følge af ændringer i ydelse og fodertildeling ud-
regnet pr. ko og pr. mælkeproducerende enhed. Changes in profit resulting from changes
in milk yield and feed.

Mælkeydelse
(kg EKM ko-1)

Dækningsbidrag
(kr ko-1)

Dækningsbidrag
(kr kg-1 EKM)

Ændret indtjening
på landsplan

(mio. kr.)
Udgangspunkt 7800 11004 1,41 6820
+ højere udbytte 7950   +356
- dyrere foder 7950   -542
Samlet 7950 10818 1,36 6578
Ændring i DB -242
Den samlede produktion udgør både før og efter tiltaget 4,837 mio. kg mælk (EKM).

En stigning i ydelsen på 1,92% vil øge dækningsbidraget, men omvendt vil kvoten betyde, at
der måske skal betales afgift eller der skal sælges en ko for at bedriften samlet kan holde sig
indenfor kvoten. Derfor omregnes der til ændring i indtjeningen pr. kg EKM, da den totale
mængde EKM anses for uændret.

Da mælkeproduktionen udgør ca. 4.837 mio. kg (EKM), betyder skiftet i foderblanding en
samlet merudgift på 242 mio. kr årligt for erhvervet. Imidlertid vurderes det, at der ved øko-
nomisk optimal sammensætning af foderblandinger vil kunne ske en reduktion i denne mer-
udgift. Det er antaget, at der ikke sker nogen ændring i form af værdien af de køer, der sættes
ud. Det antages også, at der ikke sker nogen ændringer i de håndteringssystemer, der anven-
des til fodringen. Ændringen antages at ligge udover de generelle produktivitetsudvikling.
Dette betyder, at hvis tiltaget implementeres her og nu på alle bedrifter vil det betyde et fald i
antallet af køer med ca. 12.000 stk. Effekten bliver således også, at der i 2010 i stedet for
542.000 køer kun vil være ca. 530.000 køer.
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De færre køer vil betyde, at behovet for staldpladser falder, hvorved de samlede kapacitets-
omkostninger for erhvervet også falder over tid. Imidlertid er det vurderet, at denne tilpasning
først vil ske i forbindelse med nye investeringer, hvorfor den fulde effekt først opnås på lang
sigt (ca. 30 år). Ændringer i kapacitetsomkostningerne er på den baggrund anslået til 2.500 kr
pr. ko (omfattende rente og afskrivninger på bygning og inventar), men kun gældende for 1/4
af den samlede ændring i antallet af køer, svarende til 3.000 køer. Samlet bliver beløbet såle-
des ca. 10 mio. kr.

Den samlede arbejdstid forventes reduceret som følge af færre køer. Da arbejdsomkostninger-
ne pr. ko i Serie B (SJFI) angives til ca. 4.100 kr ko-1 forventes ændringerne i arbejdsomkost-
ningerne for de 12.000 køer at udgøre ca. 50 mio. kr i 2010. Samlet giver ændringerne anled-
ning til et fald i kapacitetsomkostningerne på 60 mio. kr.

Det samlede fald i indtjeningen bliver herefter 182 mio. kr, og omkostningerne udgør herefter
8,8 kr kg-1 metan og 0,4 kr kg-1 CO2-ækvivalent.

2.2.3 Velfærdsøkonomiske effekter

Den velfærdsøkonomiske omkostning af at erstatte reference foderrationen med den fedtrige
foderration R4 er beregnet til 233,1 mio. kr år-1, idet både den ekstra foderomkostning og den
ekstra gevinst ved øget ydelse skal multipliceres med nettoafgiftsfaktoren for internationalt
omsatte varer på 1,25. Med en CO2-reduktion på 433 kt CO2 år-1 giver dette en velfærdsøko-
nomisk omkostning på 0,5 kr kg-1 CO2-ækvivalent.

2.3 Virkemidler

Det højere fedtindhold, der er anvendt i beregningerne, behøver ikke at stamme fra foderfedt,
men kan stamme fra fedt i andre fodermidler. Hvad angår implementering af tiltaget, så er det
svært at foretage en direkte regulering rettet mod foderfedt. En højere afregning for fedt i
mælk, vil betyde at fedtprocenten stiger, men ikke nødvendigvis at mængden af fedt i foderet
stiger. Da en stor del af foderet på kvægbrug er hjemmeproduceret vil det være meget van-
skeligt at introducere incitamenter via priser og afgifter på foderstoffer for at opnå et ønsket
fedtindhold i foderet. En egentlig regulering vil derfor kræve opgørelse af foderregnskaber på
den enkelte bedrift.

Der skal desuden peges på muligheden for frivillige aftaler og for at inkludere metanemission
i grønne regnskaber, hvilket vil give et incitament til reduktion af emissionen. Metanemissio-
nen vil formentlig kunne reduceres betydelig med langt lavere omkostninger, såfremt fedtind-
holdet i de danske fodermidler kan øges gennem en forædlingsmæssig indsats.
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3. Reduktion af ammoniakfordampningen

Emitteret ammoniak vil efter et tidsrum afsættes på jord eller vandoverflader. Denne tilførsel
af kvælstof vil stimulere emissionen af lattergas. IPCC (1997) anslår således emissionen af
lattergas til 0,01 kg N2O-N pr. kg emitteret ammoniakkvælstof. En del af den emitterede am-
moniak vil blive afsat uden for danske områder, og dermed give anledning til emission af lat-
tergas i nabolande. Emissionen er imidlertid forvoldt af dansk landbrug, og følgelig medreg-
nes den totale deposition fra dansk landbrug.

Da ammoniakemissionen giver anledning til emission af lattergas, kan det være formålstjen-
ligt at reducere ammoniakemissionen. Herved er det samtidigt muligt at reducere eutrofierin-
gen af det terrestriske og akvatiske miljø. Blandt flere muligheder er der regnet på nedenstå-
ende reduktionstiltag:
•  Forbud mod bredspredning af flydende husdyrgødning,
•  Påbud om reduktion af henliggetiden for udbragt husdyrgødning på bar mark,
•  Påbud om overdækning af lagret dybstrøelse med presenning og
•  Forbud mod anvendelse af ammoniak til halmludning.

De tre første tiltag er alle relateret til husdyrgødningen, som tegner sig for den største andel af
ammoniakemissionen. Reduceres ammoniakemissionen fra husdyrgødningen vil gødningen
indeholde en større mængde kvælstof. Ved uforandrede gødningsmængder vil markerne der-
for blive tilført en større mængde kvælstof1. Det vil i sig selv medføre en større emission af
lattergas, idet IPCC (1997) anslår en emission af lattergas fra tilført kvælstof svarende til
0,015 kg N2O-N kg-1 tilført N. Hertil kommer, at den større tilførsel af kvælstof alt andet lige
vil give anledning til en større udvaskning af kvælstof, og da IPCC (1997) skønner, at bidra-
get til lattergasemissionen fra N-udvaskningen udgør 0,025 kg N2O pr. kg udvasket kvælstof,
øges emissionen af lattergas yderligere. Det er derfor et uomgængeligt krav til tiltag rettet
mod ammoniakemissionen fra husdyrgødningen, at markernes gødningsintensitet mht. kvæl-
stof forbliver uforandret, dvs. at tilførslen af kvælstof skal være konstant.

Øges kravet til udnyttelsen af husdyrgødningen, er det omvendt muligt at reducere forbruget
af handelsgødning. Da anvendelse af handelsgødning ligeledes giver anledning til ammonia-
kemission, vil emissionen af lattergas reduceres yderligere.

Endelig skal det bemærkes, at produktion af handelsgødning er forbundet med et stort energi-
forbrug, som giver anledning til emission af CO2. Da der ikke længere produceres handels-
gødning i Danmark, tages dette aspekt imidlertid ikke i betragtning. I en global sammenhæng
er det imidlertid relevant at inddrage et lavere forbrug af handelsgødning.

                                                
1 Da gødningsnormen i henhold til Vandmiljøplan II er reduceret med 10 pct. af den økonomisk optimale kvæl-
stoftilførsel, vil det ud fra et driftsøkonomisk synspunkt være lønsomt at øge gødningsintensiteten. Forbruget af
handelsgødning falder derfor ikke automatisk i takt med en stigende førsteårsvirkning af husdyrgødningen.
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I estimaterne opgøres ammoniakemissionen som ammoniakkvælstof; dvs. indholdet af N i
ammoniakken. Den afledte emission af lattergaskvælstof opgøres som 1% af ammoniakkvæl-
stoffet i henhold til IPCC’s retningslinier (IPCC, 1997).

I det nedenstående gøres der nærmere rede for udgangspunktet for reduktionsscenarierne. Det
skal i den sammenhæng bemærkes, at oplysninger om opstaldning af husdyrholdet, beskaf-
fenheden af overdækningen på gyllebeholdere og udbringningspraksis for husdyrgødningen,
som er vitale parametre for estimeringen af ammoniakemissionen, lader meget tilbage at øn-
ske. I mangel af reelle statistiske data er der foretaget nogle kvalificerede skøn, som vil være
behæftet med usikkerhed.

3.1 Forudsætninger

Reduktionen i ammoniakemissionen og den afledte emission af lattergas relateres til 3 scena-
rier for hhv. 1999, 2003 og 2010. Forudsætningerne for scenarierne og den estimerede emis-
sion er nærmere beskrevet nedenfor.

1999-scenariet

1999-scenariet er baseret på produktionen/bestanden af husdyr i 1999 samt de nye normtal for
husdyrgødning (Poulsen et al., 2001), herunder de anvendte emissionskoefficienter og den
indkalkulerede håndtering af gødningen. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at udred-
ningsarbejdet omkring de nye normtal ikke er tilendebragt; estimaterne er derfor baseret på
foreløbige normtal. Dog er der taget højde for revurderingen af normtal for pelsdyrgødning,
jf. Andersen et al. (2001).

I forbindelse med anvendelsen af normtallene, er der taget hensyn til COWI's analyse af fly-
delagets beskaffenhed på gyllebeholdere i 1999. I følge analysen er overdækningen utilstræk-
kelig for omkring 40% af svinegyllen og 20% af kvæggyllen (Miljøstyrelsen, 1999). Herved
vil lagertabet fra gyllebeholderne være større end angivet i normtallene og indholdet af kvæl-
stof ab lager vil tilsvarende være mindre. Dette aspekt er indkalkuleret i 1999-scenariet. Den
skønnede opstaldning af kvæg og svin fremgår af henholdsvis tabel 9 og 10.

Opstaldning af fjerkræ er baseret på oplysninger fra fjerkræbranchen. Konkret er det skønnet,
at 58% af de rugeægsproducerende høner er baseret på burdrift, hvor gødningsopbevaringen
er gødningskælder, gylletank og gødningshus for henholdsvis 50, 8 og 42% af burhønerne. De
resterende 42% af de rugeægsproducerende høner og HPR-hønerne er baseret på gulvdrift.
Alt slagtefjerkræ og HPR-hønnikerne er skønnet at gå på dybstrøelse. Det gælder ligeledes
90% af hønnikerne til konsum, hvorimod de resterende 10% produceres ved burdrift, hvor
gødningen opbevares i gødningshus (Jensen, 2000).
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Tabel 9. Skønnet opstaldning af kvæg i 1999 (Rasmussen, 2000). Estimated housing of
cattle in 1999.

Bindestald Løsdrift Gns. tid på
med med Sengebåse Dybstrøelse Spalte- græs pr. år
grebning riste med

fast
gulv

med
spalte-
gulv

Hele
arealet

Ædeplads
uden spal-

tegulv

Ædeplads
med spal-

tegulv

gulvs-
bokse

(antal dage
pr. årsdyr)

--------------------------------- pct. ---------------------------------- dage
Tyre- og studekalve, <½ år 100     0
Tyre- og studekalve, >½ år 11 11 30 13 35     0
Kviekalve, <½ år 100     0
Kviekalve, >½ år 10 10 10 27 11 32 196
Malkekøer 30 30   3 27   2   8   55
Ammekøer 10 45 45 224
Omfanget af sommergræsning er baseret på skøn. For malkekøer afspejler omfanget af sommergræsning gød-
ningsudskillelsen på græs.

Tabel 10. Skønnet procentfordeling af opstaldning af svin i 1999 (Lundgaard, 2000).
Estimated housing of pigs in 1999.

Fuld- Delvis Fast Dybstrøelse Frilands-
spaltegulv spaltegulv gulv Hele arealet + fast gulv + delvis spaltegulv hytter

Årssøer 14 58 7 10 4 4 3
Smågrise 40 45 5   5 5
Slagtesvin 60 29 5   1 5
Opstaldningen for årssøer er vægtet i forhold til gødningsudskillelsen i henholdsvis farestald (30%), løbeafdeling
(25%) og drægtighedsstald (45%) (Tybirk, 2000). Opstaldningen i frilandshytter afspejler gødningsudskillelsen
og ikke antallet af årssøer.

Pelsdyr er alle opstaldet i bure. For 30% af minkburene er det anslået, at der er etableret gød-
ningsrender (Risager, 2000). For de resterende bure til mink og ræve afsættes gødningen på
grus.

Heste er antaget opstaldet i bokse i halvdelen af året og på græs resten af året. Får er antaget
at være opstaldet på dybstrøelse (hele arealet) i 100 dage om året og på græs resten af året.

Statistiske oplysninger om udbringningspraksis for husdyrgødningen lader meget tilbage at
ønske. Der er således kun foretaget sporadiske analyser over udbringningstidspunktet, og når
disse oplysninger samtidig ønskes kombineret med udbringningsmetode og husdyrgødningens
henliggetid inden nedbringningen, så eksisterer der ingen repræsentative statistiske undersø-
gelser. Følgelig er udviklingen i udbringningspraksis stykket sammen efter bedste skøn base-
ret på de få og til tider modstridende undersøgelser. Af sammen grund differentieres der kun
mellem flydende gødning (gylle og ajle) og fast gødning (staldgødning og dybstrøelse) og
uden skelen til gødningens herkomst (f.eks. mellem kvæg- og svinegylle), jf. tabel 11. Emis-
sionskoefficienterne for de respektive udbringningsmetoder og gødningens henliggetid er ba-
seret på Sommer (1998) og Sommer (1994).
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Tabel 11. Skønnet fordeling af gødning på udbringningspraksis i 1999 (Andersen et al.,
2000). Estimated practice for manure application in 1999.
Afgrøde Årstid Nedbragt Udbringningsmetode

timer efter Gylle og ajle Fast gødning,
udbringning1 Bredspredt Slangeudlagt Nedfældet bredspredt

timer ----------------- pct. af total-N ab lager --------------
- Forår <12 25 30 0   35
- Forår >12   5   5 0   15

-/+ Forår Ikke   5 10 2   10
+ Sommer Ikke   2   4 2     0
+ Sensommer-efterår Ikke   1   4 0     0
- Sensommer-efterår <12   2   2 0   25
- Sensommer-efterår >12   1   0 0     5
- Sensommer-efterår Ikke   0   0 0   10

I alt 41 55 4 100
Anm. Sensommer-efterår dækker perioden indtil høst eller indtil 15. oktober, jf. lovgivningen.
1) Angivelsen af henliggetid gælder ikke for nedfældet gødning.

På grundlag af forudsætningerne kan ammoniakemissionen og den afledte emission af latter-
gas opgøres til de i tabel 12 viste estimater. Heraf fremgår det, at svineholdet tegner sig for
godt halvdelen af ammoniakemissionen, hvoraf 85% kommer fra gylle. Kvægholdet tegner
sig for 1/3 af ammoniakemissionen, hvoraf halvdelen kommer fra gylle. Det øvrige husdyr-
holds bidrag til den samlede ammoniakemission udgør 13%, hvoraf hovedparten stammer fra
dybstrøelse. Da den afledte emission af lattergas er en konstant andel af ammoniakemissio-
nen, gælder de anførte andele også lattergasemissionen.

Tabel 12. Estimeret ammoniakemission fra husdyrgødningen fordelt på gødningstyper
samt den afledte emission af lattergas i 1999-scenariet. Estimated ammonia volatilisation
and resulting nitrous oxide emission from animal manure in 1999.

Ammoniakemission Afledt
Fast gødning

+ Ajle
Gylle Dybstrøelse Gødning afsat

på græs
I alt emission af

lattergas
------------------------------tons NH3-N pr. år ----------------------------- kt CO2 år-1

Kvæg 3.700 9.800 4.300 2.000 19.800 97
Svin 2.200 26.500 2.500 100 31.300 152
Fjerkræ 600 0 3.500 0 4.100 20
Pelsdyr 2.700 900 0 0 3.600 18
Heste og får 0 0 300 100 500 2
I alt 9.200 37.300 10.600 2.200 59.300 289

Ammoniakemissionen fra halmludningen er skønnet til 1.700 tons N år-1. Skønnet er baseret
på et salg af ammoniak i 2. halvår af 1999 på 3.200 tons (Levin, 2000) og en anslået emissi-
onsandel på 65% (Andersen et al., 1999). Salget af ammoniak i 2. halvår, som skønnes an-
vendt til halmludning, er fratrukket den andel af ammoniakken, som anvendes til industrielt
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formål. Ammoniakemissionen fra halmludningen formodes at have en afledt effekt på emissi-
onen af lattergas svarende til 8.000 tons CO2-ækvivalenter år-1.

2003-scenariet

I 2003-scenariet er der taget hensyn til den forventede udvikling i husdyrhold, produktivitet,
opstaldning og udbringningspraksis for husdyrgødning (Jacobsen, 2000). Desuden er det ind-
kalkuleret, at husdyrgødningen håndteres efter de nugældende regler. Dvs. at henliggetiden
for udbragt gødning på bar mark maksimalt udgør 12 timer, og at der er etableret flydelag
eller lignende på gyllebeholderne.

Opstaldningen af kvæg og svin fremgår af tabel 13 og 14. For øvrige husdyrkategorier er op-
staldningen antaget uændret i forhold til 1999-scenariet.

Tabel 13. Skønnet opstaldning af kvægholdet i år 2003 (baseret på Landbrugets Råd-
givningscenter, 1999). Estimated housing of cattle in 2003.

Bindestald Løsdrift Gns. tid på
med med Sengebåse Dybstrøelse Spalte- græs pr. år

grebning riste med
fast
gulv

med
spalte-
gulv

Hele
arealet

Ædeplads
uden spal-

tegulv

Ædeplads
med spal-

tegulv

gulvs-
bokse

(antal dage
pr. årsdyr)

--------------------------------- pct. ---------------------------------- dage
Tyre- og studekalve, <½ år 100 0
Tyre- og studekalve, >½ år   7   7 47 21 18 0
Kviekalve, <½ år 100 0
Kviekalve, >½ år   5   5 24 36 16 14 196
Malkekøer 16 24 7 38   5 10 55
Ammekøer 10   45 45 224
 Omfanget af sommergræsning er baseret på skøn. For malkekøer afspejler omfanget af sommergræsning gød-
ningsudskillelsen på græs.

Tabel 14. Skønnet procentfordeling af opstaldning af svineholdet i år 2003 (baseret på
Landbrugets Rådgivningscenter, 1999). Estimated housing of pigs in 2003.

Fuld- Delvis Fast Dybstrøelse Frilands-
spaltegulv spaltegulv gulv Hele arealet + fast gulv + delvis spaltegulv hytter

Årssøer 18 44 1 15 6 11 5
Smågrise 40 50 0   5   5
Slagtesvin 50 45 0   2   3
Opstaldningen for årssøer er vægtet i forhold til gødningsudskillelsen i hhv. farestald (30%), løbeafdeling (25%)
og drægtighedsstald (45%) (Tybirk, 2000). Opstaldningen i frilandshytter afspejler gødningsudskillelsen og ikke
antallet af årssøer.

Omfanget af sommergræsning, som er forbundet med stor usikkerhed, er ligeledes holdt uæn-
dret i forhold til 1999. Usikkerheden gælder også årssøer i frilandshytter, som dog forventes
at stige i forhold til 1999.
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Ændringer i produktiviteten i svineholdet mht. foderforbrug, proteinindhold og kuldstørrelse
forventes at reducere udskillelsen af kvælstof frem til 2003. Konkret forventes det, at N-
udskillelsen pr. produceret slagtesvin inkl. bidrag fra soen vil ændre sig fra ca. 5,0 til 4,7 kg N
(Poulsen, 2000).

Ændringen er i beregningerne tolket som en reduktion i udskillelsen fra årssøer fra 26,76 kg N
ved de nye normtal til 26 kg N i år 2003, uændret udskillelse pr. produceret smågris på 0,642
kg N og en reduktion i udskillelsen pr. produceret slagtesvin fra 3,15 til 2,95 kg N. Herved vil
N-udskillelsen pr. produceret slagtesvin inkl. bidrag for soen i år 2003 udgøre 4,7 kg N. Den
begrænsede reduktion i N-udskillelsen for søer skal ses i sammenhæng med en forventet stig-
ning i kuldstørrelsen med heraf følgende større foderforbrug.

N-udskillelsen pr. kg produceret mælk forventes at falde med 0,6% pr. år (Grant et al., 2000)
svarende til et fald i N-udskillelsen pr. malkeko på 2,4% i 2003 i forhold til de nye normtal.
Reduktionen i N-udskillelsen dækker over en stigning i mælkeydelsen pr. malkeko på 1,3%
pr. år, som fordrer et større foderforbrug, hvorved N-udskillelsen pr. malkeko øges med 0,7%
pr. år (Grant et al., 2000). Det skal i den sammenhæng bemærkes, at stigningen i mælkeydel-
sen pr. malkeko indebærer, at den samme mælkeydelse kan tilvejebringes ved et lavere antal
malkekøer. Herved reduceres samtidig antallet af opdræt og dermed N-udskillelsen fra disse.
For øvrige kvægkategorier end malkekøer forventes N-udskillelsen i øvrigt at være uændret
(Grant et al., 2000).

Udbringningspraksis for husdyrgødningen i 2003 er skønnet af Andersen et al. (1999), jf. ta-
bel 15. I skønnet er det forventet, at skærpelsen af udnyttelsesgraden for husdyrgødning og
normnedsættelsen, jf. Vandmiljøplan II, vil øge incitamentet for at konvertere ammoniake-
missionen til plantetilgængeligt kvælstof. Konkret er det anslået at ¾ af den flydende gødning
vil blive udbragt om foråret og resten stort set vil blive udbragt i sommermånederne, jf. tabel
14. Det ses af tabellen, at alt gødning udbragt på ubevokset mark nedbringes inden for 12 ti-
mer i overensstemmelse med scenariets forudsætninger.

I forhold til tabel 15 er det dog i nærværende sammenhæng skønnet, at 5 og 10 pct. point af
henholdsvis den bredspredte og slangeudlagte flydende gødning udbringes i voksende afgrø-
der. Denne ændring er begrundet i omfanget af forårsudbragt gylle i kombination med en høj
andel af vintergrønne marker, som ville kræve en betydelig transport af gylle såfremt gødnin-
gen alene tilføres vårafgrøder, jf. argumentationen i Jacobsen (1999).

Svineproduktionen, som skønnes at stige med 1,5 % om året, vil medføre en bestand af årssø-
er på 1.03 mio. stk., en produktion af smågrise på 24,8 mio. stk. år-1 og en produktion af
slagtesvin på 23,6 mio. stk. år-1. I disse estimater er der taget højde for større kuldstørrelse,
reproduktion af sopolte og N-udskillelsen fra døde og kasserede slagtesvin.
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Tabel 15. Skønnet fordeling af gødning på udbringningspraksis i 2003 (Andersen et al.,
1999). Estimated practice for manure application in 2003.
Afgrøde Årstid Nedbragt

antal
Udbringningsmetode

timer efter Gylle og ajle Fast gødning,
udbringning1 Bredspredt Slangeudlagt Dybnedfældet bredspredt

timer ------------------- pct. af total-N ab lager -------------
- Forår <12 20 45 7 70
- Forår >12 0 0 0 0

-/+ Forår Ikke 0 0 3 0
+ Sommer Ikke 2 8 3 0
+ Sensommer-efterår Ikke 0 8 3 0
- Sensommer-efterår <12 1 0 0 30
- Sensommer-efterår >12 0 0 0 0
- Sensommer-efterår Ikke 0 0 0 0

I alt 23 61 16 100
Anm. Sensommer-efterår dækker perioden indtil høst eller indtil 15. oktober, jf. lovgivningen.
1) Angivelsen af henliggetid gælder ikke for nedfældere.

Tabel 16. Estimeret ammoniakemission fra husdyrgødningen fordelt på gødningstyper
samt den afledte emission af lattergas in 2003. Estimated ammonia volatilisation and resul-
ting nitrous oxide emission from animal manure in 2003.

Ammoniakemission Afledt
Fast gødning

+ ajle
Gylle Dybstrøelse Gødning afsat

på græs
I alt emission af

lattergas
----------------------------- tons NH3-N pr. år --------------------------- kt CO2 år-1

Kvæg 1.700 9.600 4.400 1.900 17.600 86
Svin 2.100 22.600 2.300 100 27.100 132
Fjerkræ 500 0 3.300 0 3.900 19
Pelsdyr 2.700 900 0 0 3.600 17
Heste og får 0 0 300 100 400 2
I alt 7.100 33.000 10.400 2.100 52.600 256

Antallet af malkekøer skønnes at falde med 5% fra 1999 til 2003, idet mælkeydelsen pr. mal-
keko forventes at stige med godt 5%, dvs. at mælkeproduktionen er uændret i forhold til
1999-scenariet. Det lavere antal malkekøer forventes samtidig at reducere antallet af opdræt
med 5%. Produktionen af kødkvæg og øvrig husdyrproduktion antages derimod at være uæn-
dret i forhold til 1999-scenariet.

På grundlag af forudsætningerne kan ammoniakemissionen og den afledte emission af latter-
gas opgøres til det i tabel 16 viste resultat. Ammoniakemissionen fra husdyrgødningen redu-
ceres med 6.600 tons N år-1 i forhold til 1999. Reduktionen gælder alle husdyrkategorier og
følgelig er det procentuelle bidrag til ammoniakemissionen fra husdyrgødningen nogenlunde
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uændret. Den faldende emission af ammoniak betyder, at den afledte emission af lattergas
reduceres til 253 kt CO2-ækvivalenter år-1.

Ammoniakemissionen fra halmludningen blev for 1999 skønnet til 1.700 tons N år-1. Da am-
moniakemissionen fra halmludningen er gjort betinget af kvægholdets størrelse, falder emis-
sionen til 1.600 tons N år-1. Den afledte emission af lattergas reduceres herved til 8 kt CO2-
ækvivalenter år-1.

2010-scenariet

I 2010-scenariet er der yderligere taget hensyn til den forventede udvikling i husdyrholdet. I
forhold til 2003-scenariet er der derimod ikke taget hensyn til yderligere udvikling i produkti-
viteten samt ændringer i opstaldning og udbringningspraksis. Dog er det forventet, at der i år
2010 vil være gødningsrender under alle bure med pelsdyr, og at gødningsrenderne tømmes
dagligt, jf. den igangværende revision af Pelsdyrbekendtgørelsen.

Uændret produktivitet (mælkeydelse, foderforbrug, proteinindhold og kuldstørrelse), opstald-
ning og udbringningspraksis for husdyrgødningen indebærer, at ammoniakemissionen fra
husdyrholdet vil være uændret i forhold til 2003-scenariet. Det uændrede kvæghold indebærer
også, at den prognosticerede ammoniakemission fra halmludningen vil være uændret svaren-
de til 1.600 tons N år-1 med en afledt effekt på emissionen af lattergas svarende til 8 kt CO2-
ækvivalenter år-1. Kun for svin, hvor der fortsat forventes en stigning i produktionen på 1,5%
om året, vil der være tale om en stigning i ammoniakemissionen, jf. tabel 17. Konkret stiger
ammoniakemissionen med 3.000 tons N år-1 og den afledte emission af lattergas stiger med 14
kt CO2-ækvivalenter år-1.

Tabel 17. Estimeret ammoniakemission fra husdyrgødningen fordelt på gødningstyper
samt den afledte emission af lattergas i 2010. Estimated ammonia volatilisation and resul-
ting nitrous oxide emission from animal manure in 2010.

Ammoniakemissionen Den afledte
Fast gødning

+ Ajle
Gylle Dybstrøelse Gødning afsat

på græs
I alt emission af

lattergas
------------------------------ tons NH3-N år-1 ------------------------- kt CO2 år-1

Kvæg 1.700 9.600 4.400 1.900 17.600 86
Svin 2.300 25.000 2.600 100 30.100 146
Fjerkræ 500 0 3.300 0 3.900 19
Pelsdyr 0 2.100 0 0 2.100 10
Heste og får 0 0 300 100 400 2
I alt 4.600 36.700 10.600 2.100 54.100 263

Det er naturligvis diskutabelt hvorvidt foderforbrug, proteinindhold, kuldstørrelse og mælke-
ydelse vil være ændret efter 2003-scenariet, og med yderligere optimering på disse områder
må ammoniakemissionen i 2010-scenariet formodes at være overestimeret. På den anden side
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er der nogle biologiske grænser for udnyttelsen af foderkvælstoffet, og der er derfor her anlagt
et forsigtigt skøn.

3.2 Resultater

3.2.1 Effekt på emission af drivhusgasser

I forhold til de ovenstående scenarier er der i det nedenstående gjort rede for de miljømæssige
effekter for hver af de fire reduktionstiltag:
•  Forbud mod bredspredning af flydende husdyrgødning,
•  Påbud om reduktion af henliggetiden for udbragt husdyrgødning på bar mark,
•  Påbud om overdækning af lagret dybstrøelse med presenning og
•  Forbud mod anvendelse af ammoniak til halmludning.

Reduktionstiltagene er ikke alle umiddelbart additive, og følgelig gøres der også rede for de
miljømæssige effekter ved en kombination af tiltagene.

Forbud mod bredspredning af flydende husdyrgødning

Ved bredspredning af flydende husdyrgødning på voksende afgrøder vil ammoniakfordamp-
ningen være større end hvis gødningen anbringes under afgrøden. I de nedenstående estimater
er det antaget, at alt bredspredt flydende gødning alternativt udbringes med slæbeslanger uden
øvrige ændringer i udbringningspraksis. Under de forudsætninger vil ammoniakemissionen
fra den udbragte flydende husdyrgødning falde med 1.400 tons N år-1 i 1999-scenariet, og i
2003- og 2010-scenarierne vil ammoniakemissionen falde med henholdsvis 900 og 1.000 tons
N år-1, jf. tabel 18.

Den begrænsede reduktion i ammoniakemissionen i 2003- og 2010-scenarierne er primært
betinget af en forventet reduktion i omfanget af bredspredt gylle og ajle fra 41% af N-
indholdet i gødningen i 1999-scenariet til 23% i 2003- og 2010-scenarierne.

Den lavere ammoniakemission fra husdyrgødningen indebærer et større N-indhold i den ud-
bragte gødning, og herved øges førsteårsvirkningen af gødningen. Ved uændret tilførsel af
effektiv kvælstof kan forbruget af handelsgødning derfor substitueres. Den substituerede han-
delsgødning resulterer også i en besparet ammoniakemission fra handelsgødningen. Redukti-
onen er imidlertid mindre end 50 tons N år-1 i alle scenarierne.

De samlede konsekvenser af forbudet mod bredspredning bliver hermed en reduktion i emis-
sionen af lattergas svarende til 7 kt CO2-ækvivalenter år-1 i 1999-scenariet. I 2003- og 2010-
scenariet udgør reduktionen henholdsvis 4 og 5 kt CO2-ækvivalenter år-1.
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Tabel 18. Den estimerede effekt af forbud mod bredspredning af gylle og ajle for am-
moniakemissionen og den afledte emission af lattergas i scenarierne for 1999, 2003 og
2010. The estimated effect of prohibition against broadspreading of liquid manure on ammo-
nia volatilisation and the resulting emission of nitrous oxide.

Ammoniakemission Afledt emission af lattergas
1999 2003 2010 1999 2003 2010

tons NH3-N år-1 kt CO2-ækvivalenter år-1

Reduceret emission fra husdyrgødning 1.400 900 1.000 7 4 5
Reduceret emission fra sparet gødning 0 0 0 0 0 0
Samlet effekt 1.400 900 1.000 7 4 5

Den reducerede emission af lattergas er betinget af, at det effektive indhold af kvælstof i hus-
dyrgødningen forbliver uændret. For at sikre dette, er det nødvendigt at skærpe minimums-
kravet til udnyttelsen af husdyrgødningen. Under de givne forudsætninger falder ammonia-
kemissionen under og efter udbringningen gennemsnitligt fra 10,4% af N ab lager til 9,5% i
1999-scenariet og fra 8,7% til 8,1% af N ab lager i både 2003- og 2010-scenarierne. Tiltaget
forudsætter således, at udnyttelsesgraden for den flydende gødning øges med ½-1 pct. point.
Alternativt vil tiltaget medføre en større tilførsel og udvaskning af kvælstof, som vil resultere
i en større emission af lattergas, hvorved den positive effekt på emissionen af lattergas for-
vandles til en forværring.

Det er væsentligt at bemærke, at ud fra en gennemsnitsbetragtning er ændringen i kravet til
udnyttelsen af husdyrgødningen ikke en skærpelse for landbruget som sådan; det effektive N-
indhold i husdyrgødningen forbliver således uændret. For de landbrug, som i forvejen anven-
der slæbeslanger eller nedfældere, vil ammoniakemissionen imidlertid ikke blive reduceret
med et større N-indhold i husdyrgødningen til følge. Krav om skærpet minimumsudnyttelse
for den flydende gødning medfører derfor et fald i gødningsintensiteten for disse brug. Om-
vendt vil det for de brug, som hidtil har anvendt bredspredning, være tale om en stigning i
gødningsintensiteten.

Det skønnes, at reduktionstiltaget medfører, at 11,5 mio. tons bredspredt gylle og ajle skal
udbringes med slæbeslanger i 1999-scenariet. I 2003- og 2010-scenarierne reduceres omfan-
get til hhv. 6,56 og 7,10 mio. tons2. Effekten af reduktionstiltaget er imidlertid størst for gød-
ningen udbragt i sommermånederne, og hvis det i stedet kræves, at den bredspredte gylle og
ajle skal udbringes i det tidlige forår, vil det være muligt at opnå den samme reducerende ef-
fekt.

Foruden den tilsigtede mindskelse i emissionen af ammoniak og lattergas, har tiltaget også en
reducerende effekt på forbruget af handelsgødning på 1.400, 900 og 1.000 tons N i henholds-

                                                
2 Gødningsmængderne er baseret på normtal fra DJF’s Beretning nr. 736 (Poulsen og Kristensen, 1997), idet
tørstofindholdet i de nye normtal p.t. ikke er afklaret. Det antages i øvrigt, at den producerede gødningsmængde
ab lager pr. kvælstof-enhed er uændret i 2003- og 2010-scenarierne.
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vis 1999-, 2003- og 2010-scenariet. Da produktion af kvælstofgødning er forbundet med et
stort energiforbrug (Schroll, 1994), vil tiltaget medføre en reduktion i CO2-emissionen. Dette
aspekt er imidlertid ikke medregnet, idet forbruget af handelsgødning er baseret på import.

Endelig bør det nævnes, at tiltag med reducerende effekt på ammoniakemissionen under og
efter udbringningen, har en positiv sidegevinst på de lugtgener, som optræder i forbindelse
med udbringningen af husdyrgødningen (Rom et al., 1999).

Reduktion i henliggetiden for udbragt husdyrgødning på bar mark

Ved reduktion i henliggetiden for udbragt gødning på ubevokset mark fra 12 til maksimalt 6
timer, bør det overvejes, hvorvidt skærpelsen vil medføre ændret udbringningsteknik. Det skal
ses i sammenhæng med kapaciteten på udbringningsudstyret og en evt. uhensigtsmæssig ar-
bejdstilrettelæggelse, jf. f.eks. Rom et al. (1999). I forlængelse heraf kunne en alternativ ud-
bringningsmetode være at udbringe den flydende gødning i voksende afgrøder om foråret.
Dette vil ikke reducere ammoniakemissionen, idet emissionen fra den udbragte gødning i lave
afgrøder om foråret er af samme størrelsesordenen som fra udbragt gødning på bar mark uden
nedbringning (Sommer, 1998). Disse overvejelser gælder selvsagt kun gyllen og ajlen, idet
den faste gødning kun kan udbringes ved anvendelse af møgspreder med efterfølgende ned-
bringning.

I de nedenstående estimater er det antaget, at skærpelsen ikke medfører ændringer i udbring-
ningspraksis; dvs. at det blot er antaget, at gødningen udbragt på bar mark nedbringes hurtige-
re. Under disse forudsætninger er ammoniakemissionen fra husdyrgødningen skønnet at falde
med 4.700 tons N år-1 i 1999-scenariet og i 2003- og 2010-scenarierne vil ammoniakemissio-
nen reduceres med henholdsvis ca. 2.500 og 2.600 tons N år-1, jf. tabel 19.

Tabel 19. Den estimerede effekt af reduceret henliggetid for husdyrgødning udbragt på
ubevokset mark for emissionen af ammoniak og lattergas i scenarierne 1999, 2003 og
2010. The estimated effect of reduced duration before soil incorporation of applied manure on
ammonia volatilisation and nitrous oxide emission.

Ammoniakemission Afledt emission af lattergas
1999 2003 2010 1999 2003 2010

tons NH3-N år-1 kt CO2-ækvivalenter år-1

Reduceret emission fra husdyrgødning 4.700 2.400 2.600 23 12 13
Reduceret emission fra sparet gødning 100 0 100 1 0 0
Samlet effekt 4.800 2.500 2.600 23 12 13

Den forholdsvis store effekt i 1999-scenariet skal ses i sammenhæng med udgangspunktet,
hvor det er skønnet, at 11% af den flydende gødning og 40% af den faste gødning udbringes
på ubevokset jord uden nedbringning inden for de første 12 timer. I 2003- og 2010-scena-
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rierne er det derimod i udgangssituationen antaget, at alt husdyrgødning udbragt på ubevok-
sede arealer nedbringes inden for 12 timer.

Den lavere ammoniakemission fra husdyrgødningen indebærer, som i det foregående reduk-
tonstiltag, et større N-indhold i den udbragte gødning, og ved uændret tilførsel af plantetil-
gængeligt kvælstof kan forbruget af handelsgødning derfor substitueres, hvilket igen betyder
en mindre ammoniakemission fra handelsgødningen. Reduktionen udgør 100 tons N år-1 i
1999-scenariet og ca. 50 tons N år-1 i 2003- og 2010-scenarierne.

De samlede konsekvenser af den reducerede henliggetid for udbragt gødning på ubevokset
mark bliver hermed en reduktion i emissionen af lattergas svarende til 23 kt CO2-ækvivalenter
år-1 i 1999-scenariet. I 2003- og 2010-scenarierne reduceres effekten til 12-13 kt CO2 -
ækvivalenter år-1.

Det gælder også for dette tiltag, at den reducerede emission af lattergas er betinget af, at til-
førslen af effektiv kvælstof forbliver uændret, hvilket implicit fordrer en forhøjelse af mini-
mumskravet til udnyttelsen af husdyrgødningen. Skærpelsen skal imidlertid ikke ses i forhold
til effekten på ammoniakemissionen i 1999-scenariet, idet ammoniakemissionen er påvirket
af, at en del af gødningen udbragt på sort mark først nedbringes efter 12 timers henliggetid.
Fokuseres der på 2003- og 2010-scenariet med den givne udbringningsprakis, falder ammoni-
akemissionen under og efter udbringningen gennemsnitligt med 1,3 og 1,2 % af N ab lager for
hhv. den faste og flydende gødning. Dvs. at tiltaget forudsætter, at udnyttelsen af husdyrgød-
ningen øges med 1,3 og 1,2 pct. point for hhv. den faste og den flydende gødning.

Igen skal det påpeges, at uden skærpelsen af minimumskravet for udnyttelsen af husdyrgød-
ningen, vil tiltaget medføre en større udvaskning af kvælstof, som vil resultere i en større
emission af lattergas, hvorved den positive effekt på emissionen af lattergas forsvinder.

Også her gælder det, at stigningen i minimumsudnyttelsen af husdyrgødningen modsvarer den
større førsteårsvirkning, og derfor er der ikke tale om en reel skærpelse af udnyttelsen af hus-
dyrgødningen for landbruget som helhed. Men det er fortsat en gennemsnitsbetragtning, som
ikke afspejler variationen i udbringningspraksis mellem brugene og dermed de fordele og
ulemper, der er forbundet med forandringen i udbringningspraksis.

Antages det i udgangssituationen, at alt udbragt gødning på ubevoksede marker (ekskl. ned-
fældet gødning) henligger i over 6 timer før det nedbringes, vil tiltaget i 1999-scenariet om-
fatte 19,6 mio. tons gylle og ajle samt 5,55 mio. tons fast gødning3. I 2003- og 2010-scena-
rierne anslås tiltaget at omfatte hhv. 5,13 og 5,09 mio. tons fast gødning og hhv. 14,5 og 15,7
mio. tons gylle og ajle.

                                                
3 Se fodnote 2.
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I lighed med det foregående tiltag, er der ud over de tilsigtede effekter på emissionen af am-
moniak og lattergas også en reducerende effekt på CO2-emissionen ved reduktion i handels-
gødningsforbruget, som er forbundet med et stort energiforbrug. Og på tilsvarende vis har
tiltaget en positiv virkning på lugtgenerne.

Overdækning af lagret dybstrøelse

Ved vurdering af tiltaget skal det tages i betragtning, at der i henhold til Husdyrbekendtgørel-
sen ikke må oplagres fast gødning i markstakke. Undtagelsen herfra er kompost med et tør-
stofindhold på mindst 30%. Kompostering er en aerob mikrobiel omsætning af organiske for-
bindelser og forudsætter derfor tilførsel af ilt. Krav om tæt overdækning af kompost med pre-
senning vil derfor hindre lufttilførslen og dermed stoppe komposteringsprocessen.

Husdyrbekendtgørelsens krav om et tørstofindhold på mindst 30% kan kun honoreres for fjer-
krægødninger og halmholdig dybstrøelsesgødning. Fast staldgødning fra kvæg og svin har
således et tørstofindhold på 20-23% ab lager, hvorimod dybstrøelse fra kvæg og svin har et
tørstofindhold på 28-33% ab lager4 (Poulsen og Kristensen, 1997).

Reduktionen i ammoniakfordampningen forventes at udgøre 50% når der anvendes en kom-
postdug og løs presenning (Sommer, 2000a), mens der kan opnås 90% reduktion hvis der an-
vendes 100% lufttæt overdækning (Rom et al., 1999) . Det vurderes, at det i praksis sjældent
vil være muligt at opnå en reduktion på 90% (Sommer, 2000b). I det nedenstående fokuseres
der derfor alene på effekten af overdækning af lagret dybstrøelse med kompostdug, der tilla-
der kompostering (lufttilgang).

I forbindelse med tilvejebringelse af de nye normtal for husdyrgødning er andelen af direkte
udbragt dybstrøelse fra stald skønnet til 80% for kvæg, 25% for slagtesvin, 50% for søer, 15%
for slagtekyllinger og 5% for høns (Poulsen et al., 2001). Det skønnes derfor, at den resteren-
de gødning oplagres. Der tages i det følgende ikke hensyn til om dybstrøelsen lagres i mark-
stakke eller anden oplagsform; det afgørende kriterium er her, at der ikke dagligt tilføres gød-
ning.

Sommer (2000a) angiver, at ammoniaktabet ved overdækning af lagret komposterende dyb-
strøelse med kompostdug vil blive halveret i forhold til uoverdækket. Undersøgelsen omfatter
kun ammoniaktabet, men i nedenstående beregninger er det antaget, at halveringen også gæl-
der denitrifikationen5. På den baggrund kan det estimeres, at ammoniakemissionen fra hus-
dyrgødningen reduceres med i alt 1.500 tons N år-1 i 1999-scenariet stigende til 1.700 tons N

                                                
4 For kalve under ½ år har gødningsmåtten dog kun et tørstofindhold på 23 pct. ab lager (Poulsen og Kristensen,
1997).
5 Antagelsen har begrænset kvantitativ betydning for estimeringen af ammoniakemissionen, herunder ammonia-
kemissionen for substitueret handelsgødning. Derimod er det af betydning for det skønnede resulterende N-
indhold ab lager. Det skal desuden bemærkes, at overdækning muligvis kan føre til stigende metan og lattergas-
emission fra dybstrøelsen som følge af mere anaerobe forhold.
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år-1 i 2010-scenariet, jf. tabel 20. For disse estimater gælder antagelsen, at alt lagret dybstrøel-
se i referenceårene er uden overdækning. Stigningen i emissionen skyldes en forventet stig-
ning i antallet af dybstrøelsestalde samt den anslåede stigning i svineproduktionen.

Tabel 20. Den estimerede effekt af overdækning af lagret dybstrøelse med kompostdug
for emissionen af ammoniak og lattergas i scenarierne 1999, 2003 og 2010. The estimated
effect of covering of deep litter on ammonia volatilisation and nitrous oxide emission.

Ammoniakemissionen Afledt emission af lattergas
1999 2003 2010 1999 2003 2010

tons NH3-N år-1 tons CO2-ækvivalenter år-1

Reduceret emission fra husdyrgødning 1.500 1.600 1.700 7 8 8
Reduceret emission fra sparet gødning 0 0 0 0 0 0
Samlet effekt 1.500 1.700 1.700 7 8 8

Den reducerede ammoniakemission øger mængden af kvælstof i dybstrøelsen. Ved uændret
N-tilførsel til mark kan der derfor substitueres en tilsvarende mængde handelsgødning, hvor-
ved ammoniakemission fra handelsgødningen kan reduceres. Reduktionen udgør imidlertid
under 50 tons ammoniak-N år-1 i alle scenarierne.

Konsekvenserne af overdækning af lagret komposterende dybstrøelse med kompostdug bliver
herved en reduktion i emissionen af lattergas svarende til 7 kt CO2-ækvivalenter år-1 i 1999-
scenariet. I 2003- og 2010-scenarierne øges effekten til 8 kt CO2-ækvivalenter år-1 i begge
årene.

Reduktionen i emissionen af lattergas er betinget af en uændret tilførsel af effektiv kvælstof.
Hvor det i de foregående tiltag var nødvendigt at skærpe minimumskravet til udnyttelsen af
husdyrgødningen, så er det i dette tilfælde tilstrækkeligt at indkalkulere det lavere N-tab fra
lagret dybstrøelse i normtallene (N ab lager), idet reduktionen alene vedrører lagertabet. Kon-
kret øges N-indholdet ab lager ved overdækning med kompostdug fra 3.400 til 3.700 tons N
år-1 i hhv. 1999- og 2010-scenariet svarende til 9% af N ab lager i udgangssituationen6.

Ved justeringen af normtallene vil den effektive tilførsel af kvælstof være uændret før og efter
tiltaget, og derfor er der heller ikke her tale om en reel skærpelse af udnyttelsen af husdyr-
gødningen for landbruget som helhed. Igen er der tale om en gennemsnitsbetragtning, som
ikke afspejler variationen i udbringningspraksis og dermed de fordele og ulemper der er for-
bundet med forandringen i udbringningspraksis for de enkelte brug. Tiltaget vil imidlertid
bidrage til at minimere ulighederne, idet der i de nuværende og kommende normtal for hus-
dyrgødning er indkalkuleret en gennemsnitlig håndtering af dybstrøelsen. Ved krav om over-
dækning af lagret dybstrøelse med kompostdug, vil variationen i N-indholdet indskrænkes.

                                                
6 Den kvantitative justering af normtallene for dybstrøelsesgødning (ab lager) er afhængig af overdækningens
indflydelse på denitrifikationen. I estimaterne er det antaget, at N-tabet fra denitrifikationen reduceres procentu-
elt i samme omfang som ammoniakemissionen.
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Da udgangspunktet er, at tiltaget omfatter alt lagret dybstrøelse, kan mængden af dybstrøelse,
der skal overdækkes, skønsmæssigt opgøres til 1,17 mio. tons i 1999-scenariet, 1,28 mio. tons
i 2003-scenariet og 1,31 mio. tons i 2010-scenariet7.

Overdækning af lagre af dybstrøelse vil muligvis kunne føre til mere anaerobe forhold i gød-
ningsstakken, hvilke kan føre til stigende metan og lattergas-emission. Disse forhold tages der
imidlertid ikke hensyn til i IPCC's beregningsmetoder, og denne effekt er derfor udeladt. Der
er dog behov for eksperimentelle undersøgelser med henblik på at fastlægge en national be-
regningsmetode, der også tager hensyn til disse interaktioner.

Sidegevinsten ved dette tiltag er ligeledes en reducerende effekt på udenlandsk CO2-emission
i kraft af det besparede energiforbrug til frembringelse af kvælstofgødning.

Forbud mod anvendelse af ammoniak til halmludning

Ved forbud mod halmludning med ammoniak forsvinder emissionen selvsagt også. Konkret
falder emissionen med 1.700, 1.600 og 1.600 tons ammoniak-N år-1 i hhv. 1999-, 2003- og
2010 scenariet. Effekten på emissionen af lattergas udgør 8 kt CO2-ækvivalenter år-1 i alle
scenarierne. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at antallet af malkekøer er holdt konstant
efter 2003. Det må imidlertid formodes, at der også vil være en udvikling i produktiviteten
efter 2003, hvilket ved uændret mælkeproduktion vil betyde et faldende antal malkekøer og et
tilsvarende faldende forbrug af ammoniak til halmludning. Omvendt skal det også bemærkes,
at en del af ammoniakken anvendt til halmludning kun anvendes med henblik på konserve-
ring, som alene vil være betinget af vandindholdet i den bjærgede halm.

Tiltaget har ingen afledte effekter på kvælstofkredsløbet og fordrer derfor - i modsætning til
de øvrige tiltag - ingen yderligere foranstaltninger for at realisere reduktionen.

Kombination af ovenstående fire tiltag

Reduktionstiltagene rettet mod ammoniakemissionen fra husdyrgødningen er ikke simpelt
additive. Kombinationen af tiltag indebærer, at lagret dybstrøelsesgødning overdækkes med
kompostdug, forbud mod ammoniakbehandling af halm og en udbringningspraksis for hus-
dyrgødningen som vist i tabel 21.

Med de anførte forudsætninger reduceres ammoniakemissionen fra husdyrgødningen med
7.700 tons N år-1 i 1999-scenariet og med 5.000 og 5.300 tons N år-1 i henholdsvis 2003- og
2010-scenarierne. I disse estimater er der taget højde for, at den lagrede dybstrøelse skal kun-
ne kompostere.

                                                
7 Se fodnote 2.
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Det større N-indhold i gødningen betyder samtidig, at en del af handelsgødningsforbruget kan
substitueres ved uændret kvælstoftilførsel, og herved reduceres ammoniakemissionen yderli-
gere. Endelig vil et forbud mod anvendelse af ammoniak til halmludning medføre den tidlige-
re omtalte reduktion i ammoniakemissionen på 1.6-1.700 tons N år-1.

Ved kombinationen af tiltagene fås herved en samlet reduktion på knap 9.600 tons N år-1 i
1999-scenariet og på 6.700 og 7.000 tons N år-1 i hhv. 2003- og 2010-scenariet (tabel 22).

Tabel 21. Skønnet udbringningspraksis ved kombination af forbud mod bredspredning
og reduceret henliggetid for udbragt husdyrgødning på bar mark til maksimum 6 timer
i scenarierne 1999, 2003 og 2010. Estimated manure application practice by combining the
prohibition of broadspreading and the reduced duration before soil incorporation of manure
applied to bare soil.
Afgrøde Årstid Nedbragt Udbringningsmetode

timer efter Gylle og ajle Fast gødn.
udbringning1 Bredspredt Slangeudlagt Nedfældet bredspredt

timer ----------------pct. af total-N ab lager ---------------
Udbringningspraksis, 1999 I alt 0 96 4 100

- Forår <6 0 65 0 60
+ Forår Ikke 0 15 2 0
+ Sommer Ikke 0 6 2 0
+ Sensommer-efterår Ikke 0 5 0 0
- Sensommer-efterår <6 0 5 0 40

Udbringningspraksis, 2003/10 I alt 0 84 16 100
- Forår <6 0 50 0 70
+ Forår Ikke 0 15 10 0
+ Sommer Ikke 0 10 6 0
+ Sensommer-efterår Ikke 0 8 0 0
- Sensommer-efterår <6 0 1 0 30

Sensommer-efterår dækker perioden indtil høst eller indtil 15. oktober, jf. lovgivningen.
1) Angivelsen af henliggetid gælder ikke for nedfældet gødning.

Tabel 22. Effekten af kombinationen af tiltag for emissionen af ammoniak og lattergas i
scenarierne 1999, 2003 og 2010. Effect of combining the measures for reducing ammonia
volatilisation and nitrous oxide emissions.

Ammoniakemission Afledt emission af lattergas
1999 2003 2010 1999 2003 2010

t NH3-N år-1 kt CO2-ækvivalenter år-1

Reduceret emission fra husdyrgødning 7.700 5.000 5.300 38 24 26
Reduceret emission fra sparet gødning 200 100 100 1 0 1
Forbud mod halmludning med NH3 1.700 1.600 1.600 8 8 8
Samlet effekt 9.600 6.700 7.000 47 33 34
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De samlede konsekvenser af de kombinerede tiltag er en reduktion i emissionen af lattergas i
1999-scenariet svarende til 47 kt CO2 -ækvivalenter år-1. I 2003- og 2010-scenarierne udgør
effekten 33-34 kt CO2-ækvivalenter år-1.

Effekten af tiltaget har som forudsætning, at det plantetilgængelige kvælstof er uændret. Det
forudsætter dels at minimumskravet til udnyttelsen af husdyrgødningen øges og dels at
normtallene for dybstrøelsesgødning opjusteres.

Ved de kombinerede tiltag reduceres den gennemsnitlige ammoniakemission under og efter
udbringningen med 1,3 pct. point og 1,8 pct. point af N ab lager for hhv. den faste og den fly-
dende gødning i 2003- og 2010-scenarierne. Det indebærer, at minimumskravet til udnyttel-
sen af husdyrgødningen skal øges i samme grad.

Ved justeringen af normtallene skal dybstrøelsesgødningen øges med omkring 3.600 tons N
ab lager ved overdækning med kompostdug. Det svarer til at de nuværende normtal (N ab
lager) øges med gennemsnitlig 9%.

Konsekvenserne for håndteringen af gødningen er analog med de tre tiltag rettet imod emissi-
onen fra husdyrgødningen. Dvs. en overdækning af 1,17, 1,28 og 1,31 mio. tons dybstrøelse i
hhv. 1999-, 2003- og 2010-scenariet. Desuden skal henliggetiden i de tre scenarier reduceres
for hhv. 5,55, 5,13 og 5,09 mio. fast gødning og hhv. 19,6, 14,5 og 15,7 mio. tons flydende
gødning. Og endelig skal udbringningsmetoden for 11,5, 6,56 og 7,10 mio. tons flydende
gødning i hhv. 1999-, 2003- og 2010-scenariet konverteres fra bredspredt til slangeudlagt
gødning8.

Det kombinerede tiltag har samme sidegevinster, som de enkelte tiltag. Dvs. en reducerende
effekt på udenlandsk CO2-emission i kraft af et lavere forbrug af handelsgødning med det
heraf følgende lavere energiforbrug samt en begrænsende effekt på lugtgenerne.

Der er dog også visse usikkerheder knyttet til effekten af disse tiltag på drivhusgas-emis-
sionerne. Tiltagene til reduktion af såvel henliggetid som forbud mod bredspredning kan såle-
des føre til øget anvendelse af direkte nedfældning af gylle. Dette kan give øget lattergas-
emission, fordi placering af gyllen i en fure lokalt vil give anaerobe forhold og derfor større
potentiale for lattergas-emission (Paul og Zebarth, 1997; Aulakh et al., 2000). Endvidere kan
overdækning af dybstrøelse give mere anaerobe forhold i gødningsstakken, og dermed større
emission af metan og lattergas. Det er således muligt, at strategier til reduktion af ammoniak-
fordampningen i visse tilfælde vil kunne føre til øget emission af drivhusgasser (Pain et al.,
1999), men disse forhold kan ikke fuldt ud belyses med IPCC's meget forenklede metoder.

                                                
8 Se fodnote 2.
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Samlet for de fire tiltag er der tale om en reduktion i 2010 på 34 kt CO2-ækvivalenter, hvilket
svarer til ca. 0,3% af det samlede emission på 12.098 kt CO2-ækvivalenter fra landbruget i
1999.

3.2.2 Driftsøkonomiske effekter

Beregningerne af de budgetøkonomiske effekter bygger dels på ovennævnte emissionsbereg-
ninger og dels på tidligere redegørelser i relation til en ammoniakhandlingsplan (Jacobsen,
1999).

Forbud mod bredspredning af flydende husdyrgødning

Bredspredning af gylle i voksende afgrøder i sommerperioden kan medføre en ammoniake-
mission på 30% af N-indholdet i gødningen (ab lager). Derimod er effekten af et forbud for
den del der udbringes i foråret lige før såning noget mindre.

Det antages her, at 41% af alt gylle og ajle blev bredspredt i 1999, og at denne del i  2003 som
følge af VMPII er faldet til 23%. Når bredspredning forbydes, betyder dette at 96% i 1999 og
84% i 2003 og 2010 skal udbringes med slæbeslange.

Omkostningerne ved at forbyde bredspredning er svære at estimere, da det ikke vides præcist,
hvor mange gyllevogne der bruger bredspredning. Det vurderes, at mange af de eksisterende
vogne til bredspredning forefindes på mindre bedrifter. Dette udstyr vil typisk være udtjent
efter en periode på 5-10 år, hvorfor der gradvis vil ske et skift mod udbringningsudstyr, der
muliggør slangeudlægning. Det vurderes også, at de eksisterende gyllevogne med slæbeslan-
ger på bedrifterne har en uudnyttet kapacitet. En stor del af gyllen udbringes i dag af maskin-
stationer.

Det vurderes, at der i 1999 udbringes ca. 28 mio. tons gylle og ajle stigende til 30,8 mio. tons
i 2010, som følge af den forventede stigning i svineproduktionen på 1,5%. Det skønnes, at der
i 1999 bredspredes 11,5 mio. tons, mens dette i 2010 reduceres til 6,5 og 7,1 mio. tons som
følge af VMPII.

Hvis det antages, at bredspredning koster ca. 8 kr pr. tons, mens slangeudlægning i dag koster
ca. 10 kr pr. tons, betyder det en meromkostning på ca. 2 kr pr. tons. De direkte omkostninger
beløber sig således til 13 og 14 mio. kr for 2003 og 2010. Dertil kommer dog, at udnyttelsen
af husdyrgødningen forbedres, hvorfor indkøb af handelsgødning kan reduceres. Det vurde-
res, at forbruget af handelsgødning reduceres med henholdsvis 900 tons N i 2003 og1.000
tons N i 2010. Værdien af dette sættes til 3,5 kr pr. kg N. Samlet betyder tiltaget en øget om-
kostning på henholdsvis 10 og 11 mio. kr i 2003 og 2010.  Omregnet giver dette en udgift på
godt 11 kr kg-1 NH3 og 2,3 kr kg-1 CO2, der bliver reduceret.



49

Tabel 23. Effekt og omkostninger af forbud mod bredspredning for ammoniakemission
og den afledte emission af lattergas i 2003 og 2010. Effect and costs of prohibition against
broadspreading of liquid manure on ammonia volatilisation and nitrous oxide emissions.

År Ammoniak Lattergas Omkostning
tons NH3-N kt CO2 Mio. kr. kr kg-1 NH3-N kr kg-1 CO2

2003    900 4 10,1 11,3 2,3
2010 1.000 5 10,9 11,2 2,3

Et hurtigt forbud mod bredspredning vil endvidere betyde, at en del eksisterende materiel skal
afskrives hurtigere, hvilket fører til en meromkostning i forhold til ovenstående. Der antages
imidlertid her, at udfasningen sker efter 2003. Der er dog i beregningen af reduktionen taget
udgangspunkt i gødningsmængdens i 2003.

Et forbud mod bredspredning kan være svært at håndhæve i praksis, men en yderligere stram-
ning af kravet til udnyttelse af husdyrgødningen vil langt hen ad vejen have samme effekt,
selvom det ikke er helt så målrettet mod bredspredningen. Mange vil dog fremover være mere
bevist om at undgå lugtgener specielt ved udbringning i sommerperioden. Der er i de gennem-
førte beregninger antaget at Vandmiljøplan II vil have en effekt på valg af udbringningsmeto-
de til husdyrgødning. Både omfang og udgangspunkt for dette er imidlertid meget usikkert.

Reduktion i henliggetid

En reduktion i henliggetiden for udbragt husdyrgødning fra 12 til 6 timer vil betyde at ammo-
niakemissionen reduceres. Det antages, at der ikke sker skift i udbringningsmetoden, men blot
at nedbringningen foretages hurtigere.

Reduktionen i ammoniakemissionen udgør 2.500 tons N år-1 i 2003 og 2.600 tons N år-1 i
2010. Den forholdsvis lave effekt skyldes, at det for 2003 og 2010 er antaget, at alt husdyr-
gødning udbragt på sort jord nedbringes indenfor 12 timer.

Ved forårsafgrøder vil et krav om nedpløjning/nedharvning af alt gylle, der udbringes på sort
jord, inden for seks timer betyde, at der skal være en større pløje/harve-kapacitet til rådighed
end i dag. Alternativt skal gyllen udbringes af flere gange eller over længere tid, end det i dag
er tilfældet. Som hovedregel kan udbringning med slæbeslanger ske med 1,3-1,5 ha time-1,
mens pløjning sker med en hastighed af 0,8-1,0 ha time-1. Det kan derfor være mere relevant,
at foretage en harvning før såning. Harvning kan typisk gennemføres med en hastighed på ca.
2,5-3,0 ha time-1. Fordampningen reduceres dog mindre ved harvning end ved nedpløjning.

I praksis udbringes meget husdyrgødning af maskinstationer. Ofte anvendes 2 gyllevogne,
hvorved udbringningskapaciteten kommer op på 60-80 tons pr. time, svarende til 2-3 ha ti-
me−1.  Ved harvning er det således muligt, at nå at nedbringe det indenfor 6 timer, mens det
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ikke kan nås ved pløjning. I de tilfælde hvor maskinstationen kun bruger én gyllevogn kan det
være muligt at nå at pløje, men det vil øge omkostningerne pr. tons. Det vurderes at denne
stigning i udgiften udgør 20%.

Reduktion i nedbringningstiden af fast gødning vil kræve en yderligere pløjekapacitet enten i
form af maskinstation eller øget samarbejde med naboer. Udbringning af fast husdyrgødning
antages typisk at ske ved at maskinstationen kommer med en læsser og et antal vogne. For at
læsseren er beskæftiget hele tiden er det typisk nødvendigt med ca. 4 vogne. Såfremt gødnin-
gen skal udbringes af flere gange, vil det betyde, at læsseren skal køre flere gange til samme
lokalitet.

Udgiften ved udbringning af fast husdyrgødning er vurderet til ca. 11 kr pr. tons og udbring-
ningskapaciteten ved 4 vogne er ca. 70-80 tons pr. time (Herning Maskinstation, pers. medd.).
Det gælder også her, at såfremt kapaciteten skal reduceres for at det kan pløjes ned indenfor 6
timer, så stiger omkostningen pr. tons. Dette vurderes skønsmæssigt til at øge prisen med 30%
pr. tons til 15 kr pr. tons.

Omkostningen ved f.eks. at fordoble pløjekapaciteten vil være ca. 600-700 kr. ha-1 svarende
til 25 kr tons-1 gylle ved 25 tons gylle ha-1, hvilket er en dyr løsning. Dog vil landmanden her
kunne spare sin egen pløjning, hvorved der også spares nogle omkostninger.

På den baggrund vurderes det, at et lavere udbringningstempo vil koste ca. 2 kr tons-1 for
gylle og 4 kr tons-1 for fast gødning. Vurderingen er præget af stor usikkerhed, da det i en
række tilfælde kan gennemføres med det nuværende udstyr, mens der i andre tilfælde måske
skal lejes ekstra kapacitet.

Den mængde, der skal nedbringes hurtigere, udgør 5,1 mio. tons fast gødning og 14,5 mio.
tons gylle i 2003. For 2010 udgør mængden 5,1 mio. tons fast gødning og 15,7 mio. tons gyl-
le.

Omkostningerne beløber sig herefter til 50 og 52 mio. kr. for henholdsvis 2003 og 2010.

Ved tiltaget øges det effektive indhold af kvælstof i husdyrgødningen med 2.400 og 2.600
tons N i henholdsvis 2003 og 2012, som umiddelbart kan erstatte handelsgødning. Reduktio-
nen i ammoniak-emission er lidt højere, da også effekten af mindre ammoniakfordampning
fra det mindre forbrug af handelsgødning er indregnet. Med en værdi på 3,5 kr kg-1 N bliver
nettomkostningerne, efter fradrag for lavere omkostninger til handelsgødning, i alt på ca. 41
og 43 mio. kr. for 2003 og 2010 (tabel 24).

Vurderet i forhold til effekten koster det altså ca. 16,5 kr kg-1 NH3 og ca. 3,4 kr kg-1 CO2 for
2003 og 2010.
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Tabel 24. Effekt og omkostninger af at reducere henliggetiden for husdyrgødning fra 12
timer til 6 timer for ammoniakemission og den afledte emission af lattergas i 2003 og
2010. Effect and costs of reduced duration before soil incorporation of applied manure from
12 to 6 hours on ammonia volatilisation and resulting nitrous oxide emissions.

År Ammoniak Lattergas Omkostning
tons NH3-N kt CO2 Mio. kr kr kg-1 NH3-N kr kg-1 CO2

2003 2.500 12 41,1 16,7 3,4
2010 2.600 13 42,8 16,3 3,3

Overdækning af lagret dybstrøelsesgødning

Overdækning af lagre i marken med dybstrøelsesgødning reducerer ammoniakemissionen. En
del af dybstrøelsen udbringes direkte fra stald til mark omfattende omkring 80% for kvæg,
45% for svin og ca. 91% for fjerkræ, hvorfor det kun er den resterende mængde dybstrøelse
der oplagres. Den samlede oplagrede mængde antages herefter at udgøre ca. 1,3 mio. tons i
2003 og 2010.

Reduktionen i ammoniakfordampningen forventes at udgøre 50%, når der anvendes en kom-
postdug og løs presenning, mens der kan opnås 90% reduktion, hvis der anvendes 100%
lufttæt overdækning. Det vurderes, at det i praksis sjældent vil være muligt at opnå en reduk-
tion på 90% (Sommer, 2000b). Det antages derfor i det følgende, at der anvendes kompostdug
eller presenning og at reduktionen udgør 50% svarende til ca. 1.700 tons NH3-N i 2003 og
2010.

Det skal anføres, at der ikke er lavet fuldskalaforsøg med kompostdug/fiberdug, hvorfor vur-
deringen omkring en reduktion med 50% skal tages med et vist forbehold. Det vurderes, at
presenningen er stærkere og mere holdbar end den fiberdug, der her er anvendt, selvom der er
anvendt den kraftigste (60 g m-2) som sælges fra Garta (Gartneriernes Indkøbscentral). Disse
sælges på ruller f.eks. 4×100 meter.

Presenningen koster ca. 48 kr m-2, mens prisen på kompostdugen er 3,5 kr m-2. Levetiden for
presenningen er sat til 5 år mod 3 år for kompostdugen. Etableringen af et system med pre-
senning koster ca. 9 kr m-3 (Gregersen, 1999), mens en kompostdug der muliggør en vis luft-
cirkulation koster ca. 0,8 kr m-3. Massefylden for dybstrøelse er omkring 0,8 t m-3 (Sørensen,
2000). Prisen bliver derfor 11 og 1 kr tons-1 ved henholdsvis presenning og kompostdug. Det
antages i det følgende, at alle vil vælge at bruge en kompostdug, da dette er den billigste løs-
ning. Der er dog en vis usikkerhed omkring levetiden på kompostdugen.

De samlede udgifter bliver herefter ca. 1,3 mio. kr i 2003 og 2010. Der skal indkøbes omkring
1.700 tons N i handelsgødning mindre i 2003 og 2010 og de reducerede udgifter til handels-
gødning herved udgør ca. 5,7 og 5,9 mio. kr år-1 for 2003 og 2010. Samlet betyder tiltaget
således en gevinst på ca. 4,5 mio. kr årligt (tabel 25).
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Tabel 25. Effekt og omkostninger ved at overdækning af dybstrøelsesgødning for am-
moniakemission og den afledte emission af lattergas i 2003 og 2010. Effect and costs from
covering deep litter storages on ammonia volatilisation and resulting nitrous oxide emissions.

År Ammoniak Lattergas Omkostning
tons NH3-N kt CO2 mio. kr kr kg-1 NH3-N kr kg-1 CO2

2003 1.700 8 -4,5 -2,7 -0,5
2010 1.700 8 -4,6 -2,7 -0,5

Forbud mod anvendelse af ammoniak til halmludning

Formålet med halmludning er at øge muligheden for at anvende halm (typisk byghalm) i fo-
derrationen. Ved lagring under de rette forhold øges halmens fordøjelighed efter en NH3-
behandling. Der tilsættes i dag typisk ca. 2% NH3 til halm. Halmen tildeles kun højtydende
køer i begrænset omfang, mens goldkøer og større opdræt kan omsætte større mængder (Ja-
cobsen, 1999). Forbruget af ammoniak til halmludning har været faldende de senere år.

Der behandles i alt ca. 160.000 tons halm, hvis der gives ca. 2 kg NH3 (1,6 kg NH3-N) pr. 100
kg halm. I dag anbefaler Landbrugets Rådgivningscenter kun brug af ammoniakbehandling til
halm i de tilfælde og i de år,  hvor det er nødvendigt for at sikre halmens kvalitet.

Det vurderes, at foderenhederne i ammoniakbehandlet halm er forholdsvis dyre sammenlignet
med andre fodermidler. Det vil derfor i de fleste tilfælde ikke være dyrere at erstatte ludet
halm med andre fodermidler, ligesom det i de fleste tilfælde vil være muligt at sikre at halmen
bjerges tørt. Omvendt vil det - i enkelte år - hvor det er nødvendigt at bjerge fugtig halm, være
billigere at tilsætte ammoniak end at købe foder og halm udefra. Hvis denne mængde i gen-
nemsnit årligt omfatter 5% af det halm, der i dag behandles, så kan omkostningerne opgøres
til ca. 4 mio. kr (50 øre pr. kg halm eller ca. 1 kr pr. FE). Som det fremgår af tabel 26 er om-
kostningerne ca. 2 kr pr. kg NH3 og 0,5 kr pr. kg CO2.

Tabel 26. Effekt og omkostninger ved at forbyde halmludning og effekten på ammoniak-
emission og den afledte emsission af lattergas i 2003 og 2010. Effect and costs from prohi-
bition of ammonia treatment of straw on ammonia volatilisation and nitrous oxide emissions.

År Ammoniak Lattergas Omkostning
tons NH3-N kt CO2 mio. kr. kr kg-1 NH3 kr kg-1 CO2

2003 1.600 8 3,8 2,3 0,5
2010 1.600 8 3,8 2,3 0,5

Samlet vurdering af alle 4 tiltag

En samtidig implementering af et krav om kortere henliggetid og et forbud mod bredspred-
ning kan betyde, at den samlede kapacitet for udlægning med slæbeslanger i visse regioner
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skal øges væsentligt. Dels fordi en større mængde skal udbringes med slæbeslanger, dels fordi
det må forventes at materiellet ikke kan bruges så optimalt som i dag. Samtidig vurderes det
ikke at være muligt at forlænge det tidsrum om foråret, hvor gyllen skal udbringes. Omkost-
ningerne til dækning af dette er ikke indeholdt i beregningerne for de enkelte tiltag.

Tabel 27. Samlet vurdering af alle fire tiltag for 2010. Combined evaluation of all four
measures for reducing ammonia volatilisation.
Tiltag Ammoniak Lattergas Omkostning

t NH3-N kt CO2 mio. kr kr kg-1 NH3-N kr kg-1 CO2

Forbud mod bredspredning 1.000   5 10,9 11,2  2,3
Kortere henliggetid 2.600 13 42,8 16,3  3,3
Overdækning af dybstrøelse 1.700   8 -4,6 -2,7 -0,5
Forbud mod halmludning 1.600   8   3,8   2,3  0,5
Samlet effekt 7.000 34 52,8   7,5  1,5

De samlede omkostninger er vurderet til ca. 53 mio. kr, og det giver en omkostning på hen-
holdsvis 7,5 kr kg-1 NH3-N og ca. 1,5 kr kg-1 CO2-ækvivalent. Det er tydeligt, at overdækning
af dybstrøelseslagre og ophør af halmludning er de to billigste deltiltag.

Da disse tiltag forventes at blive implementeret som følge af regeringens forslag til ammoni-
akhandlingsplan kan  omkostningerne ved tiltaget betragtes som omkostninger vedrørende
denne. Dette vil betyde, at tiltaget i forhold til en reduktion af lattergas emissionen bliver gra-
tis. Effekten er imidlertid betinget af, at den effektive tilførsel af kvælstof holdes uændret. I
modsat fald øges emissionen af lattergas.

3.2.3 Velfærdsøkonomiske effekter

De velfærdsøkonomiske omkostninger ved de foreslåede tiltag til reduktion af ammoniakfor-
dampningen er vist i tabel 28. Motivet for at iværksættelse disse tiltag skal ses i sammenhæng
med ønsket om at reducere ammoniakemissionen og de deraf resulterende terrestriske eutrofi-
eringseffekter. Samlet set fører tiltagene til en gennemsnitlig reduktionsomkostning på 1,9 kr
kg-1 CO2-ækvivalent.

Tabel 28. Velfærdsøkonomiske effekter af tiltag til reduktion af ammoniakfordampning
i 2010. Welfare economic effects of measures for reducing ammonia volatilisation.

Tiltag Velfærdsøkonomisk
omkostning (mio. kr)

Reduktion i lattergas
emission (kt CO2)

Omkostning
(kr kg-1 CO2)

Forbud mod bredspredning 12,4   5   2,8
Kortere henliggetid 49,3 13   4,1
Overdækning af dybstrøelse -5,8   8 -0,7
Forbud mod halmludning  4,4   8   0,6
Samlet effekt 60,4 34   1,9
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Overdækning af lagre af dybstrøelse medfører reelt en omkostningsbesparelse. Det skyldes, at
muligheden for at anvende kompostdug til overdækningen er en forholds ny teknologi.

3.3 Virkemidler

Samtlige reduktionstiltag er baseret på påbud eller forbud og kan derfor umiddelbart imple-
menteres i lovgivningen. Håndhævelse af lovgivningen kan derimod være mere problematisk,
når det gælder forbud mod bredspredning og reduceret henliggetid for udbragt gødning i
etablerede afgrøder, idet disse processer ikke kan kontrolleres i praksis. Den tilhørende skær-
pelse af udnyttelsesgraden for husdyrgødningen, som også vil ligge til grund for gødnings-
regnskabet, vil dog skabe et incitament til at minimere ammoniakemissionen under og efter
udbringningen. Tilsvarende argument gælder for overdækning af lagret dybstrøelse, idet tilta-
get efterfølges af en justering af normtal for dybstrøelsesgødning. Forbud mod anvendelse af
ammoniak til halmludning anses derimod at være uproblematisk, idet ludbehandling af halm
sædvanligvis foretages af maskinstationer på grundlag af importeret ammoniak.

Skærpelse af udnyttelsesgraden og justering af normtallene for dybstrøelsesgødning er ikke at
betragte som følgetiltag med henblik på at realisere reduktionen i ammoniakemissionen. De er
imidlertid nødvendige følgetiltag for at mindske emissionen af lattergas. Uden disse foran-
staltninger vil emissionen af lattergas i stedet stige. Det skyldes, at markerne herved tilføres
mere kvælstof, som i sig selv medfører en større emission af lattergas end effekten af den re-
ducerede ammoniakemission. Samtidig øges udvaskningen af kvælstof, som ligeledes vil øge
emissionen af lattergas. Eller sagt med andre ord: Hvis tiltag rettet mod ammoniakemissionen
fra husdyrgødning ikke følges op af en øget udnyttelsesgrad for husdyrgødningen/justering af
normtal, vil emissionen af lattergas stige i stedet for den tilsigtede reduktion.

Endelig skal det bemærkes, at tiltag rettet mod ammoniakemissionen med henblik på at redu-
cere emissionen af lattergas, skal ses i sammenhæng med den bebudede ammoniakhandlings-
plan samt en evt. justering af Vandmiljøplan II. Det indebærer, at der bør anlægges en hel-
hedsorienteret tilgang, som favner såvel emissionen af ammoniak og lattergas som udvask-
ningen af kvælstof. Heraf følger ligeledes, at de velfærdsøkonomiske beregninger bør anskues
i en større kontekst.
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4. Dyrkning af energiafgrøder

Ved produktion af energiafgrøder på landbrugsarealet kan landbruget bidrage til fortrængning
af fossile brændsler, ud over den fortrængning der sker ved energiudnyttelse af eksisterende
overskudshalm. I Energi 21 er energiafgrøder sat til at bidrage til energiforsyningen fra år
2005 med stigende mængder frem til år 2030, hvor de forventes at bidrage med 45 PJ. Det er
et ganske betydeligt element, som overstiger den forventede halmudnyttelse, og som vil kræ-
ve dyrkning af energiafgrøder på ca. 300.000 ha landbrugsjord. Der har derfor også været stor
diskussion af det bæredygtige i dette forslag, økonomisk, miljømæssigt og i forhold til areal-
ressourcen (se f.eks. Friis, 1996; Skøtt, 1997; Pedersen, 1999). På den baggrund igangsatte
regeringen et ’Energiafgrødeprogram’ fra 1997-2001, som skal udrede nogle af disse pro-
blemstillinger. Der er dog ikke i programmet gennemført en vurdering af den samlede driv-
husgasbalance ved dyrkning af energiafgrøder, hvor C-fortrængning og -lagring i jord samt
emission af lattergas ved dyrkningen sammenstilles. Det er en mangel, da en samlet balance
kan forskyde effekten af en- og flerårige afgrøder i forhold til en vurdering alene af deres for-
trængning af fossil energi. Endvidere vil en samlet drivhusgasbalance være relevant ved be-
regning af økonomien i energiafgrødedyrkning sammenlignet med andre reduktionstiltag.

Der er tidligere dokumenteret store forskelle på en- og flerårige energiafgrøders N-
udvaskning (Jørgensen og Hansen, 1998; Jørgensen og Mortensen, 2000) og generelt findes
der en effekt af afgrøders varighed på C-indholdet i jord (Olesen og Holm-Nielsen, 1995;
Christensen og Johnston, 1997). Elefantgræs kan høstes med ca. 55% vand tidligt på vinteren
med stort biomasseudbytte og lav recirkulering af afgrøderester, eller høstes med 15% vand i
april med mindre udbytte og større recirkulering (Jørgensen, 1997; Jørgensen & Kjeldsen,
2000). Disse forskelle indgår her i en samlet beregning af lattergas-emission og kulstoflagring
i jord for henholdsvis elefantgræs og triticale (energikorn) dyrket på to forskellige jordtyper.

Status for energiafgrøder på landbrugsarealet i Danmark er p.t., at der dyrkes ca. 650 ha pil,
20 ha elefantgræs og 5 ha kløvergræs (til biogas) (Friis, 2000). Energikorn har været dyrket
med dispensation i Demonstrationsprogrammet for Energiafgrøder, men formentlig ikke læn-
gere. Der er dog en del landmænd, som bruger korn i egne stokerfyr.

4.1 Forudsætninger

Der er foretaget en sammenligning af dyrkning af enårige og flerårige energiafgrøder med
almindelig korndyrkning på to jordtyper. De to jordtyper er grovsandet (JB1) og fin lerblandet
sandjord (JB4).  Den almindelige korndyrkning antages at være vårbyg på JB1-jorden og
vinterhvede på JB4 jorden. Den enårige energiafgrøde antages at være triticale (krydsning
mellem rug og hvede) og den flerårige energiafgrøde er elefantgræs (miscanthus) på begge
jordtyper. For elefantgræs er der opstillet scenarier for to høsttider (november og april). Da-
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tagrundlaget for energiafgrøderne er data for triticale dyrket til energiformål under Energiaf-
grødeprogrammet 1997-2001 og på elefantgræs etableret under programmet ’Biomasse til
non-food formål’ 1993-97 og fortsat under Energiafgrødeprogrammet 1997-2001.

Energiafgrøder kan p.t. dyrkes som non-food afgrøder på brakarealer, og det er således rotati-
onsbrak eller permanent brak, der kan betragtes som reference. EU forventes at fastholde kra-
vet om 10% brak frem til år 2006, hvorefter det er sandsynligt, at brakkravet ophæves, mens
det vil blive muligt at braklægge frivilligt. Det kan forventes i Danmark, at en del af brakare-
alet vil blive opdyrket bl.a. med henblik på at udvide harmoniarealet. Der er derfor valgt en
traditionel kornafgrøde som reference i beregninger for effekt af energiafgrøder i år 2010.

I henhold til Energi 21 er det forudsat, at der i 2010 skal produceres 5 PJ i energiafgrøder.
Ved beregning af energiindhold er anvendt nedre brændværdi, som tager højde for aske- og
vandindhold i biomassen (Videncenter for Halm- og Flisfyring, 1993, 2000). Energiindholdet
i triticale med 15% vandindhold er 16,8 MJ kg-1 TS. Energiindholdet i elefantgræs med 55%
vandindhold ved høst i november er 14,9 MJ kg-1 TS. Energiindholdet i elefantgræs med 15%
vandindhold ved høst i april er 17,5 MJ kg-1 TS. For hver afgrøde er med udgangspunkt i ud-
bytte og energi-indhold beregnet, hvor stort areal der medgår til produktion af 5 PJ.

4.1.1 Scenarier

I den almindelige korndyrkning antages det, at halvdelen af halmen bortføres. Vårbyggen
antages at blive dyrket med en efterafgrøde af rajgræs hvert år, således at kravet om grønne
marker er overholdt.

Kvælstofgødskningen antages i alle tilfælde at være baseret på tilførsel af N i handelsgødning.
Den grovsandede jord antages at være vandet for kornafgrøden og den enårige energiafgrøde,
men ikke for den flerårige energiafgrøde. Vandingen antages at udgøre 75 mm i vårbyg og
105 mm i triticale (Landbrugets Rådgivningscenter, 1990). Der vandes ikke på JB4-jorden.

De grundlæggende data for den almindelige korndyrkning og for dyrkning af enårige energi-
afgrøder er vist i tabel 29. Kerneudbytter og kvælstoftilførsel i vårbyg, vinterhvede og triticale
er beregnet på grundlag af udbytte og kvælstofnormer for de pågældende jordtyper (Plantedi-
rektoratet, 2000). Kvælstofgødskningen og udbytterne i triticale er reduceret med 10% i for-
hold til normerne for at tage højde for den lavere indsatsniveau ved dyrkning af energikorn.
Dette resulterer i et udbytteniveau på niveau med, hvad der er fundet ved praktisk dyrkning af
triticale til energiformål (Nielsen, 1999).

Halmudbyttet i byg, hvede og triticale antages at udgøre henholdsvis 55, 65 og 65% af kerne-
udbyttet (Landbrugets Rådgivningscenter, 1999). Kerneudbyttet antages at udgøre 45% af den
totale overjordiske tørstofproduktion (Olesen et al., 2000). Biomasse i rødder antages at udgø-
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re 27% af overjordisk biomasse, jf. appendiks 2. I triticale høstes hele afgrøden med undtagel-
se af stub og et lille spild. Stub og spild antages her tilsammen at udgøre 15% af overjordisk
biomasse.

Data for kvælstofindhold i kerne og halm er taget fra Møller et al. (2000b), og det er antaget
at kvælstofindhold i øvrige overjordiske planterester og i rødder svarer til kvælstofindholdet i
halm. For vårbyg er der således anvendt et kvælstofindhold på 1,79% for kerne og 0,64% for
halm og rødder. For vinterhvede og triticale er der anvendt et kvælstofindhold på 1,90% for
kerne og 0,53% for halm og rødder. Vårbyggen er dyrket med efterafgrøde, som er beregnet
at have reduceret nitratudvaskningen med 35 kg N ha-1 ved anvendelse af en empirisk funkti-
on for nitratudvaskning (Simmelsgaard, 1998). Denne reduktion i N-udvaskningen antages at
svare til den tilbageførte N-mængde i efterafgrøde, og denne mængde er lagt til tilbageført
kvælstof for vårbyg i tabel 29. Der er tilsvarende lagt 1,0 t TS ha-1 biomasse i efterafgrøde til
tilbageført biomasse.

Ammoniakfordampningen er beregnet som 2% af tilførslen af kvælstof i handelsgødning
(Andersen, 1999). Der er desuden medtaget ammoniakfordampning fra afgrøder, som stiger
med stigende kvælstofindhold i afgrøderne. Ammoniakfordampningen fra afgrøder er skøns-
mæssigt sat til 5 kg N ha-1 år-1 for vårbyg og vinterhvede, og til 4 kg N ha-1 år-1 i triticale, hvor
kvælstofgødskningen er reduceret (Andersen et al., 1999).

Tabel 29. Grundlæggende data for udbytter og kvælstoftilførsel ved almindelig korn-
dyrkning (vårbyg og vinterhvede) og i triticale til biomasse for energi. Alle data for ud-
bytter og planteproduktion er angivet som tørstofmængder. I vårbyg og vinterhvede
fjernes kerne og halvdelen af halmudbyttet. I triticale høstes hele biomassen, dog efter-
lades stub og et lille spild på tilsammen 15% af overjordisk biomasse. Basic data for yi-
elds and nitrogen application in normal cereal production (spring barley and winter wheat)
and in triticale for production of biomass for energy.

Grovsandet jord (JB1) Fin lerblandet sandjord (JB4)
Vårbyg Triticale Vinterhvede Triticale

Kerneudbytte (t TS ha-1) 4,51 4,90 5,95 4,90
Halmudbytte (t TS ha-1) 2,48 3,18 3,87 3,18
Total biomasse (t TS ha-1) 12,73 13,83 16,79 13,83
Høstet biomasse (t TS ha-1) 5,75 9,26 7,89 9,26
Tilbageført biomasse (t TS ha-1) 7,98 4,57 8,90 4,57
N-tilførsel i gødning (kg N ha-1) 136 118 166 106
Total kvælstofoptag (kg N ha-1) 133 140 171 140
Høstet kvælstof (kg N ha-1)   89 116 123 116
Tilbageført kvælstof (kg N ha-1)   79   24   48   24
Ammoniakfordampning (kg N ha-1)    8    6     8    6
Nitratudvaskning (kg N ha-1)  69  63   62   44
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Kvælstofudvaskningen er beregnet efter en empirisk formel, hvori indgår jordens lerindhold,
afstrømningen, total kvælstoftilførsel og afgrødetype (Simmelsgaard et al., 1998) Ved bereg-
ning af kvælstofudvaskning er der antaget en afstrømning på 465 mm (Simmelsgaard et al.,
2000). Lerindholdet er sat til 3,5% på sandjorden og 8% på den lerblandede sandjord.

Elefantgræs (miscanthus) er en flerårig afgrøde med svag tilvækst i år 1-2, hvorefter afgrøden
forventes at kunne høstes årligt i ca. 20 år. De gennemførte beregninger indeholder derfor en
vægtning af etableringsfasen i forhold til produktionsfasen. De anvendte data stammer pri-
mært fra forsøg under DJF gennemført ved Jyndevad (JB1) og ved Foulum (JB4) fra 1993-
2000. Data for input, høstudbytte, høstspild, bladtab og nitratudvaskning er taget fra Jørgen-
sen (1997), Jørgensen og Kjeldsen (2000), Jørgensen og Mortensen (2000) og Kristensen
(1998) suppleret med upublicerede data. Forsøgene er gennemført med lave input svarende til
forventet indsats i praksis og udbytteniveauet er kun reduceret med 5-10 % for at simulere
forventet niveau under fuldskala forhold i praksis. Der er ikke vandet i disse forsøg.

Tabel 30. Grundlæggende data for udbytte, biomasseproduktion og kvælstoftilførsel i
elefantgræs på grovsandet jord (JB1). Alle data for udbytter og planteproduktion er
angivet som tørstofmængder. Alle data er anført for høst i henholdsvis november og
april. Basic data for yield, biomass production and nitrogen application in miscanthus on a
coarse sandy soil for harvests in November or April.

År 1 År 2 År 3 År 4-20
Høst i november
Total biomasse (t TS ha-1) 1,39 8,12 13,92 23,20
Høstet biomasse (t TS ha-1) 0,00 6,00 10,00 17,00
Tilbageført biomasse (t TS ha-1) 1,39 2,12   3,92   6,20
N-tilførsel i gødning (kg N ha-1)   0 30   60   90
Total kvælstofoptag (kg N ha-1) 22 81 125 151
Høstet kvælstof (kg N ha-1)   0 60   90 111
Tilbageført kvælstof (kg N ha-1) 22 21   35   40
Ammoniakfordampning (kg N ha-1)   1   3     3     5
Nitratudvaskning (kg N ha-1) 89 17   15   14
Høst i april
Total biomasse (t TS ha-1) 1,39 8,12 13,92 23,20
Høstet biomasse (t TS ha-1) 0,00 4,50   7,50 12,00
Tilbageført biomasse (t TS ha-1) 1,39 3,62   6,42 11,20
N-tilførsel i gødning (kg N ha-1)   0 30   60   60
Total kvælstofoptag (kg N ha-1) 22 81 125 151
Høstet kvælstof (kg N ha-1)   0 32   53   72
Tilbageført kvælstof (kg N ha-1) 22 49   72   79
Ammoniakfordampning (kg N ha-1)   1   3     3     4
Nitratudvaskning (kg N ha-1) 89 17   15   14

Grunddata for elefantgræs er vist i tabel 30 og 31 for henholdsvis JB1 og JB4. For denne ved-
varende energiafgrøde skelnes mellem årene i etableringsfasen (år 1 til 3) og i vedligeholdel-
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sesfasen (år 4 til ca. 20). Forskellene mellem de to lokaliteter skyldes ikke alene forskelle i
jordtype, men også i generelle temperaturforhold, der bevirker en bedre vækst og mindre
vintertab på sandjorden ved Jyndevad.

Tabel 31. Grundlæggende data for udbytte, biomasseproduktion og kvælstoftilførsel i
elefantgræs på fin lerblandet sandjord (JB4). Alle data for udbytter og planteprodukti-
on er angivet som tørstofmængder. Alle data er anført for høst i henholdsvis november
og april. Basic data for yield, biomass production and nitrogen application in miscanthus on a
loamy sand soil for harvests in November or April.

År 1 År 2 År 3 År 4-20
Høst i november
Total biomasse (t TS ha-1) 1,16 6,96 11,60 18,56
Høstet biomasse (t TS ha-1) 0,00 5,00   8,50 13,50
Tilbageført biomasse (t TS ha-1) 1,16 1,96   3,10   5,06
N-tilførsel i gødning (kg N ha-1)   0 30   60   90
Total kvælstofoptag (kg N ha-1) 21 77 116 149
Høstet kvælstof (kg N ha-1)   0 55   85 108
Tilbageført kvælstof (kg N ha-1) 21 22   31   41
Ammoniakfordampning (kg N ha-1)   1   3     3     5
Nitratudvaskning (kg N ha-1) 75 20   12   10
Høst i april
Total biomasse (t TS ha-1) 1,16 6,96 11,60 18,56
Høstet biomasse (t TS ha-1) 0,00 3,50   6,50   8,00
Tilbageført biomasse (t TS ha-1) 1,16 3,46   5,10 10,56
N-tilførsel i gødning (kg N ha-1)   0 30   60   60
Total kvælstofoptag (kg N ha-1) 21 77 116 149
Høstet kvælstof (kg N ha-1)   0 28   52   56
Tilbageført kvælstof (kg N ha-1) 21 49   64   93
Ammoniakfordampning (kg N ha-1)   1   3     3     4
Nitratudvaskning (kg N ha-1) 75 20   12   10

Der er i tabel 30 og 31 anført data for høst i både november og april. Det er ved beregning af
total biomasseproduktion antaget, at biomasse i rødder og rhizomer udgør 16% af overjordisk
biomasse, jf. appendiks 2. Den tilbageførte biomasse omfatter både tab af overjordiske plante-
rester samt rødder og rhizomer. Der er ved beregning af total kvælstofoptagelse antaget, at
kvælstofindholdet falder fra år 1 til år 4 fra 1,6% til 0,65% på Jyndevad og fra 1,8% til 0,8%
på Foulum. Disse kvælstofindhold er også benyttet ved beregning af kvælstof i høstet materi-
ale ved høst i november. Ved høst i april er antaget, at kvælstofindholdet falder fra år 2 til år 4
fra 0,7 til 0,6% på Jyndevad og fra 0,8 til 0,7% på Foulum.

Ammoniakfordampningen fra elefantgræs-afgrøden er skønsmæssigt ansat til 3 kg N ha-1 år-1

svarende til græsmarker, dog lavere i etableringfasen (Andersen et al., 1999). Kvælstofud-
vaskningen fra elefantgræs er beregnet med grundlag i målinger fra Jyndevad og Foulum kor-
rigeret for årlig afstrømningsmængde efter Simmelsgaard (1998).
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Det fremgår af tabel 30 og 31, at der efter år 1 tilføres større mængder kvælstof med plantere-
ster, end der tabes ved nitratudvaskning. Dette indebærer en opbygning af kvælstof i jorden,
hvilket skal ses i sammenhæng med at der sker en opbygning af organisk stof i jorden ved
dyrkning af flerårige energiafgrøder (se appendiks 2).

4.1.2 Emission af lattergas

Emission af lattergas er beregnet ved anvendelse af emissionsfaktorer for en række af poster-
ne i kvælstofbalancerne i tabel 28 til 31 (IPCC, 1997). Emissionsfaktoren er 0,0125 kg N2O-N
kg-1 N for kvælstof tilført i gødning og i tilbageførte planterester. Emissionsfaktoren er 0,010
kg N2O-N kg-1 N for ammoniakfordampning og 0,025 kg N2O-N kg-1 N for nitratudvaskning.

For elefantgræs er der beregnet et vægtet gennemsnit af lattergas-emissionen for en 20-års
driftsperiode, idet der tages hensyn til, at posterne i kvælstofbalancen afviger under etablerin-
gen.

4.1.3 Kulstofomsætning i jorden

Kulstofomsætningen i jorden er beregnet med den model, der er beskrevet i appendix 2. I sce-
narierne er der for begge jordtyper taget udgangspunkt i en jord med et kulstofindhold 70 t C
ha-1 i de øverste 30 cm af jorden. Dette er beregnet på grundlag af et kulstofindhold i pløjela-
get (0-25 cm) på 1,55% samt en volumenvægt på 1,5 g cm-3. Dette kulstofindhold svarer til
det målte indhold i jord på danske planteavlsbrug (Heidmann et al., 2000). Det skal dog be-
mærkes, at forskellen i kulstoflagring mellem forskellige afgrøder med den anvendte model er
uafhængig af jordens kulstofindhold i startsituationen. Udviklingen i jordens kulstofindhold-
hold (inkl. rødder og rhizomer i elefantgræs) er beregnet over en 20 års periode ved numerisk
integration af ligning 4 og 5. Den gennemsnitlige netto kulstoflagring i jorden er herefter be-
regnet som den gennemsnitlige årlige stigning i jordens kulstofindhold over de 20 år.

4.1.4 Energiforbrug ved produktionen

Energiforbruget er for kornafgrøderne beregnet med baggrund i ØKOBÆR modellen for hver
jordtype (Dalgaard et al., 2001). For elefantgræs er anvendt samme model, men med drifts-
indsatsen vægtet over en 20-års driftsperiode med den varierende indsats over etablerings- og
driftsperioden, jf. tabel 30 og 31. Der er ikke for elefantgræs skelnet mellem de to jordtyper.
Energiforbrug til transport til kraftværk er beregnet under forudsætning af en transportafstand
på 50 km (Nielsen, 2000). Energiforbruget er vist fordelt på enkelte poster i tabel 32.
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Energiforbruget er omregnet til CO2 emission under forudsætning af følgende emissionsfakto-
rer (Dalgaard et al., 2000): diesel 74,0 kg CO2 GJ-1, el og maskiner 95,0 kg CO2 GJ-1, og gød-
ning 56,9 kg CO2 GJ-1.

Det skal bemærkes, at en del af energiforbruget i tabel 32 hidrører fra energiforbrug afholdt
uden for Danmark. Dette gælder især for gødning, pesticider og maskiner.

Tabel 32. Energiforbrug (GJ ha-1) ved dyrkning af kornafgrøder, energikorn og elefant-
græs på to jordtyper. Energy consumption (GJ ha-1) from growing cereal crops, cereals for
energy and miscanthus on two soil types.

Grovsandet jord (JB1) Fin lerbl. sandjord (JB4) Elefantgræs
Vårbyg Triticale Vinterhvede Triticale November April

Brændstof 3,6 2,2 4,2 2,2 0,4 0,4
Smøreolie 0,4 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0
Vanding 2,7 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Tørring 0,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Transport m.v. 0,0 1,5 0,0 1,5 8,6 3,5
Gødning 6,7 6,0 8,3 5,4 4,2 2,9
Pesticider 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Maskiner m.v. 1,3 1,5 1,5 1,5 0,6 0,6
I alt 15,3 14,7 15,4 11,0 14,0 7,5

4.1.5 Fortrængning af fossil energi

Det antages som en konservativ vurdering, at energiafgrøder vil substituere naturgas i energi-
forsyningen (Audsley, 1997). Der er for naturgas benyttet en emissionsfaktor på 56,9 kg CO2

GJ-1. Det er endvidere forudsat, at der er samme effektivitet i energiomsætningen for naturgas
og biomasse. I praksis vil effektiviteten formentlig være lidt mindre for biomasse.

4.2 Resultater

4.2.1 Effekt på emission af drivhusgasser

Den beregnede årlige lattergas-emission og kulstoflagring i jord er vist for de forskellige af-
grøder i tabel 33 og 34. Der er store forskelle i såvel lattergas-emission som kulstoflagring
mellem de forskellige afgrøder, mens der kun er mindre forskelle mellem de to jordtyper.

For korndyrkningen i reference-scenariet er der næsten balance med hensyn til udviklingen i
jordens kulstofindhold. Derimod er lattergas-emissionen betydeligt højere end for energiaf-
grøderne, hvilket især skyldes en større mængde tilført kvælstofgødning.
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Tabel 33. Årlig lattergas-emission, energiforbrug, fortrængning af fossilt brændsel og
kulstoflagring ved dyrkning af forskellige afgrøder på grovsandet jord (JB1). For ele-
fantgræs er resultaterne vist for høst i både november og april. Annual nitrous oxide
emissions, energy use and substitution of fossil energy use by growing various crops on a
coarse sandy soil.

Vårbyg
alm. korn

Triticale
energikorn

Elefantgræs
november

Elefantgræs
april

Lattergas-emission (kg N2O ha-1)
Kvælstofgødning 2,67 2,32 1,59 1,09
Tilbageførte planterester 1,55 0,47 0,74 1,46
Ammoniak fordampning 0,13 0,09 0,07 0,06
Nitratudvaskning 2,71 2,48 0,71 0,71
Lattergas-emission i alt 7,06 5,36 3,11 3,31
Kulstoflagring i jord (t C ha-1) -0,05 -0,39 0,51 0,98
CO2-ækvivalenter (t CO2 ha-1 år-1)
Lattergas-emission 2,19  1,66     0,97       1,03
CO2-emission fra ændret C i jord 0,19  1,42   -1,87      -3,59
Energiforbrug ved dyrkning 1,11  1,08    0,97       0,51
Fortrængning af fossilt brændsel 0,00 -8,85 -12,93   -10,75
Total emission 3,49 -4,69 -12,86   -12,80

Tabel 34. Årlig lattergas-emission, energiforbrug, fortrængning af fossilt brændsel og
kulstoflagring ved dyrkning af forskellige afgrøder på fin lerblandet sandjord (JB4). For
elefantgræs er resultaterne vist for høst i både november og april. Annual nitrous oxide
emissions, energy use and substitution of fossil energy use by growing various crops on a
loamy sand soil.

Vinterhvede
alm. korn

Triticale
energikorn

Elefantgræs
november

Elefantgræs
april

Lattergas-emission (kg N2O ha-1)
Kvælstofgødning 3,26 2,08 1,59 1,09
Tilbageførte planterester 0,94 0,47 0,76 1,68
Ammoniak fordampning 0,13 0,09 0,07 0,06
Nitratudvaskning 2,44 1,73 0,54 0,54
Lattergas-emission i alt 6,77 4,38 2,96 3,38
Kulstoflagring i jord (t C ha-1) 0,04 -0,39 0,33 0,84
CO2-ækvivalenter (t CO2 ha-1 år-1)
Lattergas-emission  2,10  1,36    0,92  1,05
CO2-emission fra ændret C i jord -0,14  1,42   -1,21 -3,09
Energiforbrug ved dyrkning  1,04  0,75    0,97  0,51
Fortrængning af fossilt brændsel  0,00 -8,85 -10,30 -7,27
Total emission  3,00 -5,32   -9,62 -8,80

Dyrkning af triticale som enårig energiafgrøde giver en reduceret lattergas-emission i forhold
til alm. korndyrkning som følge af reduktion i alle posterne i opgørelsen af emissionen. Den
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gennemsnitlige årlige reduktion er som gennemsnit af de to jordtyper 2,05 kg N2O ha-1 år-1

eller 0,64 t CO2 ha-1 år-1 opgjort i CO2-ækvivalenter. Derimod sker der en nedgang i jordens
kulstofindhold som følge af en betydelig større fraførsel af biomasse sammenlignet med alm.
korndyrkning svarende til 1,40 t CO2-ækvivalenter ha-1 år-1, således at der vil være en netto
stigning i total emission på 0,76 t CO2 ha-1 år-1.

Elefantgræs høstet i november giver den laveste lattergas-emission af de fire afgrøder i tabel
33 og 34. Reduktionen i forhold til alm. korndyrkning er som gennemsnit af de to jordtyper på
3,69 kg N2O ha-1 år-1 eller 1,14 t CO2-ækvivalenter ha-1 år-1. Kulstofindholdet i jorden er øget
betydeligt, således at dyrkning af elefantgræs med høst i november resulterer i en netto ned-
gang i total emission på 2,93 t CO2 ha-1 år-1.

Elefantgræs høstet i april giver en højere lattergas-emission, men en større kulstoflagring
sammenlignet med høst i november. Begge forhold skyldes større mængde tilbageførte plan-
terester ved høst i april. Den store kulstoflagring skyldes hovedsageligt, at der er forudsat en
lavere omsætningshastighed for kulstof i jord i elefantgræs, hvor der ikke foregår jordbear-
bejdning. Reduktionen i lattergas-emission forhold til alm. korndyrkning er som gennemsnit
af de to jordtyper på 3,39 kg N2O ha−1 år-1 eller 1,05 t CO2-ækvivalenter ha-1 år-1. Samlet re-
sulterer dette i en netto nedgang i total emission på 4,64 t CO2 ha-1 år-1.

I tabel 35 er vist arealbehovet til produktion af 5 PJ biomasseenergi for de tre forskellige
energiafgrøder. Arealbehovet er for begge jordtyper mindst for elefantgræs høstet i november,
og omtrent lige stort for triticale og elefantgræs høstet i april. Reduktionen i lattergas-
emission i forhold til alm. korndyrkning er mindst for triticale, og omtrent lige stor for ele-
fantgræs ved de to høsttider. Den årlige reduktion på ca. 30 kt CO2 udgør 0,3% af landbrugets
emission af metan og lattergas i 1990.

Dyrkning af triticale til energiafgrøde resulterer i en nedgang i jordens kulstofpulje svarende
til en årlig emission på ca. 50 kt CO2 år-1. Dyrkning af elefantgræs resulterer derimod i en
lagring af kulstof i jorden med den største emissionsreduktion for høst i april svarende til ca.
100 kt CO2 år-1. Der er lidt lavere energiforbrug ved dyrkning af triticale til biomasse end for
almindelig korndyrkning, hvorimod dyrkning af elefantgræs med høst i april resulterer i et
mindre energiforbrug svarende til en reduktion i emissionen på ca. 20 kt CO2 år-1. Den største
post er dog fortrængning af fossil brændsel svarende til 285 kt CO2 år-1. Når alle posterne
medregnes resulterer dyrkning af 5 PJ årligt i elefantgræs høstet i april i en reduktion af emis-
sionen med ca. 450 kt CO2 år-1, hvilket svarer til 3,1% af landbrugets emission af metan og
lattergas i 1990.

Usikkerhederne i de gennemførte beregninger knytter sig især til beregning af det rodafledte
kulstof og kvælstof, der kun er indirekte bestemt. Endvidere indgår kun kulstof i de øverste 30
cm af jorden i beregningerne. Der vil formentlig være forskelle mellem arterne i roddybde og
dermed i lagring af kulstof under denne dybde. Hovedparten af kulstoffet i jorden vil dog fin-
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des i de øverste 30 cm. Der er endvidere en afgørende indflydelse af forskel i omsætningsha-
stighed mellem upløjede og pløjede forhold på kulstofomsætning i jorden, som bør undersø-
ges nærmere under danske forhold. Endeligt indgår kun etablerings- og driftsårene i bereg-
ningerne af drivhusgasemission fra elefantgræs. Ved en praktisk dyrkning vil der formentlig
også være en afviklings- eller omlægningsfase. Der foreligger imidlertid ingen erfaringer med
dette, og denne fase er derfor udeladt i nærværende beregninger.

Tabel 35. Arealbehov for forskellige jordtyper for dyrkning af biomasse til energi til
produktion af 5 PJ i brændværdi. Emissionsreduktionen i forhold til alm. korndyrkning
vist for lattergas-emission, energiforbrug, fortrængning af fossilt brændsel og for kulsto-
flagring opgjort i CO2-ækvivalenter. Land area required on different soil types for produc-
tion of 5 PJ worth of biomass for energy production. The emission reduction in comparison
with conventional cereal production is calculated for nitrous oxide emission, energy con-
sumption, fossil fuel substitution and carbon sequestration.

Triticale
energikorn

Elefantgræs
november

Elefantgræs
april

Grovsandet jord (JB1)
Areal (ha) 32140 22005 26455
Lattergas-emissions reduktion (kt CO2 år-1)    17   27   31
Emissionsreduktion fra ændret C i jord (kt CO2 år-1)  -40   45 100
Reduktion i energiforbrug ved dyrkningen (kt CO2 år-1)   -1     3   16
Fortrængning af fossilt brændsel (kt CO2 år-1) 285 285 285
Total emissionsreduktion (kt CO2 år-1) 261 360 432
Fin lerblandet sandjord (JB4)
Areal (ha) 32140 27619 39139
Lattergas-emissions reduktion (kt CO2 år-1)   24   33   41
Emissionsreduktion fra ændret C i jord (kt CO2 år-1) -50   30 115
Reduktion i energiforbrug ved dyrkningen (kt CO2 år-1)    9     2   21
Fortrængning af fossilt brændsel (kt CO2 år-1) 285 285 285
Total emissionsreduktion (kt CO2 år-1) 268 350 462
50% JB1 + 50% JB4
Areal (ha) 32140 24812 32797
Lattergas-emissions reduktion (kt CO2 år-1)    20   30   36
Emissionsreduktion fra ændret C i jord (kt CO2 år-1)  -45   37 108
Reduktion i energiforbrug ved dyrkningen (kt CO2 år-1)     5     3   18
Fortrængning af fossilt brændsel (kt CO2 år-1) 285 285 285
Total emissionsreduktion (kt CO2 år-1) 265 355 447

Udbyttet i elefantgræs for de to jordtyper i tabel 30 og 31 skal ikke tages som udtryk for gene-
relle landsforskelle mellem jordtyperne. Gennemsnittet af udbytterne må imidlertid anses for
at være repræsentativt for sandede jorde i Danmark. Pil og elefantgræs er nye afgrøder for
danske landmænd, og svenske erfaringer (Venendaal et al., 1997) viser, at der er behov for
grundig rådgivning for at sikre at kulturerne lykkes indtil afgrødernes dyrkning er almindeligt
udbredt.
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4.2.2 Driftsøkonomiske effekter

De driftsøkonomiske analyser af triticale og elefantgræs til energi tager udgangspunkt i de
anvendte kalkuler i Parsby og Rosenqvist (1999), dog med en opdatering fra 1997-prisniveau
til 2000-prisniveau. Endvidere er inddraget nye resultater fra ”Energiafgrødeprogrammet”
omkring høst og håndtering af energiafgrøderne triticale og elefantgræs (Kristensen, 1998;
Nielsen, 2000).

Dækningsbidrag

Dækningsbidrag II beregnes som indtjeningen minus de variable omkostninger og minus ar-
bejds- og kapacitetsomkostninger. Arbejds- og kapacitetsomkostninger er opgjort ud fra ma-
skinstationstakster. I tabel 36 er dækningsbidrag II for vårbyg, vinterhvede, triticale og ele-
fantgræs angivet. I dækningsbidraget er fratrukket omkostninger til eventuel lagring, samt
transportomkostninger i forbindelse med levering til foderstofforretning eller varmeværk.

På den grovsandede jord (JB1 - Jyndevad) vandes vårbyg og triticale svarende til hhv. 75 og
105 mm. I beregningerne er kun medtaget variable omkostninger (6 kr pr. mm), idet det for-
udsættes, at investeringen i vandingsanlægget er foretaget med henblik på vanding af andre
afgrøder, såsom kartofler og roer. Det er derfor samtidig en forudsætning, at der er over-
skudskapacitet til at vande kornafgrøderne.

For triticale til energi og for elefantgræs er der i energiafgrødeprogrammet undersøgt forskel-
lige metoder til høst og håndtering (Kristensen, 1998; Nielsen, 2000). De her anvendte meto-
der er de, som har vist sig at være mest effektive, både hvad angår kapacitet og håndterings-
omkostninger. Triticale skårlægges, presses i storballer og oplagres frem til levering. Elefant-
græs finsnittes ved høst om efteråret og forudsættes leveret direkte til værk, mens det ved høst
om foråret skårlægges, presses i storballer og oplagres frem til levering. Ved opgørelse af
håndteringsomkostninger for energiafgrøderne regnes for alle metoder med høj kapacitet, men
det skal bemærkes, at undersøgelser har vist betydelige variationer i arbejdsforbruget såvel
ved samme høst- og håndteringsmetode som mellem forskellige metoder (Nielsen, 2000).

Energiafgrøderne er afregnet til 30 kr GJ-1. Energiindholdet i triticale er på 16,8 GJ tons-1 TS
ved 15% vandindhold svarende til en afregning på 504 kr tons-1 TS. Energiindholdet i ele-
fantgræs ved høst i november er 14,9 GJ tons-1 TS ved 55% vandindhold svarende til en af-
regning på 447 kr tons-1 TS. Energiindholdet i elefantgræs ved høst i april er 17,5 GJ tons-1

TS ved 15 pct. vandindhold svarende til en afregning på 525 kr tons-1 TS.

Af de økonomiske resultater for den grovsandede jord fremgår, at der i triticale og forårshø-
stet elefantgræs opnås et resultat på niveau med vårbyg, mens resultatet for elefantgræs høstet
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om efteråret ligger godt 1.000 kr højere pr. ha. Det bedre resultat opnås som følge af de højere
udbytter om efteråret, men under samtidig forudsætning af, at der kan leveres direkte til værk
uden omkostninger til lagring.

Resultaterne for energiafgrøderne på den lerblandede sandjord (JB4 på Foulum) ligger på
niveau med de opnåede resultater på den grovsandede jord, mens der i vinterhveden opnås et
resultat, der er ligger højere end for alle de øvrige afgrøder på begge jordtyper.

Tabel 36. Dækningsbidrag II for dyrkning af kornafgrøder og energiafgrøder på to
jordtyper (kr pr. ha). Gross margin for growing cereal crops and energy crops on two soil
types (kr ha−1).

Afgrøde Grovsandet jord (JB1) Fin lerblandet sandjord (JB4)
Kornafgrøder
Vårbyg   845
Vinterhvede 1951
Energiafgrøder
Triticale, helsæd i storballer   616 1286
Elefantgræs, efterår, finsnitning 1889 1795
Elefantgræs, forår, storballer   888   796

Hektarstøtte (for korn) og braklægningsstøtte (for elefantgræs) på 2.280 kr ha-1 indgår i dækningsbidrag II.

Med det udgangspunkt, at alternativet til energiafgrøderne er, at der vil blive dyrket vårbyg
hhv. vinterhvede på de to jordtyper, da ser økonomien for energiafgrøderne ud som skitseret i
tabel 37. I tabellen er opgjort indkomsttab pr. ha ved dyrkning af energiafgrøder på arealer
med hektarstøtte. For elefantgræs indebærer det med de nuværende regler, at det er dyrket på
udtagne arealer. Triticale vil også kunne dyrkes med hektarstøtte til korn.

Tabel 37. Indkomsttab ved dyrkning af energiafgrøder (kr ha-1). Loss of farm income
from growing energy crops (kr ha-1).

Afgrøde Grovsandet jord  (JB1) Fin lerblandet sandjord (JB4)
Reference Vårbyg Vinterhvede
Energiafgrøder
Triticale, helsæd i storballer    229   883
Elefantgræs, efterår, finsnitning -1044   156
Elefantgræs, forår, storballer    -43 1155

Af tabel 37 fremgår, at energiafgrøderne er fuldt ud konkurrencedygtige med vårbyg på den
grovsandede jord, mens der vil være et indkomsttab på op mod 1.200 kr. pr. ha ved dyrkning
af energiafgrøder på lerblandet sandjord. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at det bed-
re resultat med elefantgræs på sandjord ikke alene skyldes, at der er forskellige referenceaf-
grøder, men at udbyttet på sandjorden er påvirket positivt af de lidt lunere klimaforhold ved
Jyndevad frem for på den lerblandede sandjord ved Foulum (Jørgensen og Kjeldsen, 2000).
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Fra en økonomisk synsvinkel kan det hævdes, at såfremt elefantgræs og måske også triticale
dyrkes på udtagne arealer (brak), da bør opgørelse af indkomsttab foretages ved sammenlig-
ning med, hvad der kan opnås i ”braklægningsstøtte”. Set i lyset af et forventet ophør af EU’s
tvangsudtagning (pt. 10%) fra 2006 er der dog et mere langsigtet perspektiv i sammenligning
med traditionelle kornafgrøder.

Kulstoflagring, lattergasemission og økonomisk tab

I tabel 38 er vist arealbehovet for triticale og elefantgræs til produktion af 5 PJ, hvilket i
Energi 21 er forudsat produceret i energiafgrøder i 2010. Arealbehovet er for begge jordtyper
mindst for elefantgræs høstet i november, og omtrent lige stort for triticale og elefantgræs
høstet i april.

Tabel 38. Arealbehov for dyrkning af biomasse til produktion af 5 PJ i brændværdi.
Økonomisk tab er angivet som indtjeningsnedgangen sammenlignet med at dyrke hen-
holdsvis vårbyg og vinterhvede på de to jordtyper. Area requirement for production of 5
PJ worth of biomass. The economic loss is calculated in comparison with traditional cultivati-
on of spring barley and winter wheat.

Triticale
energikorn

Elefantgræs
november

Elefantgræs
april

Elefantgræs
nov/apr

Grovsandet jord (JB 1)
Areal (ha) 32.140 22.005 26.455 24.230
Total emissionsreduktion, kt CO2 pr. år 261 360 432 396
Totalt økonomisk tab, mio. kr pr. år 7,4 -23,0 -1,1 -12.1
Økonomisk tab, kr. pr. kg CO2 0,01 -0,06 -0,003 -0,03
Fin lerblandet sandjord (JB 4)
Areal (ha) 32.140 27.619 39.139 33.379
Total emissionsreduktion, kt CO2 pr. år 268 350 462 406
Totalt økonomisk tab, mio. kr pr. år 28,4 4,3 45,2 24,8
Økonomisk tab, kr. pr. kg CO2 0,1 0,01 0,1 0,06
50% JB 1 + 50% JB 4
Areal (ha) 32.140 24.812 32.797 28.805
Total emissionsreduktion, kt CO2 pr. år 265 355 447 401
Totalt økonomisk tab, mio. kr pr. år 17,9 -9,3 22,0 6,4
Økonomisk tab, kr. pr. kg CO2 0,07 -0,03 0,05 0,02
I kolonnen ”Elefantgræs november/april” er forudsat, at 50% høstes i november (finsnitning) med levering di-
rekte til værk og andre 50% høstes i april (storballer).

På baggrund af det opgjorte arealbehov er der foretaget en sammenligning af det samlede
økonomisk tab ved dyrkning af energiafgrøder sammenlignet med at dyrke hhv. vårbyg og
vinterhvede. Det økonomiske tab er opgjort for triticale, der er skårlagt og presset i storballer.
For elefantgræs er tabet opgjort ved høst både efterår og forår. Endvidere er der opstillet en
kombination, hvor halvdelen af de 5 PJ kommer fra elefantgræsset høstet om efteråret og den
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resterende halvdel fra elefantgræs høstet om foråret. Det sidste scenarie er opstillet, da det
umiddelbart virker mindre sandsynligt, at der kan findes værker som i løbet af et par måneder
om efteråret kan aftage mere end 800.000 t biomasse fra ca. 25.000 ha til umiddelbar fyring.
Til gengæld kunne en kombination af elefantgræs høstet både efterår og forår måske være en
mulighed, hvor der opnås nogle af fordelene ved de høje udbytte ved efterårshøst, samt redu-
cerede omkostninger til oplagring.

Desuden er det økonomiske tab også opgjort for produktion af biomasse svarende til 5 PJ i
brændværdi på hver jordtype, samt i et kombinationsscenario, hvor der produceres 2,5 PJ på
hver jordtype.

Totalt set er der meget store forskelle i det opgjorte økonomiske tab både mellem afgrøder,
høsttidspunkter og jordtyper. Det samme billede gør sig gældende ved opgørelse af tabet pr.
kt CO2 reduktion pr. år, om end konkurrenceforholdet forskubbes, så elefantgræsset som fler-
årig afgrøde står endnu stærkere. Omkostningerne svinger således fra en gevinst på 0,03 kr
kg-1 CO2 for elefantgræs i november til en omkostning på 0,07 kr kg-1 CO2  for triticale.

4.2.3 Velfærdsøkonomiske effekter

De velfærdsøkonomiske omkostninger ved at erstatte korndyrkning med dyrkning af energi-
afgrøder er vist i tabel 39.

I tilknytning til dyrkning af elefantgræs bør det bemærkes, at dette vil medføre radikale land-
skabsændringer i de områder, hvor dyrkningen finder sted. Dette skyldes, at elefantgræs er
væsentligt højere end traditionelle landbrugsafgrøder, hvorfor det visuelle og landskabelige
indtryk kan ændres væsentligt af dette tiltag. Dette vil formentligt afstedkomme en negativ
ekstern omkostning, som ikke er medtaget i den velfærdsøkonomiske kalkule. Til gengæld er
den positive effekt på vandmiljøet som følge af mindsket nitratudvaskning ved dyrkning af
elefantgræs (Jørgensen og Mortensen, 2000) heller ikke kvantificeret i den velfærdsøkono-
miske kalkule.

Tabel 39. Velfærdsøkonomiske effekter af at erstatte korndyrkning med dyrkning af
energiafgrøder svarende til produktion af 5 PJ i brændværdi. Det antages, at der dyrkes
afgrøder på en ligelig blanding JB1 og JB4 jord. Welfare economic effects of converting
from traditional cereal production to production of 5 PJ in energy crops.

Tiltag Velfærdsøkonomisk
omkostning (mio. kr)

Reduktion i lattergas
emission (kt CO2)

Omkostning
(kr kg-1 CO2)

Triticale, energikorn  14,4 265  0,05
Elefantgræs, november -13,2 355 -0,04
Elefantgræs, april  29,4 447  0,05
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Det skal bemærkes, at den velfærdsøkonomiske indtægt ved dyrkning af energiafgrøder prin-
cipielt skulle prissættes ud fra den mængde konventionelt produceret energi, der fortrænges –
dvs. ved energiproduktionens alternativomkostning – og ikke ved handelsprisen på de enkelte
energiafgrøder. Denne ”alternativpris” for energiafgrøder foreligger p.t. ikke. Nærværende
analyse er derfor foretaget med salgspriserne for de enkelte energiafgrøder, hvilket forudsæt-
ter at energiafgrøder og de nu anvendte fossile brændsler er perfekte substitutter.

4.3 Virkemidler

Ved en opgørelse af økonomien i energiafgrøderne triticale og elefantgræs og en sammenlig-
ning med konventionelle kornafgrøder, fremgår det, at produktion af biomasse til energi under
de givne forudsætninger – herunder jordtype og klimaforhold – kan være et fornuftigt alter-
nativ til konventionelle kornafgrøder. Det vil derfor være naturligt at spørge om, hvorfor der
ikke allerede i dag produceres biomasse til energi fra deciderede energiafgrøder i større om-
fang. En afgørende faktor må være, at det hidtil har knebet med at få sikkerhed for fremtidig
afsætning af biomassen. En sikkerhed som er helt central, når der etableres elefantgræs med
en 20-årig dyrkningsperiode. Endvidere har energiafgrøder længe haft vanskeligt ved at kon-
kurrere økonomisk med traditionelle afgrøder. Desuden har der heller ikke været givet en sær-
skilt støtte til at dyrke og/eller etablere arealer med energiafgrøder (Parsby og Rosenqvist,
1999).

Der er en række miljømæssige fordele ved at dyrke flerårige energiafgrøder frem for enårige.
Hvis dyrkning af flerårige energiafgrøder skal fremmes kræver det dog en langsigtet og koor-
dineret strategi, der skal indeholde såvel politiske som tekniske aspekter (Jørgensen, 2000).
Blandt de politiske aspekter kan nævnes, at den enkelte landmand først og fremmest har brug
for et klart politisk signal om, at energiafgrøder vil blive prioriteret og sikret ved fremtidige
omlægninger af energi- og landbrugspolitik. Denne sikring er nødvendige, da flerårige ener-
giafgrøder lægger beslag på landbrugsjorden i en længere årrække. Et mere konkret politisk
tiltag, vil være at tillade over 50% braklægning på en ejendom, hvis den tilplantes med fler-
årige afgrøder til biomasseformål, hvilket EU har åbnet op for (EU-regulativ 1624/98). En
anden del af strategien er økonomiske incitamenter, der f.eks. kan omfatte støtteordninger til
de første igangsættere. Støtten vil kunne reduceres efterhånden som der introduceres omkost-
ningsbesparende teknologier. EU's program for Udvikling i Landbrugsdistrikterne giver mu-
lighed for støtte til miljøvenlige tiltag i landbruget, og flerårige energiafgrøder er specifikt
nævnt som støtteværdige.
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5. Konklusion

Landbrugets emission af metan og lattergas udgør ca. 88 % af landbrugets bidrag til den total
emission eksklusiv indirekte energiforbrug. Heraf er de største poster knyttet til emission fra
husdyrs fordøjelsesprocesser, håndtering af husdyrgødning, gødningsanvendelse, tilbageførsel
af afgrøderester til jorden, samt til ammoniakfordampning og kvælstofudvaskning. Emission
af metan og lattergas fra husdyr og gødningshåndtering i stald og lager udgør ca. 32% af
landbrugets bidrag og emissionen af lattergas fra kvælstofomsætning fra landbrugsarealerne
udgør 57% af bidraget. Der er dog betydelige usikkerheder knyttet til beregning af denne
emission, især hvad angår emissionsfaktorerne. De største usikkerheder knytter sig til emissi-
onerne af lattergas.

Landbruget har på en række områder mulighed for at bidrage til reduktion af det samlede dan-
ske udslip af drivhusgasser. Dette kan ske direkte ved at reducere udslippet af gasserne, her-
under reducere energiforbruget samt emissionen af metan og lattergas. Der er dog også gen-
nem omlægning af bl.a. dyrkningssystemer og tekniske løsninger mulighed for at fortrænge
fossilt energiforbrug samt at lagre kulstof i jord/plante-systemet. På grund af usikkerhederne
ved emissionsopgørelserne er det dog kun på enkelte områder muligt for nuværende at anvise
muligheder for reduktion af emissionen, da beregning af disse foreløbig må basere sig på de
ofte meget forsimplede IPCC retningslinier.

I denne rapport er effekten af tre tiltag til reduktion af landbrugets emission af drivhusgasser
beregnet. De tre områder er endvidere udvalgt således at de illustrerer forskellige mulige me-
kanismer til reduktion af emission af drivhusgasser fra landbruget. Det skal pointeres, at der
er andre områder, hvor potentialet for reduktion af emissionen måske er endnu større, men
hvor den nuværende viden er for beskeden til, at der kan angives troværdige reduktionsmulig-
heder.

Ændret fodring af malkekøer er udvalgt fordi der er god viden omkring metanproduktion fra
køer og fordi dette aspekt ikke tidligere er indgået som et kriterium ved sammensætning af
foderblandinger til køer. Køernes fodring påvirker metan-emissionen. Her har især fedtind-
holdet i foderet betydning for emissionens størrelse. Anvendelse af en foderration med et ind-
hold af råfedt på ca. 7,2% mod ca. 4,5% i den nuværende praksis gav en reduktion i metan-
emission på ca. 34%. Hvis dette gennemføres for hele den danske malkekobestand, vil reduk-
tionen svare til 433 kt CO2-ækvivalenter år-1. Der er dog tale om et forholdsvist dyrt tiltag
med en velfærdsøkonomisk omkostning på 0,5 kr kg-1 CO2. Det vil endvidere være vanskeligt
at implementere tiltaget uden at kræve opgørelse af foderregnskaber på den enkelte bedrift.

Tiltagene til reduktion af ammoniakfordampningen er udvalgt, fordi disse indgår i regeringens
forslag til en ammoniakhandlingsplan, hvorfor det vil være ønskeligt at kvantificere disse til-
tags betydning for den afledte lattergasemission. Samlet set for de udvalgte fire tiltag opnås i
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2010 en reduktion i lattergas-emission svarende til 34 kt CO2-ækvivalenter år-1 med en vel-
færdsøkonomisk omkostning på 1,9 kr kg-1 CO2. Da disse tiltag primært gennemføres af hen-
syn til ammoniakkens eutrofierende effekter, kan der dog i denne sammenhæng argumenteres
for, at reduktionsomkostninger reelt er betydeligt lavere. Tiltagene baseres på påbud eller for-
bud, men det vil samtidigt være nødvendigt at øge kravene til udnyttelse af kvælstof i husdyr-
gødningen samt øge normtallene for dybstrøelsesgødning. Disse afværgetiltag er nødvendige
for at sikre effekten på emissionen af lattergas. Hvis tiltagene til reduktion af ammoniakfor-
dampningen fører til øget anvendelse af direkte nedfældning af gylle, kan det give øget latter-
gas-emission, fordi placering af gyllen i en fure lokalt vil give anaerobe forhold og derfor
større potentiale for lattergas-emission. Endvidere kan overdækning af dybstrøelse give mere
anaerobe forhold i gødningsstakken, og dermed større emission af metan og lattergas. Disse
forhold kan dog ikke belyses med IPCC's meget forenklede metoder.

Dyrkning af energiafgrøder er udvalgt, fordi denne dyrkning vil påvirke drivhusgasemis-
sionen gennem mange processer, herunder substitution af fossil energi, energiforbrug ved
dyrkningen, lattergasemission og kulstoflagring i jord. I henhold til Energi 21 er det forudsat,
at der i 2010 skal produceres 5 PJ i energiafgrøder. Arealbehovet hertil varierer fra ca. 25.000
til ca. 32.000 ha. Reduktionen i lattergas-emission i forhold til alm. korndyrkning er mindst
for triticale (20 kt CO2 år-1) og omtrent lige stort for elefantgræs ved de to høsttider (30-36 kt
CO2 år-1). Dyrkning af triticale til energi resulterer i en nedgang i jordens kulstofpulje svaren-
de til en årlig emission på ca. 50 kt CO2 år-1. Dyrkning af elefantgræs resulterer derimod i en
lagring af kulstof i jorden med den største effekt for høst i april svarende til ca. 100 kt CO2

år−1. Den største post er dog fortrængning af fossilt brændsel svarende til 285 kt CO2 år-1 for
alle afgrøderne. Når alle posterne medregnes resulterer dyrkning af 5 PJ årligt i elefantgræs
høstet i april i en reduktion af emissionen på 447 kt CO2 år-1, dyrkning af elefantgræs høstet i
november giver ca. 355 kt CO2 år-1, og dyrkning af triticale som energikorn giver en redukti-
on på 265 kt CO2 år−1. For elefantgræs er tiltaget omtrent udgiftsneutralt. Hvis dyrkning af
flerårige energiafgrøder skal fremmes kræver det dog en langsigtet og koordineret strategi, der
skal indeholde såvel politiske som tekniske aspekter. Dette er nødvendigt af hensyn til land-
mandens planlægning, da flerårige energiafgrøder lægger beslag på landbrugsjorden i en læn-
gere årrække.

I tabel 40 er effekten af de tre tiltag sammenlignet med emissionen af drivhusgasser fra Dan-
mark og fra dansk landbrug i 1990. Samlet kan de tre tiltag reducere Danmarks emission af
drivhusgasser med ca. 1,1% og emissionen af drivhusgasser fra landbruget med 5,8%. Der er
formentlig inden for landbruget en lang række yderligere tiltag, som tilsammen vil kunne bi-
drage betydeligt til reduktion af den danske udledning af drivhusgasser.
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Tabel 40. Tiltagenes reduktion af emission af drivhusgasser i forhold til den samlede
danske udledning i 1990 (Miljø- og Energiministeriet, 2000) og i forhold til udledningen
fra dansk landbrug i 1990 (Olesen et al., 2001). For elefantgræs er kulstoflagring i jord
indregnet som en effekt på CO2-emissionen. Effect of the measures on reduction i emission
of greenhouse gases relative to total Danish emissions in 1990 and relative to emissions from
Danish agriculture in 1990.

Reduktiontiltag CO2 Metan Lattergas I alt
Udledning fra Danmark i 1990 (Mt CO2-ækv.) 59,2   5,8 10,8 76,3
Reduktion i forhold til Danmarks emission (% af 1990 niveau)
Ændret fodring af malkekøer   0,0   7,5   0,0   0,6
Reduceret ammoniakfordampning   0,0   0,0   0,3   0,0
Elefantgræs til energi (29.000 ha)   0,6   0,0   0,3   0,5
Landbrugets udledning i 1990 (Mt CO2-ækv.)   2,2   3,8   8,8 14,8
Reduktion i forhold til landbrugets emission (% af 1990 niveau)
Ændret fodring af malkekøer   0,0 11,4   0,0   2,9
Reduceret ammoniakfordampning   0,0   0,0   0,4   0,2
Elefantgræs til energi (29.000 ha) 17,0   0,0   0,4   2,7
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Appendix 1. Velfærdsøkonomiske beregninger

Omkostningerne ved gennemførsel af hvert enkelt tiltag er beregnet med velfærdsøkonomiske
priser, jf. metoden beskrevet i Birr-Pedersen (2000) samt Møller et al. (2000a). Forskellen
mellem de drifts- og velfærdsøkonomiske omkostninger består overvejende i, at de anvendte
beregningspriser er multipliceret med nettoafgiftsfaktoren for henholdsvis indenlandsk og
internationalt omsatte varer i den velfærdsøkonomiske analyse med henblik på at belyse ef-
fekterne på grundlag af forbrugernes betalingsvilje for de pågældende produkter. Hvor de
driftsøkonomiske analyser viser omkostningerne, som den enkelte landmand vil opleve, viser
de velfærdsøkonomiske analyser omkostningerne for de danske samfund, idet bl.a. interne
fiskale transaktioner, som skatter og afgifter, ikke er inkluderet i den velfærdsøkonomiske
kalkule. Da nettoafgiftsfaktorerne typisk er større end een vil  det generelt være således, at
indtjening og omkostninger er større i den velfærdsøkonomiske analyse end i den budgetøko-
nomiske. I forbindelse med analyser af tekniske tiltag (som det er tilfældet her) betyder dette,
at de velfærdsøkonomiske omkostninger typisk vil være større end budgetøkonomiske, forud-
sat at de ikke er ledsaget af subsidier eller andre former for kompensation. Omvendt vil vel-
færdsøkonomiske omkostninger typisk være mindre end de budgetøkonomiske såfremt regu-
leringen sker i form af afgifter, igen forudsat at afgifterne ikke tilbageføres til de berørte er-
hverv eller der på anden måde kompenseres for omkostningerne gennem nationale overførs-
ler.

De gennemførte analyser er alle statisk komparative, hvor der belyses en ”før” og ”efter” situ-
ation, medens den dynamiske tilpasning samt implementering og mulige virkemidler er igno-
reret. Det antages endvidere, at de analyserede tiltag kun vil medføre marginale ændringer i
landbrugssektoren og dens afledte sektorer, hvorfor de relative priser regnes upåvirkede af de
analyserede tiltag. Der ses således bort fra eventuelle skalaeffekter og teknologiudvikling
(udover den, der indgår i tiltagene), ligesom tiltagene antages at være additive med mindre
andet er nævnt, således at implementeringen af et tiltag ikke har betydning for effekterne af de
øvrige.

Endelig skal det nævnes, at en række direkte og afledte effekter ved tiltagene ikke er værdisat
i analysen, hvorfor der strengt taget ikke er tale om en fuldstændig velfærdsøkonomisk analy-
se. Disse er dog i videst muligt omfang behandlet kvalitativt ved omtalen af de enkelte tiltag,
således at de kan inddrages i de videre prioriteringer.
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Appendix 2. Model for kulstofomsætning i jord

For at beregne kulstoflagringen i jorden er det nødvendigt at kunne beregne nedbrydningen af
kulstoffet i jordens organiske stof. Med henblik på dette er opstillet en simpel model (ligning
2 til 6), som er kalibreret på baggrund af danske og udenlandske langvarige forsøgsdata.

Kulstofomsætningen i jorden antages at kunne beskrives ved en simpel første ordens diffe-
rentialligning (Olesen, 1991):

d
d
C hA kC
t

= − (2)

hvor C er jordens indhold af organisk kulstof (t C ha-1), t er tiden (år), k er nedbrydningsha-
stigheden (år-1), h er humificeringskoefficienten og A er tilførsel af organisk kulstof (t C ha-1

år-1).

Det forudsættes, at hele jordens kulstofpulje indgår i omsætningen. En analyse af data for
udvikling i  jordens kulstofindhold i langvarige forsøg med bar jord ved Askov i Danmark
(Christensen, 1990) og Ultuna i Sverige (Kirchmann et al., 1994) viser, at der ikke over en
periode på op til 35 år kan påvises nogen effekt af kulstofpuljer med forskellig omsætningsha-
stighed.

For en jord uden tilførsel af kulstof kan udviklingen i jordens kulstofindhold beregnes ved

0 exp( )tC C kt= − (3)
hvor Ct er kulstofindholdet til tiden t, og C0 er jordens kulstofindhold til tiden 0.

Omsætningshastigheden k er estimeret til 0,0136 på data for kulstofindhold i bar jord i det
langvarige gødningsforsøg ved Askov (Christensen, 1990). Estimeringen er foretaget ved an-
vendelse af ligning (3) og proceduren NLIN i SAS (SAS Institute, 1988).

Det ovennævnte estimat for omsætningshastigheden forudsætter normal årlig jordbearbejd-
ning med pløjning og harvning. Denne jordbearbejdning vil øge omsætningen i jorden. Bales-
dent et al. (1990) fandt således, at mineraliseringen i ubearbejdet jord kun var 47% af minera-
liseringen i jord med normal jordbearbejdning. Smith et al. (1998) fandt ved analyse af data
for kulstofindhold fra nordeuropæiske forsøg med reduceret jordbearbejdning, at undladelse
af jordbearbejdning bevirkede en årlig forøgelse i jordens kulstofindhold på gennemsnitligt
0,73% af total kulstofindholdet. Med en omsætningshastighed på ca. 1,4% om året indebærer
dette, at omsætningshastigheden i ubearbejdet jord kun vil være ca. 48% af omsætningsha-
stigheden i normal pløjet og harvet jord. Det kan derfor antages, at den undladelse af pløjning
og harvning af jorden, der sker i flerårige energiafgrøder, vil reducere omsætningshastigheden
med 50% til k = 0,0068.
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Humificeringskoefficienten er beregnet på grundlag af forsøg med tilførsel af forskellige
mængder halm. Heri indgår tre forsøg i Danmark med tilførsel af stigende mængder halm
over 9 til 23 år (Thomsen, 1995; Christensen og Olesen, 1998) og et forsøg i Sverige udført
over 35 år (Kirchmann et al., 1994). Her er forskellen i jordens kulstofindhold i 0-25 cm dyb-
de mellem forsøgsled med og uden halmtilførsel (∆Ct) målt til tiden t. Denne forskel i jordens
kulstofindhold kan beregnes ved

1
1

( ) exp( )
t

t i
i

C hA C k−
=

∆ = + ∆ −∑ (4)

Tilførsel af kulstof i halmen er beregnet under antagelse af et tørstofindhold i halm på 85% og
et kulstofindhold i tørstof på 45%. Humificeringskoefficienten er for de danske forsøg bereg-
net til 0,27 og for det svenske forsøg til 0,23 ved anvendelse af ligning (4) og proceduren
NLIN i SAS. Der benyttes derfor en gennemsnitlig humificeringskoefficient på h = 0,25.

Ved dyrkning af afgrøder tilbageføres ikke alene kulstof fra halm og andre overjordiske plan-
terester, men også fra underjordiske planterester. Denne mængde er beregnet ved anvendelse
af data for forskellen mellem kulstofindhold i forsøgsled med bortførsel af alle overjordiske
planterester og et forsøgsled med bar jord fra et svensk forsøg over 35 år (Kirchmann et al.,
1994). Forsøgsleddet med bortførsel af planterester indgik i et kornrigt sædskifte med gødsk-
ning med caliciumnitrat. Kulstoftilførsel fra underjordiske planterester blev ved anvendelse af
samme metode som ovenfor estimeret til 1,2 t C ha-1 år-1. Det gennemsnitlige årlige overjordi-
ske tørstofudbytte i kornafgrøder i forsøget var 7,0 t ha-1 eller 3,2 t C ha-1. Kulstoftilførsel fra
underjordiske planterester udgør således ca. 27% af total kulstofoptag i afgrøden.

Ved undersøgelse af 13C-indhold i jord fra forsøg med elefantgræs på Hornum i Danmark er
mængden af kulstof i jorden i 0-30 cm dybde afledt fra elefantgræs bestemt. Denne mængde
er bestemt til 4,6 t C ha-1 efter 9 års dyrkning af elefantgræs og 14,1 t C ha-1 efter 16 års dyrk-
ning (Hansen og Christensen, 2001). Der var dog også en betydelig mængde rødder og rhizo-
mer i jorden, som udgjorde 6,7 t C ha-1 og 7,3 t C ha-1 efter henholdsvis 9 og 16 års dyrkning.
Der blev kun fundet større rødder og rhizomer i de øverste 30 cm af jorden, hvilket kan være
en del af årsagen til at mængden kun er ca. halvdelen af, hvad der er fundet i elefantgræs på
en mere frugtbar jord og under et varmere klima i Tyskland (Neukirchen et al., 1999).

I forhold til ligning (2) introduceres en kulstofpulje af aktive rødder og rhizomer (Ca), som
omsættes med en konstant omsætningshastighed (m):

( )d
d a o
C h mC hA kC
t

= + − (5)

d
d

a
u a

C A mC
t

= − (6)

hvor C er kulstofindhold i jorden (uden aktive rødder og rhizomer), Ao er tilførsel af kulstof
fra overjordiske planterester (t C ha-1 år-1), og Au er årlig tilvækst i kulstof i aktive rødder og
rhizomer (t C ha-1 år-1).
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I forsøget med elefantgræs på Hornum er afgrøden høstet om foråret, og det kan antages, at
tilførsel af kulstof til jorden efter fire års dyrkning er nået op på et konstant niveau. Tilførslen
af kulstof antages at udgøre 1/6, 1/3 og 1/2 af det endelige niveau i henholdsvis år 1, 2 og 3.
For tilførsel af overjordiske planterester antages dette endelige niveau at svare til 3,6 t C ha-1

år-1. Det antages samtidigt, at omsætningshastigheden af kulstof i jorden kun er halvdelen af
standardværdien på 0,0136, fordi der ikke gennemføres jordbearbejdning. Den årlige tilvækst
i rødder og rhizomer antages at udgøre en konstant procentdel af den overjordiske tørstofpro-
duktion, som er sat til 7,2 t C ha-1 år-1 efter fire års dyrkning på grundlag af data fra dyrkning
af elefantgræs ved Foulum.

Under disse antagelser og ved anvendelse af ligning (5) og (6) og proceduren NLIN i SAS er
m estimeret til 0,12 og den årlige tilvækst af kulstof i rødder og rhizomer (Au) er estimeret til
16% af overjordisk kulstofmængde.


