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Sammenfatning 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har anmodet DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om 

en beregning af klimaeffekter af de kvælstofvirkemidler, som er anvendt i forbindelse med 

Vandplanerne og Grøn Vækst. NAER ønsker effekterne opgjort for perioden 2007-2011 og estimeret 

for perioden 2012-2015. Der er ved opgørelsen af effekter benyttet de samme forudsætninger som ved 

opgørelse af effekt på nitratudvaskning til vandmiljøet samt anvendt de nugældende 

emissionsfaktorer. Effekterne af de enkelte virkemidler er vist i tabel 1.  For perioden 2007-2011 er 

effekten estimeret til ca. 190.000 ton CO2-ækv. pr. år, og for perioden 2012-2015 til ca. 337.000 ton 

CO2-ækv. pr. år. Reduktionen i emissioner for perioden 2007-2011 fordeler sig på de enkelte 

emissioner med 4.000 ton CO2-ækv. fra metan, 67.000 ton CO2-ækv. fra lattergas, 107.000 ton CO2-

ækv. fra kulstoflagring og 11.000 ton CO2-ækv. fra reduceret brændstofforbrug. Reduktionen i 

emissioner for perioden 2012-2015 fordeler sig på de enkelte emissioner med -12.000 ton CO2-ækv. fra 

metan, 179.000 ton CO2-ækv. fra lattergas, 129.000 ton CO2-ækv. fra kulstoflagring og 41.000 ton 

CO2-ækv. fra reduceret brændstofforbrug. 

 

Tabel 1.  Oversigt over effekt af virkemidler under Grøn Vækst aftalen på udledninger af 
drivhusgasser opgjort i 1000 ton CO2-ækv. pr. år. 

 Areal  
1000 ha 

         Effekt 
     1000 ton CO2-ækv. 

 
 

Afsnit 

2007-2011      

Teknisk justering af normsystem 8,3  24,2  3.1 

Skovrejsning 2011 1,7  7,2  3.6 

Energiafgrøder 2,7  5,7  3.2 

Efterafgrøder 83,9  74,1  3.3 

Alternativer til efterafgrøder 27,5  22,4  3.4 

Slæt i stedet for afgræsning 20,0  1,9-12,2  3.5 

Økologisk jordbrug 26,0  24,1-26,5  3.7 

Landdistriktsprogram mm. 4,8  0,8  3.8 

Bioforgasning /husdyrgødning -  9,4  3.9 

Vådområder 5,6  13,7  3.10 
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2012-2015      

Teknisk justering af normsystem 33,8  98,4  3.1 

Skovrejsning 6,2  26,2  3.6 

Energiafgrøder 4,6  9,3-9,7  3.2 

Forbud mod jordbearbejdning 124,0  11,7  3.11 

Forbud mod omlægning af 
fodergræs i efteråret 

32,0  11,7  3.11 

Miljøgodkendelser -  48,7  3.13 

Liberalisering af landbrugslov -  -47,0  3.14 

Slæt i stedet for afgræsning 12,0  1,2-7,3  3.5 

Natura 2000   4,2  3.15 

Økologisk jordbrug 26,0  24,1-26,5  3.7 

Bioforgasning -  8,8  3.9 

Randzoner 52,0  103,0-114,1  3.12 

Vådområder 11,6  27,1  3.10 

Effekter i alt 2007-2015   510-543   

 

1. Indledning 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har 12. december 2013 anmodet om en beregning af klimaeffekter af 

de kvælstofvirkemidler, som er anvendt i forbindelse med Vandplanerne og Grøn Vækst. Disse effekter 

ønskes opgjort for perioden 2007-2011 samt estimeret for perioden 2012-2015. Dette har baggrund i at 

Rigsrevisionen i oktober 2012 har udgivet en beretning til Statsrevisorerne om Danmarks reduktion af 

CO2 udledningen. Som opfølgning på denne har Klima- Energi og Bygningsministeriet (KEBMIN) 

siden foråret 2013 arbejdet med en undersøgelse af effektiviteten af metoderne, anvendt i forbindelse 

med implementering af Danmarks reduktionskrav for klimagasser i henhold til Kyotoaftalen, herunder 

om de beskrevne reduktionsmål, som Danmark har forpligtiget sig til (30 procent), bliver/er opnået. 

De danske forpligtigelser for reduktion af klimagasser, som en synergieffekt af diverse miljøindsatser, 

er siden Kyotoaftalens indgåelse søgt udmøntet i bl.a. Vandmiljøplanerne, samt Grøn Vækstaftalen, 

hvor reduktionsmål for næringsstofudvaskning også kan give reduktion i udledning af drivhusgasser. 

Der er i 2013 gennemført en evaluering af kvælstofvirkemidler i forbindelse med Vandplaner og Grøn 

Vækst aftalen (Børgesen et al., 2013). Dette danner grundlag for opgørelse af klimaeffekterne i dette 

notat. 

2. Metode og emissionsfaktorer 

Reduktion i lattergasudledning som følge af N-virkemidler er generelt beregnet som en sum af op til 

fire effekter, idet udledningen ændres pga. 1) nedsat gødskning, 2) nedsat udvaskning, 3) reduceret 

ammoniakfordampning og 4) evt. øget mængde af planterester i jorden (efterafgrøder og 

mellemafgrøder). Emissionsfaktorer tilknyttet de fire effekter følger tabel 6.30 i Nielsen et al. (2012 



3 

vedr. lattergasudledning fra landbrugsjord og Olesen et al. (2013) vedr. energiforbrug og C-lagring og 

fremgår af tabel 2. Der er således benyttet de nugældende emissionsfaktorer, men i øvrigt benyttet de 

samme metoder til emissionsopgørelse som ved opgørelse af effekter af virkemidler til Regeringens 

klimaplan. 

Ammoniakfordampning antaget at udgøre 1,5 % af tilført N i gødning (Olesen et al., 2013). 

 

Tabel 2. Emissions- og beregningsfaktorer anvendt i opgørelsen 

Aktivitet Faktor Enhed 

Lattergas – N-gødskning 5.85 kg CO2/kg N 

Lattergas – afgrøderester 5.85 kg CO2/kg N 

Lattergas – ammoniakfordampning 4.68 kg CO2/kg N 

Lattergas – udvaskningseffekt fra rodzonen 9.73 kg CO2/kg N 

Lattergas – udvaskningseffekt vedr. overfladevand 4.48 kg CO2/kg N 

Energiforbrug – korndyrkning 1100 kg CO2/ha 

Sparet energi ved energiafgrøder ift. korndyrkning 370 kg CO2/ha 

Sparet energiforbrug v. skovrejsning ift. korndyrkning 300 kg CO2/ha 

C- lagring, energiafgrøder 1200 kg CO2/ha 

C-lagring, efter- og mellemafgrøder 733 kg CO2/ha 

C-lagring, græsmarker og etablering af vådområder 1833 kg CO2/ha 

C-lagring, skovrejsning 2567 kg CO2/ha 

 

3. Virkemidler – effekter i  2007-2011 og 2012-2015 

3.1 Teknisk justering af normsystemet mht. nedgang i dyrket areal 

I perioden 2007-11 blev der udtaget 10.000 ha og i 2012-15 er det udtagne areal 40.000 ha. En del af 

arealet vedrører skovrejsning, som er behandlet separat, se afsnit 3.6.  

Arealer udtaget til byer, veje, natur mm. omfatter 8.300 ha for 2007-11 og for 2012-15 forventes 

33.800 ha. Fordelingen på hhv. infrastruktur og natur er ikke kendt, men det antages her at 25 % 

overgår til natur.   

Reduktion i kvælstofudvaskning som følge af den tekniske justering blev i Børgesen et al. (2013) 

estimeret til 417 ton N (2007-11) og 1690 ton N (2012-15). Det antages at N- gødskning ved udtagning 
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reduceres fra en gennemsnitsnorm på 146 kg N/ha til 0 kg N/ha (Olesen et al., 2013). Dette medfører 

en reduceret ammoniakfordampning på 18,2  ton N (2007-11) og 74.0 ton N (2012-15). 

Reduceret årlig lattergasemission som følge af reduceret gødskning og reduceret udvaskning beregnes 

til 11.237 ton CO2-ækv. (2007-11) og 45.682 ton CO2-ækv. (2012-15). 

Drivhusgasbalancen påvirkedes yderligere af reduceret energiforbrug i landbrugssektoren svarende til 

9.130 ton CO2 (2007-11) og 37.180 ton N (2012-15) samt af øget kulstoflagring på naturarealerne 

svarende til 3.803 ton CO2 (2007-11) og 15.489 ton CO2 (2012-15). 

Den samlede effekt vedr. teknisk justering af normsystemet mht. nedgang i dyrket areal var 

reduktioner i udledning på 24.171 ton CO2-ækv. (2007-11) og 98.350 ton CO2-ækv. (2012-15). 

 

3.2 Energiafgrøder 

Effekter vurderes her på totale arealer med energiafgrøder, inklusiv arealer der anvendes som 

alternativ til efterafgrøder. Arealet med energiafgrøder blev øget med 2.700 ha (2007-2011) og 

forventes yderligere øget med op til 4.600 ha (2012-15) (Børgesen et al., 2013).  

Reduktion i kvælstofudvaskning ved dyrkning af energiafgrøder blev i Børgesen et al. (2013) estimeret 

til 107 ton N (2007-11) og 145-185 ton N (2012-15). N-gødskning reduceres på arealerne fra 

gennemsnitsnorm (146 kg N/ha) til norm for pil (120 kg N/ha), i alt 26 kg N/ha. Dette medfører en 

reduceret ammoniakfordampning på 1,1  ton N (2007-11) og 1,8 ton N (2012-15). 

Reduceret årlig lattergasemission som følge af reduceret gødskning og reduceret udvaskning estimeres 

til 1.457 ton CO2-ækv. (2007-11) og 2.120-2509 ton CO2-ækv. (2012-15). 

Drivhusgasbalancen påvirkedes yderligere af reduceret energiforbrug på arealer med energiafgrøder 

svarende til 999 ton CO2 (2007-11) og 1.702 ton CO2 (2012-15) samt af øget kulstoflagring på arealerne 

svarende til 3.240 ton CO2 (2007-11) og 5.520 ton CO2 (2012-15). 

Den samlede effekt som følge af øget areal med energiafgrøder er reduktioner i udledning på 5.696 ton 

CO2-ækv. (2007-11) og 9.342-9.731 ton CO2-ækv. (2012-15). 

 

3.3 Efterafgrøder (2007-2011) 

Arealet med efterafgrøder blev øget med 83.900 ha (2007-11). Der forudsættes ikke implementeret 

yderligere arealer med efterafgrøder for 2012-15. Reduktion i kvælstofudvaskning som følge af 

dyrkning af efterafgrøder var 2.772 ton N (2007-11).  Det antages at N- gødskning efter efterafgrøder 

reduceres med eftervirkningseffekten (normreduktion, 17 eller 25 kg N/ha afhængigt af om 

dyretætheden er under eller over 0,8 (Olesen et al., 2013)); her skønnes en reduktion på 20 kg N/ha. 

Dette medfører en reduceret ammoniakfordampning på 25,2  ton N (2007-11). 

Med efterafgrøder efterlades flere afgrøderester i marken; her skønnes at N i planterester svarer til 

150% af den reducerede N-udvaskning eller 4.158 ton N. Ændringen i årlig lattergasemission som 
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følge af reduceret gødskning, reduceret udvaskning og flere afgrøderester var en reduceret emission på 

12.581 ton CO2-ækv. (2007-11). 

Drivhusgasbalancen påvirkes endvidere af øget kulstoflagring ved dyrkning af efterafgrøder svarende 

til 61,499 ton CO2 (2007-11). 

Den samlede effekt af yderligere efterafgrøder var en reduktion på 74.080 ton CO2-ækv. (2007-11). 

 

3.4 Alternativer til efterafgrøder (2007-2011) 

Udvaskningseffekten for arealer med alternativer til efterafgrøder blev i Børgesen et al. (2013) 

beregnet under ét. Her behandles alternativerne enkeltvis. Etablering af flerårige energiafgrøder er 

inkluderet i beregningerne under afsnit 3.2. Arealerne for de øvrige alternativer blev justeret ifølge 

tabel 10 i Børgesen et al. (2013), så det samlede areal for alternativerne udgjorde 28.632 ha som 

indberettet i gødningsregnskaberne. Alternativet separering og forbrænding af fiberfraktion i 

husdyrgødning blev kun benyttet i lille udstrækning og udelades derfor i denne beregning. 

Reduktion af virksomhedens kvælstofkvote 

For dette alternativ nedsættes kvælstofkvoten med hhv. 56 og 85 kg N per hektar af pligtige 

efterafgrøder, der er tilmeldt ordningen for bedrifter med dyretætheder hhv. under og over 0,8 DE/ha. 

Her skønnes en gennemsnitlig reduktion på 75 kg N/ha. Hermed blev der for 11.600 ha sparet 873 ton 

N. Den samlede effekt som følge af reduceret lattergasemission var 8.909 ton CO2-ækv. 

Udlægning af mellemafgrøder 

13.700 ha mellemafgrøder reducerede N-udvaskningen med 451 ton N. Mellemafgrøder øger 

mængden af planterester; mængden antages at svare til 100 % af sparet N-udvaskning, dvs. 451 ton N. 

Det skønnes ikke, at der spares gødskning ved mellemafgrøder (Olesen et al., 2013). Dermed øges 

udledningen af lattergas med 1.748 ton CO2-ækv. Der regnes med en øget kulstoflagring på 10.000 ton 

CO2, så den samlede effekt er en reduceret emission på 11.758 ton CO2.  

Udlægning af efterafgrøde hos anden virksomhed 

Beregningen er analog til afsnit 3.3 og den samlede effekt for 2000 ha efterafgrøder på andre bedrifter 

var en reduktion i udledning på 1.747 ton CO2-ækv. 

 

Den samlede effekt af alternativer til efterafgrøder (fraregnet energiafgrøder som er inkluderet i afsnit 

3.2) beløb sig til en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 22.414 ton CO2-ækv. 

 

3.5 Slæt i stedet for afgræsning 

Som følge af strukturudviklingen i erhvervet er der sket et skift fra afgræsning til slæt. 20.000 ha 

(2007-11) og 12.000 ha (2012-15) estimeres overgået til slæt, hvilket har reduceret N-udvaskningen 

med hhv. 200-1250 ton N og 120-750 ton N i de samme perioder (Børgesen et al., 2013). Ændringen 

skønnes ikke at ændre den samlede N-tilførsel i marken (Kristensen et al., 2011). Reduceret udledning 
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af lattergas som følge af reduceret N-udvaskning var 1.947-12.166 ton CO2-ækv. (2007-11) og 1.168-

7.300 ton CO2-ækv. (2012-15), hvilket også udgjorde den samlede effekt. 

 

3.6 Skovrejsning (privat og offentlig) 

Skovrejsning i 2011, hvor arealer blev udtaget i forbindelse med teknisk justering af normsystemet, 

skete på ca. 1700 ha. I perioden 2012-15 ventes skovrejsning på 6200 ha. Reduceret N-udvaskning 

som følge af skovrejsning blev estimeret til 83 ton N (2011) og 310 ton N (2012-15) (Børgesen et al., 

2013). Gødskning forudsættes at falde med 146 kg N/ha (Olesen et al., 2013), og ammoniak-

fordampningen blev dermed reduceret med 3,7 ton N (2011) og 13,6 ton N (2012-15). Udledningerne af 

lattergas blev reduceret med hhv. 2.278 ton CO2-ækv. og 8.379 ton CO2-ækv. i de to perioder. 

Dertil kommer et reduceret energiforbrug ved skovbrug svarende til 510 ton CO2 (2011) og 1860 ton 

CO2 (2012-15) og øget kulstoflagring i skov svarende til 4.364 ton CO2 og 15.915 ton CO2 (2012-15).  

Den samlede effekt af skovrejsning er en reduceret udledning på 7.152 ton CO2-ækv. (2011) og 26.155 

ton CO2-ækv. (2012-15). 

 

3.7 Økologisk jordbrug 

Tilvæksten i de økologisk drevne arealer var omkring 26.000 ha såvel i 2007-11 som i 2012-15. Den 

tilsvarende reduktion i N-udvaskning blev i Børgesen et al. (2013) skønnet at være 240-480 ton N. 

Gennemsnitlig kvælstofgødskning estimeres at være 58 kg N/ha lavere i økologisk jordbrug end i 

konventionelt jordbrug (Dalgaard et al., 2006, med opdaterede værdier vedr. 2011; I.S. Kristensen, 

Aarhus Universitet, pers. medd.). Ammoniakfordampning reduceres med 22,6 ton N i begge perioder 

og lattergasudledning blev nedsat med 11.269-13.605 ton CO2-ækv., ligeledes i begge perioder. 

I økologisk jordbrug er der en højere andel af græsmarker end i konventionelt jordbrug; nærmere 

bestemt er andelen af kløvergræs i sædskiftet 38 % (økologisk) mod 11 % (konventionelt) (Dalgaard et 

al., 2006, med opdaterede værdier vedr. 2011; I.S. Kristensen, Aarhus Universitet, pers. medd.). Det 

betyder at der yderligere lagres kulstof svarende til 12.868 ton CO2 (begge perioder). 

Den samlede klimamæssige effekt vedr. økologisk drevne arealer var 24.137-26.473 ton CO2 både i 

2007-11 og i 2012-15. 

 

3.8 Udvikling i landdistriktsprogrammet, plejeordninger mm. 

I perioden 2007-11 var der visse arealændringer vedr. MVJ ordninger under Landdistrikts-

programmet; disse ændringer fremgår af tabel 15 i Børgesen et al. (2013). Her vurderes tre 

hovedgrupper med væsentlig effekt på N-udvaskning, nemlig nedsættelse af tilførslen af N, miljøvenlig 

drift af græs, samt etablering af braklagte randzoner. 
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Nedsættelse af tilførslen af N 

Arealet under denne ordning blev reduceret med 1.234 ha. Gødningstilførslen på arealerne øges da 

med 56 kg N/ha (Børgesen et al., 2013). Ændringen medførte en øget ammoniakfordampning på 1,0 

ton N og en øget lattergasemission svarende til 612 ton CO2-ækv.  

Miljøvenlig drift af græs 

Arealet under denne ordning blev reduceret med 3.200 ha, og N-udvaskningen blev øget med 28,5 ton 

N. Det skønnes ikke at gødskningen på arealer, der udgik af ordningen, øges væsentligt. Samlet set 

medførte det en øget lattergasudledning svarende til 277 ton CO2-ækv. 

Etablering af braklagte randzoner 

Arealet med braklagte randzoner udgjorde 388 ha, og Børgesen et al. (2013) estimerede en reduceret 

N-udvaskning på 19,4 ton N. Gødskningen skønnes nedsat med 146 kg N/ha, svarende til ingen 

gødskning i de braklagte randzoner. Derved reduceredes ammoniakfordampning med 0,85 ton N og 

lattergasemission med 524 ton CO2-ækv. Energiforbruget på arealerne blev 427 ton CO2 lavere, og der 

estimeres en øget kulstoflagring i randzonerne, svarende til 711 ton CO2. Den samlede effekt af 

etableringen var en reduceret udledning på 1.662 ton CO2-ækv.  

 

Den samlede effekt vedr. udvikling i arealer under Landdistriktsprogrammet var 774 ton CO2-ækv. for 

perioden 2007-11. 

 

3.9 Bioforgasning af forarbejdet husdyrgødning 

I 2007-11 blev mængden af husdyrgødning, der bioforgasses, øget med 0,49 mio. ton gylle. I perioden 

2012-15 skønnes mængden at være stort set den samme, nemlig 0,46 mio. ton gylle (Børgesen et al. 

2013). Det antages at al forgasning sker på fællesanlæg, og at der er et gennemsnitligt tørstofindhold 

på 6% i kvæg- og svinegylle. Det betyder at en øget forgasset gyllemængde på ca. 0,49 mio. ton svarer 

til 1,18 % af den samlede, forgassede gyllemængde (Olesen et al., 2013). Ved forholdstalsberegninger i 

forhold til estimaterne i Olesen et al. (2013) fås en reduceret lattergasudledning svarende til ca. 6.000 

ton CO2-ækv. og reducerede metanudledninger svarende til 3.900 ton CO2-ækv. Dertil kommer at 

kulstoflagringen ved forøget bioforgasning mindskes med 700 ton CO2. 

 

Den samlede effekt af øget bioforgasning var 9.367 ton CO2-ækv. (2007-11) og 8.794 ton CO2-ækv. 

(2012-15). 

 

3.10 Vådområder med kvælstofeffekt 

Reetablering af vådområder medfører en reduktion af kvælstoftilførslen til vandløb og søer. I Børgesen 

et al. (2013) er angivet N-udvaskningseffekter til overfladevand . For hver type af vådområder er her 

beregnet den reduktion i lattergasemission, der følger af reduceret N-tab til overfladevand. De samlede 

arealer af etablerede vådområder fremgår af Børgesen et al. (2013) med undtagelse af arealer vedr. 
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miljømilliard mm., hvor arealet da er skønnet ved at antage at forholdet mellem areal og N-

reduktionseffekt er den samme som for VMPIII vådområder. Arealanvendelsen forud for etablering af 

vådområder er ikke kendt, men det skønnes ikke, at etablering af vådområder fører til nævneværdige 

besparelser i gødskning. Arealeffekter vedr. etablering af vådområder er medregnet i form af øget 

kulstoflagring i jorden på 0,5 t C/ha, jævnfør Nielsen et al. (2012), mens ændringer i kulstoflagring i 

levende plantebiomasse negligeres her. Tiltaget påvirker lattergasemissionerne med en reduktion i 

udledningerne for perioden 2007-11 på 3.502 ton CO2-ækv og 5.883 ton CO2-ækv for perioden 2012-15. 

I de tilsvarende perioder svarer øget C-lagring til henholdsvis 10.181 ton CO2-ækv og 21.266 ton CO2-

ækv. 

Den samlede reducerende effekt af etablering af vådområder er 13.682 ton CO2-ækv for 2007-11 og 

27.150 ton CO2-ækv for 2012-15. 

 

3.11 Dyrkningsrelaterede virkemidler (2012-2015) 

Dyrkningsrelaterede virkemidler omfatter:  1) Ingen jordbearbejdning om efteråret og 2) Ingen 

ompløjning af fodergræs. 

 

Ingen jordbearbejdning om efteråret: Omkring 124.000 ha blev omfattet af forbuddet mod 

jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder, og effekten i form af reduceret N-udvaskning blev 

vurderet til 1.200 ton N (Børgesen et al., 2013). Det forudsættes at tiltaget ikke førte til besparelser i 

gødskning. Tiltaget resulterer i en reduceret lattergasudledning svarende til 11.680 ton CO2-ækv. 

 

Ingen ompløjning af fodergræs: Omkring 32.000 ha blev omfattet af forbuddet mod at omlægge 

fodergræsmarker til andre afgrøder i perioden 1/6-1/2, og effekten i form af reduceret N-udvaskning 

var 1.200 ton N (Børgesen et al., 2013). Det forudsættes at tiltaget ikke fører til besparelser i 

gødskning. Tiltaget resulterer i en reduceret lattergasudledning svarende til 11.680 ton CO2-ækv. 

 

3.12 Randzoner 

Det forudsættes at der anlægges 52.000 ha med 10 m-randzoner langs vandløb i 2012-15. Børgesen et 

al. (2013) estimerede, at tiltaget reducerer N-udvaskning fra rodzonen med 1.334-2.477 ton N.  

Besparelsen i gødskning afhænger af arealanvendelsen i randzonerne inden omlægning; denne 

fremgår af tabel 23 i Børgesen et al. (2013). Det fremgår at der er en relativt høj andel af varigt græs på 

arealerne, og besparelsen anslås derfor til ca. 100 kg N/ha. Det medfører en reduktion i 

ammoniakfordampning på 78,3 ton N og en samlet reduktion i lattergasemission på 43.911-55.036 ton 

CO2-ækv. Det forudsættes at 62 % af arealet, der omlægges til græs i randzoner, tidligere var i omdrift 

(Børgesen et al., 2012), hvilket giver en øget kulstoflagring svarende til 59.096 ton CO2. 

Den samlede effekt af randzoner er 103.007-114.132 ton CO2-ækv. 
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3.13 Miljøgodkendelser 

Vedrørende miljøgodkendelser anførte Børgesen et al. (2013) en reduktion i N-udvaskning på 300-350 

ton N. Samtidig betyder de teknologiske løsninger i stald og lager, at mængden af N i husdyrgødningen 

øges med 8.000 ton N/år (Børgesen et al., 2011).  Disse løsninger fører til et fald i ammoniak-

fordampning på 15.500 ton N (Børgesen et al., 2011), og der kan beregnes et fald i lattergasudledning 

svarende til 29.162 ton CO2-ækv. Derudover kommer en teknologisk betinget nedsat metanudledning 

fra stalde og gyllelagre (bl.a. grundet gylleforsuring). Det anslås at 3% af gyllen forsures, svarende til 

en effekt på 3% af 651.000 ton CO2-ækv (Olesen et al., 2013) eller 19.530 ton CO2-ækv. 

Den samlede effekt af miljøgodkendelser estimeres således til ca. 48.692 ton CO2-ækv. Dette resultat 

ligger indenfor udfaldsrummet, som blev skønnet i Børgesen et al. (2011), hvor effekten blev estimeret 

til 38.000-144.000 ton CO2. 

3.14 Liberalisering af landbrugslov 

Effekten af liberalisering af landbrugsloven ventes på landsplan at føre til en stigning på ca. 60.000 

dyreenheder (DE) frem mod 2020 og 20.000 DE (eller 1/3) frem mod 2015 (Børgesen et al., 2011). 

Ifølge Børgesen et al. (2011) medfører den øgede husdyrproduktion en øget drivhusgasudledning på 

141.000 ton CO2 (for 60.000 DE).  Heraf kan skønnes at der frem mod 2015 kan ventes en stigning i 

drivhusgasudledning svarende til en tredjedel af 141.000 to CO2-ækv., dvs. 47.000 ton CO2-ækv. 

Estimatet i Børgesen et al. (2011) var baseret på beregninger i Olesen et al. (2004), hvori tabel 12 

desuden angav den relative fordeling på lattergas og metan. Denne fordeling svarer til at stigningen på 

47.000 ton CO2-ækv overvejende gælder metanudledning (35.400 ton CO2-ækv), mens en mindre del 

er i form af lattergas (11.600 ton CO2-ækv).  

3.15 Natura 2000 

Ifølge Børgesen et al. (2013) og Plantedirektoratet (2010) fører virkemidlet Natura 2000 til en 

reduktion i kvælstofudledning fra rodzonen på 143 ton N. Udledningsreduktionen antages her at 

resultere af nedsat N-gødskning i Natura 2000 områderne. Nedsættelsen af N-gødskningen anslås ved 

at forudsætte at reduktion i N-udvaskning er 30 % af sparet N-gødskning.  Herved kan beregnes en 

nedgang i ammoniakfordampning (7,2 ton N) og en samlet reduktion i lattergasudledning svarende til 

4.215 ton CO2-ækv. 

Det samlede estimat i dette notat for reduktion i drivhusgasudledning i Natura 2000 områder (4.215 

ton CO2-ækv.) er dermed lavere end det estimat, der er angivet i Plantedirektoratet (2010), som var på 

5.200 ton CO2-ækv. 
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