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KLIMA OG LANDBRUG
KLIMAHISTORIK

Udledning fra landbruget:

• 1990 (referenceår) – 20 mill ton CO2e

• 2020 – 17 mill tons CO2e

• Mål i DK – 70% reduktion ift. referenceår

• Regeringens klimaplaner – reducerer med 0,22 mill ton CO2e

SÅ DER SKAL SKE NOGET!



KLIMA OG LANDBRUG
DRIVHUSGASSER OG EMISSIONSFAKTORER

CO2-ækvivalenter
Mængde * EF * effekt set i et 100 årigt perspektiv (IPCC, 2007)

1 kg Kuldioxid (CO2) =       1 kg CO2e 
1 kg Metan (CH4)      =    25 kg CO2e
1 kg Lattergas (N2O) =   298 kg CO2e 
1 kg kulstof jord (C)   =   0,37 kg CO2e 



KLIMA OG LANDBRUG 
KLIMA I TAL

IPCC 2019
Klimagasser fordelt på sektorer i
Danmark



KLIMA OG LANDBRUG
KLIMA I TAL

IPCC 2019
Emissionskilder indenfor 
landbruget i Danmark



KLIMA OG LANDBRUG
MÆLKEPRODUCENTEN
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Udledning fra malkekvæg
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Feed no food Maksimal intensitet

• Intet importeret foder
• Lav produktivitet
• Mere metan/kg produkt
• Høj kulstofbinding
• Høj selvforsyning
• Begrænset transport af næringsstoffer

• Import af foder
• Høj produktivitet
• Mindre metan/kg produkt
• Lavere kulstofbinding
• Øget transport af næringsstoffer

KLIMA OG LANDBRUG
FREMTIDENS LANDBRUG



BEDRIFTENS KLIMAAFTRYK
HELHEDSORIENTERET



BEDRIFTENS KLIMAAFTRYK
HELHEDSORIENTERET

Emissionskilder fra mælkebedrift

• Udledning fra dyrenes fordøjelse (metan)
• Udledning fra husdyrgødning i stald og lager (metan og 

lattergas)
• Udledning ved udbringning af gødning på markerne (lattergas)
• Omsætning af planterester i jorden (lattergas)
• Udvaskning af nitrat (lattergas)
• Energiforbrug og produktion af vedvarende energi (CO2)
• Indkøb og salg af produkter – herunder gødning til biogas
• Udledning af / lagring af kulstof i jorden og plantning af træer 

(CO2)



PRODUKTIONSGRENE
2019: Planteavl, kød- og mælkeproduktion  
2020: Fjerkræ-, svine- og grøntsagsproduktion
Økologisk produktion 

OMFANG & STRUKTUR
Helhedsbetragtning           energiforbrug og -produktion, 
kulstofopbygning, metan- og lattergasudledning  

Overblik over 

klimabelastning 

+
Handlinger og 

deres klimaeffekt

IMPORT / EKSPORT

Foder

Vedvarende energi

Maskinarbejde

Gødning + 
dyr



EMISSIONSKILDER
UDLEDNING FRA FORDØJELSEN

Udledning fra dyrenes fordøjelse 

• Drivhusgas metan
• Ved omsætning af foder i vommen
• Påvirkes af fedt, fibre, stivelse og aske
• Kvalitet af grovfoder
• Fodereffektivitet
• Antal dyr

Optimer fodring ift. metantab fra vommen



EMISSIONSKILDER
UDLEDNING FRA HUSDYRGØDNING

Udledning fra husdyrgødning i stald og lager

• Drivhusgas metan og lattergas
• Antal dyr
• Staldsystem
• Opsamling og udslusning
• Forsuring

Reducer tab af drivhusgasser



EMISSIONSKILDER
UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING

Udledning ved udbringning på marken

• Drivhusgas – metan og lattergas
• Metode og timing
• Sædskifte – efterafgrøder
• Udbytte
• Tilpasset N-tildeling

Reducer tab af drivhusgasser ved optimal 
gødningsstrategi ift. sædskifte



EMISSIONSKILDER
UDLEDNING FRA PLANTERESTER OG UDVASKNING

Omsætning af planterester i jorden og 
udvaskning af nitrat

• Drivhusgas - lattergas
• Metode og timing
• Sædskifte – efterafgrøder
• Udbytte
• Tilpasset N-tildeling

Reducer tab af drivhusgasser ved optimal 
gødningsstrategi ift. sædskifte



EMISSIONSKILDER
UDLEDNING FRA PLANTERESTER OG UDVASKNING



EMISSIONSKILDER
IMPORT/EKSPORT

Indkøb og salg af produkter

• Foderimport: type, transport, effekt på areal
• Maskinarbejde og energiproduktion
• Gødning
• Dyr
• Strøelse



EMISSIONSKILDER
UDLEDNING FRA ENERGI

Energiforbrug og produktion af vedvarende 
energi

• Drivhusgas – CO2
• Forbrug (el, diesel, naturgas)
• Produktion (vindmølle, biogas mm)

Optimal logistisk planlægning i marken og 
fokus på elbesparende løsninger



EMISSIONSKILDER
LAGRING AF KULSTOF

Lagring af kulstof i jorden og træer

• Drivhusgas – CO2
• Omdannes til C (kulstof)

• Græsarealer
• Sædskifte med efterafgrøder
• Områder med træer og læhegn
• Permanent græs og reduceret 

jordbehandling



KLIMA OG LANDBRUG 
KLIMATILTAG



KLIMATILTAG OG HANDLEMULIGHEDER 
FOKUSOMRÅDER

Reduceret foderimport ved øget selvforsyning med målet om at udfase soja

Vilje hos landmanden:

• Bekymring for evt. fald i ydelsen hos mælkeproducenter

• Svin og fjerkræ – anden proteinkilde – tænke mere danskproduceret

• Manglende indsigt hos landmanden i løsninger



KLIMATILTAG OG HANDLEMULIGHEDER 
FOKUSOMRÅDER

Overgå til 100% grøn strøm

• Lettilgængeligt tiltag

• Egenproduktion af vedvarende energi via vind, biogas, jordvarme mm.



KLIMATILTAG OG HANDLEMULIGHEDER 
FOKUSOMRÅDER

Optimering af antal dyr og effektivitet

• Høj fodereffektivitet og kvalitet

• Holdbarhed (alder)

• Robuste og sunde dyr

• Strategier for ungdyr, avl mm.

• Fokus på alle dyregrupper



KLIMATILTAG
EKSEMPLER PÅ FOKUSOMRÅDER

Kulstofopbygning i jord og ved

• Vilje hos landmanden – manglende viden og brugbare metoder

• Landbrugets største  potentiale for reduktioner



GRUPPEOPGAVER
PÅ BEDRIFTEN

5 opgaver – 5 emissionskilder

1) Find og beskriv hvor på bedriften der sker udledning.

2) Hvilke(n) drivhusgas udledes fra denne emissionskilde?

3) Hvilke faktorer har betydning for denne emissionskilde?

4) Hvilke handlinger kan I foreslå, der har potentiale til at reducere

udledningen.



LANDBRUGETS KLIMAVÆRKTØJ
SPØRGSMÅL


