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Fødevareministeriet 

Vedrørende notat om effekt af vandmiljøplanerne på udlednin-

gerne af CO2 

Fødevareministeriet har i mail af 9. marts 2012 bedt DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug om at udarbejde et notat, der leverer dokumenta-

tion for at vandmiljøplanerne tilbage fra 1987 som sideeffekt har medført en 

samlet reduktion af CO2-udledningerne på ca. 25 %, herunder en henvisning 

til VMP1-3 redegørelserne. 

Notatet er bestilt som led i Rigsrevisionens igangsatte undersøgelse af mål-

opfyldelse i dansk klimapolitik.  

Notatet er udarbejdet af professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi.  

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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Notat om effekt af vandmiljøplanerne på udledningerne af CO2 

Jørgen E. Olesen 

 

I bestilling af 9. marts 2012 anmoder FVM, Departementet DCA om at levere 

dokumentation for at vandmiljøplanerne tilbage fra 1987 som sideeffekt har 

medført en samlet reduktion af CO2-udledningerne på ca. 25 %, herunder en 

henvisning til VMP1-3 redegørelserne. 

 

Det antages at spørgsmålet her refererer til en reduktion af landbrugets ud-

ledninger med 25 %, og at disse udledninger primært vedrører udledningerne 

af metan og lattergas således som de er opgjort i den nationale emissionsop-

gørelse (Nielsen et al., 2011). Landbruget har derudover udledninger af CO2 

fra forbrug af brændstof og indirekte fra el- og varmeforbrug samt brug af 

hjælpestoffer og maskiner. Disse udledninger er ikke medtaget her, da de i 

den nationale opgørelse inddrages under andre sektorer. Desuden bidrager 

landbruget betydeligt til nettoudledninger under LULUCF, der vedrører æn-

dringer i arealanvendelse og arealudnyttelse. Her er det udledningerne fra ka-

tegorierne ”cropland” og ”grassland”, der er relevante, og emissionerne af CO2 

og i mindre grad lattergas fra disse kilder er medtaget her således som det er 

opgjort i den nationale opgørelse (Nielsen et al., 2011). 

 

Tabel 1 viser udledningerne af metan og lattergas fra landbruget samt udled-

ninger knyttet til landbrugets andel af LULUCF i 1990 og 2009. Det ses at ud-

ledningerne har været faldende for alle kategorier, men mest for lattergas og 

LULUCF. 

 

Tabel 1. Udledninger af drivhusgasser fra forskellige kilder i landbruget (mio. ton CO2-

ækv/år) for 1990 og 2009 (Nielsen et al., 2011). 

 1990 2009 Ændring Ændring (%) 

Metan 4,23 4,09 -0,13 -3 

Lattergas 8,18 5,55 -2,65 -32 

LULUCF 3,69 1,59 -2,13 -58 

I alt 16,10 11,20 -4,90 -30 

  

Udledningerne af metan stammer fra husdyrenes fordøjelse samt fra lagring 

af husdyrgødning. Ændringerne i disse udledninger skyldes ændringer i hus-

dyrholdets størrelse, dyrenes fodring samt gødningshåndteringen. Ingen af 

ændringerne i disse forhold vil direkte kunne tilskrives vandmiljøplanerne 

(Olesen et al., 2004). 

 

Udledningerne af lattergas stammer direkte fra tilførsel af kvælstof i handels-

gødning, husdyrgødning og planterester samt indirekte fra udledninger af 

ammoniak og tab af kvælstof ved nitratudvaskning. Stort set alle disse fakto-

rer har været påvirket af vandmiljøplanerne. Derfor kan den samlede udled-

ning af lattergas relateres til implementering af vandmiljøplanerne. 
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Udledningerne fra LULUCF stammer fra ændringer i kulstofindholdet i mine-

raljorder og dyrkede organiske jorder samt fra brug af landbrugskalk. Faldet i 

udledningerne skyldes især mindre udledninger fra dyrkning af mineraljor-

derne. Dette kan dog kun i mindre grad og indirekte tilskrives vandmiljøpla-

nerne. Derimod skyldes en meget stor del af faldet i forbruget af jordbrugs-

kalk formentlig den mindre gødskning med kvælstofgødninger, der virker for-

surende på jorden. 

 

For at reducere tab af næringsstoffer og eutrofiering har der været iværksat 

flere handlingsplaner som har haft betydning for landbrugets arealanvendel-

se, husdyrhold samt for kvælstofanvendelse og -udledning: 

 NPO-handlingsplanen (NPO, 1986) 

 Vandmiljøplan I (VMP I, 1987) 

 Handlingsplan for Bæredygtig landbrug (Handlingsplan for Bæredygtigt 

landbrug, 1991) 

 Vandmiljøplan II (VMP II, 1998) 

 Ny husdyrgødningsbekendtgørelse (Husdyrgødningsbekendtgørelse, 

2002) 

 Vandmiljøplan III (VMP III, 2004) 

 

I nedenstående bokse er der med udgangspunkt i Olesen (2004) kort skitseret 

hovedpunkterne i de forskellige planer. De fleste af tiltagene har været rettet 

mod husdyrbruget og især husdyrgødningshåndteringen, men med VMP II 

blev der desuden indført begrænsninger i forbruget af handelsgødning i for-

hold til det økonomisk optimale, og i VMP III var hovedfokus på reduktion af 

udledningerne af fosfor. 

 

NPO-handlingsplanen i 1986 var den første i af en række tiltag som skulle væ-

re med til at reducere landbrugets tab af næringstoffer. De foranstaltninger 

som blev indført var bl.a.  

 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning skal være minimum 6 måneder 

 Forbud mod udbringning af husdyrgødning fra høst til 15. 

okt/1.november og forbud mod udbringning på frossen jord 

 Påbud om nedbringning af husdyrgødning indenfor 24 timer. 

 Harmonikrav på 2 DE per ha 

 Miljøstøtte i forbindelse med forbedring af opbevaringskapacitet. 
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Vandmiljøplanen fra 1987 (VMP I) havde som målsætning at reducere land-

brugets kvælstofudvaskning fra 260.000 tons N/år til 133.000 tons N/år; 

Fosfortabet skal reduceres med 4.000 tons P/år. De foranstaltninger der blev 

indført var bl.a. 

 Krav om opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder med dispensation 

ned til 6 måneder 

 Obligatiorisk sædskifte- og gødningsplaner 

 65% grønne marker 

 Nedbringning af husdyrgødning indenfor 12 timer. 

 

Målsætningen i Handlingsplan for et Bæredygtigt Landbrug fra 1991 var at 

opfylde målsætningen i VMP I inden år 2000. De foranstaltninger der blev 

indført var bl.a. 

 Krav om sædskifte- og gødningsplaner samt gødningsregnskaber 

 Minimumskrav til udnyttelse af husdyrgødningen. Opbevaringskapacite-

ten skal være tilstrækkelig til at opfylde kravet til udnyttelse af husdyr-

gødningen 

 Forbud mod spredning af husdyrgødning i efteråret samt på frossen jord 

 Udpegning af særligt miljøfølsomme områder med tilskud til nedsat 

gødskning (MVJ-ordningen) 

 Skærpet krav til gødningsregnskaber 

 

Målsætningen i Vandmiljøplan II fra 1998 var bl.a. at opfylde målsætningen i 

VMP I inden udgangen af 2003 samt implementering af EUs nitratdirektiv i 

den danske lovgivning. De foranstaltninger der blev indført var bl.a. 

 Etablering af vådområder, Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL) og 

skovrejsning 

 Forventet bedre foderudnyttelse 

 Skærpet udnyttelse af husdyrgødningen 

 Mere økologisk jordbrug 

 Større arealer med efterafgrøder 

 Nedsættelse af kvælstofnormen til afgrøder til 90% af økonomisk optimal  
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Målsætningen i Vandmiljøplan III fra 2004 var sikre en yderligere reduktion i 

udvaskningen af kvælstof fra landbruget samt desuden at gennemføre en ind-

sats over for landbrugets tab af fosfor. Desuden indgik en målsætning om 

mindskelse af lugtgener og beskyttelse af sårbar natur. De foranstaltninger 

der blev indført var bl.a. 

 Retablering af 4000 ha vådområder 

 Etablering af randzoner og andre tiltag under miljøvenlige jordbrugsfor-

anstaltninger 

 Skærpelse af regler for udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning og reglerne 

for efterafgrøder 

 

VMP I blev indført i forventning om at en stipuleret effekt kunne opnås inden 

for de beskrevne rammer. Dette viste sig ikke at være tilfældet, hvorfor bl.a. 

Handlingsplanen for Bæredygtig udvikling og VMP II blev iværksat. Det viste 

sig, at dette heller ikke var tilstrækkeligt for at sikre kvaliteten af vandmiljøet, 

hvilket førte til VMP III. Ved en vurdering af effekterne af handlingsplanerne 

er det således nødvendigt at skelne mellem de forventede effekter og de aktu-

elt opnåede. Samtidig er der en vis forsinkelse fra et tiltag er indført til effek-

ten aktuelt afspejler sig i miljøet. Det er derfor vanskeligt at vurdere den en-

delige effekt af de enkelte tiltag. Det samme gør sig gældende, når effekten af 

de enkelte planer skal vurderes i forhold til emissionen af drivhusgasser. 

 

Det kan være vanskeligt at afgøre specifikt hvilke effekter vandmiljøplanerne 

har haft, da dette jo også må indeholde en sammenligning af hvilken udvik-

ling, der ville være sket uden vandmiljøplanerne. Olesen et al. (2004) gen-

nemførte en sammenligning af en detaljeret gennemgang af effekter med og 

uden vandmiljøplaner frem til 2003 og fandt, at vandmiljøplanerne kunne til-

lægges en årlig reduktion svarende til 2,2 mio. ton CO2-ækv. Ved alene at se 

faldet i lattergasemissioner fandt Olesen et al. (2004) en årlig reduktion fra 

1985 til 2003 svarende til 1,8 mio. ton CO2-ækv. 

 

Da effekterne af vandmiljøplanerne i følge Olesen et al. (2004) var ganske be-

skedne før 1990 tages der her udgangspunkt i de nationale emissionsopgørel-

ser fra Nielsen et al. (2011), der kun findes fra 1990 og fremefter, beregnet 

med den seneste opgørelsesmetode. Effekterne af alle vandmiljøplaner bereg-

nes her som reduktionen i emissionerne af lattergas plus reduktionen af CO2 

fra mindsket brug af jordbrugskalk fra 1990 til 2009. Reduktionen i lattergas 

var på 2,7 mio. ton CO2-ækv og reduktionen i forbruget at jordbrugskalk var 

på 0,4 mio. ton CO2-ækv, hvilket giver en samlet årlig reduktion på 3,1 mio. 

ton CO2-ækv. I forhold til landbrugets samlede udledninger af metan, latter-

gas og CO2 fra LULUCF i 1990 svarer dette til en reduktion på 19 %. Hvis der i 
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stedet alene sammenlignes med landbrugets udledninger af metan og latter-

gas, der ofte i emissionsopgørelser betragtes som de rene landbrugsudlednin-

ger, bliver reduktionen på 25 %. 
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