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Vedr. Høringssvar til Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget. 

Rådgivningsrapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

Udkast af 10/10-2022 

Tak for muligheden for at give høringssvar til ovennævnte rapport. 

Da ovennævnte rapport præsenterer resultater, som ved udgivelsen ikke har været i eksternt peer review 
eller er publiceret andre steder, håber Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, at anførte kommentarer 
tages i betragtning, så den endelige rådgivningsrapport bliver mere retvisende, når politikerne skal vurdere 
om Landbrugsaftalen af 4. oktober 2021 angiver realistiske mål, hvilket vi mener den gør. 

I det følgende anfører vi åbenlyse mangler med hensyn til datagrundlaget for hhv. gødningsforbruget og 
fremskrivningen heraf. Helt fundamentalt, er antallet af husdyr i Energiministeriets opgørelse for 2020 ikke 
i overensstemmelse med opgørelser i CHR-registeret og Danmarks statistik. 

 2020 2022 2030 

Antal kvæg i 
1000 stk. 

Energistyrelsens 
tal 

CHR 
registerets tal 

Danmarks 
Statistiks 
opgørelser 

Energistyrelsens 
forecast 

Landsforeningen af 
Danske 
Mælkeproducenters 
forecast 

Malkekøer 572 565 557 603 540 (500-550) 

Øvrigt kvæg 1181 934 927 1217 850 (800-900) 

 

Fremtidens kvæghold vil afhænge meget af rentabiliteten. Indtjeningen har for mange balanceret de senere 
år (de fleste konkurser har været påvirket af SWOP-finansiering). Men mange stalde vil gå ud af produktion, 
fordi bindestalde skal lukke i 2027, og mange løsdriftstalde vil skulle lukke i 2034. De mindre - eller 
teknologisk uddaterede stalde vil gradvist gå ud af drift over de kommende 10 år. 

Derfor er rentabilitet en nøglefaktor, når der skal tages beslutning om nybyggeri og skaffes finansiering, i 
stedet for videreførelse og evt. udvidelse af eksisterende stalde. CAP-reform og afskaffelse af 
betalingsrettigheder, vil for nogle kun være en ringe erstatning fra eco-schemes og kopræmie. Dertil 
kommer, at truslen om en CO2-afgift på fordøjelsesprocesser har sat nybyggerier i stå. En væsentlig del af 
stald-massen er bygget mellem 2000 og 2010, og renoveringer er allerede i gang, men der skal bygges 
mindst 25.000-30.000 nye kopladser pr. år for at opretholde status quo, og det sker ikke for tiden. 
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Det er i høj grad politikken, som afgør fremtiden, men selv uden en CO2-afgift, er Energistyrelsens 
fremskrivning af antal malkekøer mindst 50.000 for højt, ligesom antallet af ”øvrigt kvæg” i 2020 er 26 % 
for højt. Og deres fremskrivning på 1217 stk. ”øvrigt kvæg” i 2030 er mindst 40 % for højt. På den måde er 
mange beregninger i rapporten forkerte. 

Med hensyn til slagtesvineproduktionen i 2030, bliver den nok nærmere 15 millioner. De høje 
afregningspriser på svinekød til Kina og overskud af smågrise, gjorde at alle stalde kom i brug, også de 
mindre velegnede. De bliver tømt nu pga. de høje kornpriser, og da de fleste af disse stalde er nedslidte, vil 
de udgå af produktionen inden for en meget kort periode. 

Med hensyn til det faktiske gødningsforbrug anføres, at ”SEGES har vurderet handelsgødningsforbruget i 
2017 til at være 260 kt N (Leif Knudsen, SEGES, personlig meddelelse), hvilket svarer til 10 % under 
Baseline-estimatet”. Det virker uvidenskabeligt, når data fra de obligatoriske gødningsregnskaber viser 237 
KT N i 2017. (Hvor er kildekritikken?). Der foreligger desuden tal fra gødningsregnskaber 2016-2019, samt 
branchens oplysninger for 2020, hvor der skete hamstring i juni-juli til brug i 2021 (anført herunder i KT N). 

2016 2017 2018 2019 2020 

241 237 224 224 227 

Sammenfattende må vi sige, at notatet ”Revurdering af Baseline (Jensen et al.,2015)” her i 2022 er et 
dårligt udgangspunkt for det fremtidige gødningsforbrug.  

Gødningsbranchens (Yara og Dangødning) beregninger og fremskrivninger bygger på fremtidige 
arealanvendelser, husdyrhold m.v. og dir. Jens Jacob Larsen, Yara (personlig meddelelse) nævner et forbrug 
på 220-230 KT N/år i handelsgødning i perioden frem mod 2030.  

 

Alt i alt bør der som minimum ske en genberegning af følgende: 

- Landbrugets udledninger af klimagasser på foreliggende vidensgrundlag for 2021 eller 2022, når 
man kommer så langt, dvs. ud fra data med retvisende tal for gødningsforbrug, antal husdyr samt 
opdaterede emissionsfaktorer m.v. fra foreliggende forsøgsresultater. 

- Det vil være nødvendigt at lave en fremskrivning af status quo til 2030 med mere retvisende tal. 
- Virkemiddelkatalogets tabeller. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Lund Pedersen 
Faglig konsulent 
Bæredygtigt Landbrug 
M: jlp@baeredygtigtlandbrug.dk 
T: 21176067 
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1. Kommentering af udkast til levering af forskningsbaseret myndighedsrådgivning fra DCA, AU-Tech 
 

Titel på produkt Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget (Klimatabel m. tilhørende katalog) 
Ansvarlig for produktet (projektleder i institut) Mathias Neumann Andersen. Institut for Agroøkologi, AU 
Rekvirent (Kontaktperson hos rekvirent) Lea Flindt Jørgensen, Landbrugsstyrelsen 
Deadline for fremsendelse af produkt og deadline for 
fremsendelse af kommentarer 

Rapport og tabel leveres af AU til LBST d. 10/10-22 mhbp. interessenthøring. Kommentarer fra 
høring forventes medio november (uge 46) og den endelige levering af rapporten forventes 
ultimo december. 

 
Skemaet offentliggøres ved levering, men navne slettes, så kun institutionerne fremgår 

 Udfyldes af rekvirent / ekstern institution 
 

Udfyldes af AU institut 
 

Nr Institution, 
ansvarlig for 
kommentar 

Side- og 
linjenr  

Kommentar Begrundet håndtering af kommentar 
 

Institut, ansvarlig 
for håndtering af 

kommentar 
1 Landsforeningen 

Bæredygtigt 
Landbrug 

329 Udledningerne af drivhusgasser fra 
landbruget inklusive arealanvendelse 
forventes at falde til 13,7 mio. ton CO2-ækv i 
2030. 
Kommentar: Forudsigelsen bygger tilsyneladende 
på KF 22, hvor der eksempelvis anvendes en 
fremskrivning af husdyrproduktionen, hvor der for 
det første er anvendt tal for den ”nuværende” 
bestand af malkekvæg og andet kvæg, der ikke 
stemmer overens med hverken CHR-registeret 
eller Danmarks Statistik, ligesom fremskrivningen 
anses for urealistisk af f.eks. Danske 
Mælkeproducenter, der må vurderes at have 
størst indsigt i erhvervets fremtidige produktion. 
Tal for husdyrbestand bør naturligvis være 
retvisende og realistiske og det samme må være 
gældende for forecasts. 
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 Udfyldes af rekvirent / ekstern institution 
 

Udfyldes af AU institut 
 

Nr Institution, 
ansvarlig for 
kommentar 

Side- og 
linjenr  

Kommentar Begrundet håndtering af kommentar 
 

Institut, ansvarlig 
for håndtering af 

kommentar 
2 Landsforeningen 

Bæredygtigt 
Landbrug 

362 ”disse drivhusgasser har hhv. 25 og 298 
gange kraftigere drivhuseffekt end kuldioxid”. 
Kommentar: I rapporten anvendes forskellige 
faktorer fra hhv. AR 4 og AR 5. Det vil 
videnskabeligt give god mening i et bilag at 
opdatere potentialerne samt nuværende 
udledninger til AR 6, der må forventes at være 
referencen i 2030.  

  

3 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 
 

393 Tabel: Reduktion på 900 kt CO2-ækv/år ved 1 
mio.ha efterafgrøder  
Kommentar: Mangler dokumentation ligesom 
lækageeffekt ved dyrkning af mere vintersæd 
ikke er indregnet. Det må betegnes som en 
stor mangel.  

  

4 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 
 

726 Tabel 4.3 Drivhusgasemissioner fra standard 
korndyrkning. 
Kommentar: Ud fra både de ældre forsøg, 
samt de seneste 3 års forsøg med måling af 
direkte emissioner af lattergas ved anvendelse 
af handelsgødning, virker det uvidenskabeligt 
at anvende en faktor på 1 %, selv om den 
indtil videre anvendes ved de nationale 
opgørelser. 

  

5 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 

815 Tabel 4.5. Fremskrivning af husdyrbestanden 
(antal dyr) til 2030 (Energistyrelsen, 2020; 
Nielsen et al., 2017). 
Kommentar: Tabellen er misvisende og anførte 
tal fra 2020 er forkerte i forhold til 

  



3 
 

 Udfyldes af rekvirent / ekstern institution 
 

Udfyldes af AU institut 
 

Nr Institution, 
ansvarlig for 
kommentar 

Side- og 
linjenr  

Kommentar Begrundet håndtering af kommentar 
 

Institut, ansvarlig 
for håndtering af 

kommentar 
oplysninger fra Danmarks Statistik og CHR. 
Registret. 

 
LDM har et forecast der hedder ca. 540.000 
malkekvæg og 850.000 andet kvæg i 2030, hvilket 
vi anser for mere sandsynligt end Energistyrelsens 
fremskrivning, hvor antallet af «andet kvæg» er 
godt 40 % højere. Kontakt evt. Direktør Christen 
Sievertsen, LDM. 
Antallet af slagtesvin er også godt 20 % højere 
end det man forventer i branchen, hvor 15 mio. 
slagtninger anses for det mest realistiske. Kontakt 
evt. Dir. Hans Aarestrup, Dansk Svineavl.  
Fremskrivningen for pelsdyravl er totalt 
urealistisk. 

6 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 
 

829 SEGES har vurderet handelsgødnings-
forbruget i 2017 til at være 260 kt N (Leif 
Knudsen, SEGES, 831 personlig meddelelse), 
hvilket svarer til 10 % under Baseline-
estimatet. 
Kommentar: Brug hellere data fra de 
obligatoriske gødningsregnskaber, der viser 
237 KT N i 2017. (Hvor er kildekritikken?). 
Se også N-mængder ved opgivet i gødnings-
regnskaber 2016-2019 samt branchens 

  

 
 2020 

Energistyrelsens tal 
2020 CHR 
registerets tal 

2030 
Energistyrelsens 
forecast 

2030 LDM 
forecast 

DK Statistik 
juni 2022 

Malkekøer 572 565 603 540 (500-
575) 

557 

Øvrigt kvæg 1181 934 1217 850 (800-
900) 

927 
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 Udfyldes af rekvirent / ekstern institution 
 

Udfyldes af AU institut 
 

Nr Institution, 
ansvarlig for 
kommentar 

Side- og 
linjenr  

Kommentar Begrundet håndtering af kommentar 
 

Institut, ansvarlig 
for håndtering af 

kommentar 
oplysninger for 2020, hvor der skete 
hamstring i juni-juli til brug i 2021. 

2016 2017 2018 2019 2020 

241 237 224 224 2273 
 
Notatet Revurdering af Baseline (Jensen et 
al.,2015) er et dårligt udgangspunkt i 2022.
   
  

7 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 
 

841 Tabel 4.6. Antaget kvælstofanvendelse i 
handelsgødning (kt N/år) i scenarieperioden 
(Olesen et al., 2018). 
Kommentar: Anvend de faktisk opgjorte data 
fra Landbrugsstyrelsen for perioden frem til 
2020 (jf. afsnit 7.11). Derudover er et mere 
realistisk bud på kvælstofanvendelsen i 
handelsgødning ud fra fremskrivninger af 
afgrøder, husdyrhold mv. at være 220-230 Kt 
N pr. år i scenarieperioden. 
Gødningsbranchen (Yara og Dangødning) 
har de seneste 20-25 år haft nogle særdeles 
realistiske forecasts, der rammer indenfor få 
kilotons N. Deres beregninger og 
fremskrivninger bygger på fremtidige 
arealanvendelser, husdyrhold m.v. og dir. 
Jens Jacob Larsen, Yara (personlig 
meddelelse) nævner et forbrug på 220-230 KT 
N/år i handelsgødning i perioden frem mod 
2030. (Kontakt evt. direktør Jens Jacob 
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 Udfyldes af rekvirent / ekstern institution 
 

Udfyldes af AU institut 
 

Nr Institution, 
ansvarlig for 
kommentar 

Side- og 
linjenr  

Kommentar Begrundet håndtering af kommentar 
 

Institut, ansvarlig 
for håndtering af 

kommentar 
Larsen, Yara Danmark). Det er helt 
afgørende at de nationale opgørelser og 
fremskrivninger bygger på et realistisk 
grundlag. 

8 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 
 

1790 Hyppig udslusning har en relativt stor effekt på 
metanudledningen fra svinestalde, men forventes 
ikke at have en effekt på ammoniakudledning.  
Kommentar: Usikkerheden bør fremgå af 
tabellen. Hvad siger den internationale litteratur 
til effekten af hyppig udslusning af gylle?  

  

9 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 

3316 Tabel 7.2. Oversigt over effekt på N-balance 
og reduktion i drivhusgasemissioner af ikke 
kvælstoffikserende efterafgrøder og  
Tabel 7.3 Oversigt over effekt på N-balance 
og reduktion i drivhusgasemissioner af 
efterafgrødeblandinger indeholdende 
kvælstoffikserende arter. 
Kommentar: Det fremgår ikke af hverken tekst 
eller tabeller, at der er meget stor variation af 
N-balancen på de forskellige jordtyper og 
forskellige lokaliteter med store forskelle i 
mængden af årsnedbør. Desuden fremgår det 
ikke, at udvaskningen typisk flyttes fra efterår 
til tidligt forår, når vintersæd og vinterraps 
erstattes med efterafgrøder, der efterfølges af 
vårsæd, som ofte først har en effektiv 
kvælstof-optagelse fra maj.  
Lækageeffekten af manglende udbytte i 
forhold til vintersæd bør indgå i vurderingen. 
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 Udfyldes af rekvirent / ekstern institution 
 

Udfyldes af AU institut 
 

Nr Institution, 
ansvarlig for 
kommentar 

Side- og 
linjenr  

Kommentar Begrundet håndtering af kommentar 
 

Institut, ansvarlig 
for håndtering af 

kommentar 
10 Landsforeningen 

Bæredygtigt 
Landbrug 

3909-
3916 

Afgrødevalg efter ompløjning af fodergræs.  
Kommentar: Der bør tænkes på - / forskes i 
flere alternativer og en mere holistisk og 
moderne tilgang til problemets løsning, 
herunder CA. 

  

11 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 

4223 7.10 Præcisionsjordbrug (KVM7.10) 
Kommentar til afsnit 7.10: Rigtig mange 
danske marker har både høje (veldrænede) 
arealer samt lavtliggende arealer, der især i 
foråret kan blive vandmættede i nedbørsrige 
perioder. Her er præcisionsjordbrug et godt 
redskab til reduktion af lattergasemissioner. 
Undgå tildeling af gødning på vandlidende 
områder i marken ved hjælp af markkort og 
præcisionsudstyr. Disse områder kan gødes 
op senere, når iltindholdet er normaliseret 
igen.  En videnskabelig vurdering af denne 
effekt bør medtages. Se Nitrous oxide 
emissions from agricultural soils challenge 
climate sustainability in the US Corn Belt | 
PNAS 
 

  

12 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 

4686 Effekten er beregnet med standardeffekten på 
5.21 kg CO2-ækv. per kg N reduceret, hvor 
der inddrages effekten på mindre 
kulstoflagring i jorden på cirka 2,0 kg CO2-
ækv. /kg N.  
Kommentar: Hvis der tages udgangspunkt i de 
seneste års forsøg med målinger af 
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 Udfyldes af rekvirent / ekstern institution 
 

Udfyldes af AU institut 
 

Nr Institution, 
ansvarlig for 
kommentar 

Side- og 
linjenr  

Kommentar Begrundet håndtering af kommentar 
 

Institut, ansvarlig 
for håndtering af 

kommentar 
lattergasemissioner fra handelsgødning ved 
AU, må de anførte reduktioner være i 
overkanten. Ved at følge optagelseskurven for 
gødning i afgrøden – og have et skarpt øje på 
ikke at have store overskud eller underskud i 
jordvæsken – bør vi kunne reducere IPCC’s 
standard emissions værdi væsentligt og 
samtidigt reducere nitrat påvirkningen af 
vandmiljøet.  

13 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 

4963 Skærpet udnyttelseskrav for N i udvalgte 
typer husdyrgødning (KVM7.14) 
Kommentar: Det er ud fra de mange foreliggende 
forsøg næppe muligt på et videnskabeligt 
grundlag at skærpe udnyttelseskravene for 
kvælstof i udvalgte typer husdyrgødning.  

  

14 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 

5100 7.15.3 Effekt på drivhusgasudledning 
Kommentar: Det kunne være ønskeligt, hvis 
resultater fra AU’s forsøg i 2022 bliver medtaget i 
den endelige rapport, ligesom de mange nye 
målinger foretaget af Seges i det mindste bør 
omtales i den endelige rapport, da der er store 
geografiske forskelle. Reduktionspotentialer i 
forskellige afgrøder og klimazoner bør anføres, 
da udledningen af lattergas er landbrugets 
største udfordring. Derfor er en benchmarking til 
f.eks. Tyskland aktuel.  
Der er en kæmpe årsvariation som det fremgår af 
forsøgene fra 2020 samt 2021, men også en stor 
effekt af dårlig dræning eller misligholdte dræn. 
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 Udfyldes af rekvirent / ekstern institution 
 

Udfyldes af AU institut 
 

Nr Institution, 
ansvarlig for 
kommentar 

Side- og 
linjenr  

Kommentar Begrundet håndtering af kommentar 
 

Institut, ansvarlig 
for håndtering af 

kommentar 
Forhold der bør tages hånd om ved vedligehold af 
vandløb samt etablering af vådområdeprojekter. 
Se Nitrous oxide emissions from agricultural 
soils challenge climate sustainability in the 
US Corn Belt | PNAS 
 

15 Landsforeningen 
Bæredygtigt 
Landbrug 

5902 ”På området præcisionsgødskning er der et 
løbende udviklingsbehov…” 
Kommentar: Efter vores skøn ligger der et 
betydeligt reduktionspotentiale i 
præcisionsgødskning og nye gødningstyper, 
men her skal man nok kontakte 
gødningsbranchen, der skaber disse 
fremskridt. 
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