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Fødevareministeriet 

Vedrørende notat om fremskrivning af landbrugets klimapåvirk-

ning 

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

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

ning af reduktionen af landbrugets klimapåvirkning pr. 2020. Der kan tages 

udgangspunkt i KEBMIN’s 5. nationale kommunikation fra 2009. 

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

fyldelse 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 vedrørende fremskrivning af landbrugets klimapåvirk-

ning 

Jørgen E. Olesen 

 

I bestilling af 9 marts 2012 anmoder FVM, Departementet om en fremskriv-

ning af reduktionen af landbrugets klimapåvirkning pr. 2020. Der kan tages 

udgangspunkt i KEBMIN’s 5. nationale kommunikation fra 2009. 

 

Det antages, at spørgsmålet her vedrører udledningerne af metan og lattergas 

således som de er opgjort i den nationale emissionsopgørelse (Nielsen et al., 

2011a). Landbruget har derudover udledninger af CO2 fra forbrug af brænd-

stof og indirekte fra el- og varmeforbrug samt brug af hjælpestoffer og maski-

ner. 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 ændringer i arealanvendelse 

og arealudnyttelse. Her er det udledningerne fra kategorierne ”cropland” og 

”grassland”, der er relevante, og emissionerne af CO2 og i mindre grad latter-

gas fra disse kilder er medtaget her således som det er opgjort i den nationale 

opgørelse (Nielsen et al., 2011a,b). 

 

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

ninger knyttet til landbrugets andel af LULUCF i 2009 og 2020. Det ses at ud-

ledningerne forventes at være faldende for metan og lattergas, men stigende 

for LULUCF. Tallene i tabel 1 for 2009 afviger lidt fra Nielsen et al. (2011a) 

som følge af at en ny kortlægning af de organiske jorder er inddraget i opgø-

relsen og fremskrivningen i Nielsen et al. (2011b), hvilket har påvirket estima-

terne for lattergas og LULUCF. 

Tabel 1. Fremskrivning af udledninger af drivhusgasser fra forskellige kilder i landbruget 

(mio. ton CO2-ækv/år) for 2009 til 2020 (Nielsen et al., 2011b). 

 2009 2020 Ændring Ændring (%) 

Metan 4,09 3,88 -0,27 -7 

Lattergas 5,52 5,22 -0,47 -9 

LULUCF 1,36 2,30 0,94 70 

I alt 10,97 11,17 0,20 2 

  
I fremskrivningerne af Nielsen et al. (2011b) indgår forventninger til fremtidi-

ge rammebetingelser for landbrugsproduktion, herunder indførelse af tekno-

logier til reduktion af ammoniakfordampning, bl.a. som følge af skærpede 

krav i forbindelse med opførelse af staldanlæg. Fremskrivningen inkluderer 

flere af målsætningerne fra Grøn Vækst planen (2009 og 2010), herunder ud-

videlse af biogasproduktion, etablering af udyrkede bræmmer langs vandløb 

og yderligere reduktion i N-udvaskningen til vandmiljøet. Desuden indgår 

forventede ændringer i husdyrproduktionen, ændringer i N-udskillelse fra 

husdyr, forbedret produktivitet i kvægbruget og ændringer i staldsystemer. 
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Af tabel 1 fremgår en reduktion i metan og lattergasudledningerne på i alt 

0,74 mio. CO2-ækv/år over perioden 2009 til 2020, hvilket svarer til en re-

duktion på 8 %. Reduktionen skyldes især reduktioner i udledninger fra 

håndtering af husdyrgødning som følge af stigende biogasbehandling af gyl-

len, idet det antages at 25 % af gyllen vil være behandlet i biogasanlæg i 2020. 

Reduktionen skyldes endvidere et forventet fald i kvægbestanden frem til 

2013 som følge af de fastholdte mælkekvoter inden for EU. Der er desuden et 

bidrag til reduktion af udledningerne, især som følge af udfasning af systemer 

med dybstrøelse. 

 

Udledningerne fra landbrugets andel af LULUCF forventes at være stigende. 

Dette hænger sammen med forventninger om at temperaturstigningen i for-

bindelse med den menneskeskabte opvarmning vil øge nedbrydningen af jor-

dens pulje af organisk materiale. Disse ændringer i udledninger fra LULUCF 

er derfor behæftet med betydelig usikkerheder knyttet især til udviklingen i 

klimaet. 
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