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AARHUS 
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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Vedr. notat om regulering af landbrugets udledning af drivhusgassen 
metan 

 

NaturErhvervstyrelsen har i en bestilling dateret d. 27. oktober 2014 bedt DCA – Na-
tionalt Center for Fødevarer og Jordbrug om at udarbejde et kort notat vedrørende 
metan i EU-luftpakken med hovedvægten på landbrugets udledning. 

Notatet der følger nedenfor er udarbejdet af Professor Jørgen E. Olesen, Institut for 
Agroøkologi, Aarhus Universitet. 
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Metan som luftforurening 
Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 

 
 
Indledning 
 
Metan er hidtil i forbindelse med regulering primært blevet betragtet som en drivhusgas, og metan 
har derfor været en del af reguleringen omkring reduktion af drivhusgasser. Metan er desuden en af 
de gasser, der bidrager til dannelse af sundhedsskadeligt troposfærisk ozon. Der har derfor været 
stillet forslag om at inddrage reduktion af metanudledninger i forhold til EU-luftpakken for at bi-
drage til en reduktion af det sundhedsskadelige ozon. Metan adskiller sig dog på en række punkter 
(især i forhold til levetid i atmosfæren) fra de øvrige ozon-fremmende gasser. Levetiden i atmosfæ-
ren har stor betydning for hvor stor en rolle nationale reduktioner vil få for luftforureningen. 
 
Her redegøres for kilderne til metanudledninger i Danmark og på EU-niveau samt for hvordan me-
tan påvirker klima og luftforurening. Der gives desuden perspektiver for hvordan metanudlednin-
gerne kan reduceres, og hvordan effekter af regulering vil påvirke metanudledninger og erhvervs-
muligheder. 
 
Udledninger af metan 
 
Metan udledes primært fra anaerob (iltfattig) omsætning af organisk stof. Dette sker i landbruget i 
forbindelse med husdyrenes fordøjelse (især i vommen hos drøvtyggere), opbevaring af husdyrgød-
ning som gylle og fra oversvømmede rismarker. Der er desuden betydelige udledninger fra losse-
pladser (deponier), hvor omsætning af det organiske materiale under iltfattige forhold fører til me-
tanudledninger. Desuden er der udledninger fra forbrænding og fordampning fra fossile brændstof-
fer samt udslip fra biogasanlæg, især udledninger fra gasmotorer. 
 
Tabel 1. Kilder til udledninger af metan i EU-28 og Danmark i 2013 opgjort i mængder (Gg) og i 
procentfordeling (EEA, 2014). Udledninger fra landbruget er opdelt i udledninger fra husdyrenes 
fordøjelse, husdyrgødning og andre kilder. 
 EU-28 Danmark 
Sektor Gg % Gg % 
Energi 3493 19   20   8 
Industri    47   0     0   0 
Landbrug 9330 50 200 77 
   Husdyr 6978        37 138        53 
   Husdyrgødning 2212        12   62        24 
   Andet   140         1     0          0 
Affald 5786 31   40 15 
I alt 18655 100 261 100 
 
De danske udledninger af metan udgør 1,4 % af de samlede udledninger i EU (tabel 1). For EU som 
helhed stammer halvdelen fra landbruget, hvorimod landbruget i Danmark er ansvarlig for 77 % af 



udledningerne. Dette hænger især sammen med den relativt større husdyrsektor i Danmark sam-
menlignet med EU som helhed. Ifølge Nielsen et al. (2013) er fordelingen dog lidt anderledes på 
sektorerne i Danmark med 70 % fra landbruget, 20 % fra affald, 3 % fra kraftværker og kraftvarme-
værker, og 7 % fra andre kilder. Landbruget udgør dog under alle omstændigheder hovedkilden til 
metan i Danmark, og heraf stammer to tredjedele fra dyrenes (især køernes) fordøjelse og resten 
hovedsageligt fra lagring af husdyrgødning som gylle. 
 
I Danmark har der over perioden 1990 til 2008 været stort set uændret samlede udledninger af me-
tan (Nielsen et al., 2013). Udledninger af metan fra kraftværker steg i 1990’erne, men har i de sene-
re år været faldende som følge af mindre brug af naturgas til produktion af elektricitet i gasturbiner. 
Udledningerne af metan fra husdyrenes fordøjelse er faldet med ca. 14 % som følge af øget produk-
tivitet i kvægholdet. Derimod er udledningerne af metan fra husdyrgødningen steget med ca. 21 % 
som følge af en øget håndtering af husdyrgødning som gylle. Samlet set er udledningen fra landbru-
get faldet med 6 % fra 1990 til 2008. Metan fra affaldshåndtering er faldet med 3 % siden 1990 på 
grund af øget forbrænding af affaldet. 
 
Effekter af metan 
 
Metan er en drivhusgas, som sammenlignet med andre drivhusgasser er forholdsvis kraftig men dog 
også mere kortlivet i atmosfæren end mange andre drivhusgasser. Metan har en gennemsnitlig leve-
tid i atmosfæren på 12,4 år (Myhre et al., 2013). På en 20-årig horisont er metan 86 gange kraftigere 
som drivhusgas end CO2 og på en 100-årig horisont er metan 34 gange kraftigere end CO2. 
 
Metan er desuden en af de gasser, der bidrager til dannelse af ozon (ozon precursor). Ozon er sund-
hedsskadelig og kan via indånding give inflammationer i luftvejene og dermed mindske sundhed og 
øge dødeligheden. Ozon dannes i et samspil mellem atmosfærisk NOx, VOC (Volatile Organic 
Compounds, herunder metan) og CO (Brandt et al., 2014). VOC omfatter både metan og en række 
forskellige flygtige organiske forbindelser (NMVOC), hvoraf nogle udledes fra fossile brændsler og 
andre fra naturlig vegetation. 
 
NOx og VOC er først og fremmest vigtige for dannelse af ozon, men har størst betydning på lokal 
og regional skala. NOx har betydning på lokal (fx byerne og Danmark) og regional skala og VOC 
mere på regional skala som fx (Danmark og Europa). Samtidigt bidrager begge grupper af stoffer 
dog til en stigning i den globale baggrund af ozon. CO er også betydningsfuld, men har en levetid 
på ca. 30 dage og derfor bidrager CO’s til ozon på regional til global skala. De fleste andre stoffer, 
der påvirker ozon har en kortere levetid i atmosfæren med effekter på lokal og regional skala. Den 
gennemsnitlige levetid for NO2 (NOx) er dage, og de fleste flygtige organiske stoffer (VOC) er ti-
mer til måneder.  
 
Udledningen stoffer med en kort levetid har primært betydning for lokale og regionale koncentrati-
oner af ozon. I modsætning hertil betyder den lange levetid af metan i atmosfæren at udledningerne 
spredes over hele jordens halvkugle. Der er mindre udveksling mellem den nordlige og sydlige 
halvkugle end inden for hver af halvkuglerne. Den relativt lange levetid af metan og den dermed 
store spredning over hele halvkuglen bevirker, at lokale udledninger ikke (eller kun i meget ringe 
grad) påvirke den lokale eller regionale koncentration af metan i atmosfæren. Metanudledninger har 
derfor betydning for ozon på langt større skala, men dermed betyder lokale udledninger også langt 
mindre relativt set. Det er beregnet HTAP (Hemispheric Task Force for Air Pollution) at metan glo-



balt bidrager med ca. 5 pbb af ozonkoncentrationerne (Brandt et al., 2014). I Danmark er middel-
koncentrationen af ozon ca. 30 pbb, så metan står her for ca. 20 % af ozon-dannelsen. 
 
De globale udledninger af ozon dannende stoffer er stigende med rater for NOx på 2,3 %/år, 
NMVOC på 1,6 %/år, metan 2,5 %/år og CO på 2,5 %/år. På EU-plan har udledningerne dog været 
faldende over perioden 2001-2010 for CO (33 %), NMVOC (27 %), NOx (26 %), hvorimod udled-
ningerne af metan i EU har været omtrent stabil over perioden.  
 
Muligheder for at reducere metanudledninger 
 
Der er som nævnt ovenfor kun sket meget små reduktioner i metanudledningerne i Danmark siden 
1990. Dette hænger især sammen med at det er både vanskeligt og kostbart at reducere metanudled-
ningerne. Fra affaldshåndteringen vil en del kunne løses ved at undgå deponering af organisk affald 
samt ved opsamling af metan på eksisterende deponier, f.eks. ved overdækning af deponierne og 
opsugning af det dannende metan. 
 
Inden for landbruget kan der skelnes mellem tiltag til at reducere metan fra husdyrenes fordøjelse 
og tiltag til reduktion af metan fra lagret husdyrgødning (Olesen et al., 2014). Muligheder for reduk-
tion af metan fra køernes fordøjelse vil i mindre grad kunne opnås gennem ændret fodring, forlæn-
get laktation for malkekøer og genetisk selektion. For husdyrgødningen er der især tre muligheder 
til reduktion af metan: biogasbehandling, overdækning af gyllebeholdere med samtidig opretholdel-
se af fyldelag, og forsuring af gylle. Tiltagene spiller til en vis grad sammen, og Olesen et al. (2014) 
vurderede derfor de samlede effekterne af mulige tiltag frem til 2030.  
 
Olesen et al. (2014) fandt, at det med uændret mælkeproduktion i Danmark og udnyttelse af nuvæ-
rende og forventede teknologier vil være muligt at opnå en 11 % reduktion i metan fra husdyrenes 
fordøjelse frem til 2030, og for svineproduktion en tilsvarende reduktion på 26 % i udledningerne af 
metan. Da kvægproduktionen imidlertid er ansvarlig for 73 % og svineproduktionen for 22 % af 
landbrugets samlede udledning af metan, giver uændret produktion med implementering af teknolo-
gier en reduktion på 14 % i udledningen af metan i 2030. Sådanne reduktioner vil dog kræve bety-
delige investeringer i ny teknologi og ændret management.  
 
Yderligere reduktion i metanudledninger fra landbruget ud over de nævnte 14 % vil formentlig kun 
kunne ske ved at reducere omfanget af produktion af kød og/eller mælk i Danmark. Da den samlede 
udledning i af metan til atmosfæren ikke er bestemt af produktion i enkelte lande, men i langt højere 
grad af forbruget af kød og mælk, samt af hvor store udledninger der er knyttet til produktion af en 
given mængde mælk eller kød. I både en europæisk og international sammenhæng ligger dansk 
produktion af mælk og kød med forholdsvis lave udledninger af metan per produceret enhed (Less-
chen et al., 2011). En reduktion af produktion af kød og mælk i Danmark vil derfor flytte produkti-
onen til et andet land, hvor effektiviteten i produktionen er lavere og hvor udledningerne af metan 
derfor risikerer at øges. 
 
Perspektiver for regulering af metan 
 
Metan stammer fra forskellige kilder. En mindre del af disse er stationære i de enkelte lande og/eller 
specifikt knyttet til forbruget i et givet land. For Danmark drejer dette sig om udledninger fra kraft-
værker og fra affaldshåndteringen. Derimod er de samlede udledninger af metan til atmosfæren i 
langt højere grad bestemt af det globale forbrug af kød og mælk end produktionen, da landbrugsva-



rer som især kød handles over lange afstande. Specifikke reguleringerne rettet mod reduktion af 
landbrugets reduktion af metan i enkelte lande risikerer derfor at flytte husdyrproduktionen til andre 
lande med lavere eller ingen krav til reduktion af metanudledninger. Da metan har en opholdstid i 
atmosfæren på ca. 10 år, risikerer specifik national regulering af metan at være virkningsløs i for-
hold til både effekt på klima og dannelse af ozon. 
 
Regulering af landbrugets udledninger metan vil skulle sikre en reduktion i udledningerne af metan 
per produceret enhed. Dette vil især kunne opnås i Danmark gennem en forbedret håndtering af 
husdyrgødningen og i mindre grad gennem tiltag til mindre emissioner fra husdyrenes fordøjelse. I 
begge tilfælde er der brug for implementering af nye teknologier, som vil kræve investeringer og 
dermed behov for sikring en passende infasningsperiode. 
 
Herudover er der brug for tiltag som reducerer forbruget af animalske produkter, da sådanne tiltag 
vil have direkte effekter på produktions størrelse og dermed på metanudledningerne. Sådanne tiltag 
kan omfatte kampagner til mindsket kødforbrug, omlægning fra oksekød til fjerkræ- og svinekød, 
beskatning af animalske produkter, samt tiltag der mindsker madspild. For at være effektive i for-
hold til metanudledninger bør sådanne tiltag dog implementeres på globalt eller i det mindste på EU 
niveau. 
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