
Natur og Miljø
Generelt om drivhusgasudledninger fra landbruget og virkemidler til 

reduktion af disse



Drivhusgasudledningen fra dansk landbrug

CH4 N2O CO2 Energy



Dansk udledning – hvad er udfordringen?

1990-2017 (5-6 mio t)
2017-2030 (6-8 mio t)
2030-2050 (8-9 mio t)

https://klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-
reduktion

Landbrugsaftalen



Giver det mening af producere mad i DK?

Concito mener at vi bør mætte lige så mange munde ”i morgen som i dag” 
med produkter fra dansk landbrug – men delvist med andre produkter…

Vi har:
Høje udbytter
Tempereret klima
”Unge” jorde
Naturlig nedbør – og rigeligt grundvand
Har fældet regnskoven
Har drænet 60-70 % af jorden
Har kalket jorden op til ideelt niveau

Men vi skylder ikke verden noget med 60% landbrugsareal af landarealet og 
Concito mener vi bør udtage substantielt meget landbrugsjord for at 
modvirkede uundgåelige udledninger – hvis ikke der leveres mange negative 
emissioner… 





Teknologiske virkemidler – prioriteret rækkefølge

• Bedre bestemmelser af emissionerne!

• Udtagning af organiske jorde

• Nitrifikationshæmmere

• Svag forsuring/afbrændning af indsamlet metan – endnu ikke 
færdigudviklet teknologier…

• Tilsætning til kvægfoder

• Biokul/Biogas/grøn rafinering

• Konvertering af landbrug til skov





Organiske jorde

• 171.000 ha lavbundsjorde I DK (> 
6% organisk indhold) står for ca. 
1/3 af landbrugets
drivhusgasudledning

• Hvorfor går man så ikke bare 
igang??
• Finansiering – regeringen er faktisk på

rette vej…

• Bureaukrati

• Lodsejere

• Harmoniareal

• Afværgeforanstaltninger

• Anlægsinvesteringer

• Det tager tid…



Nitrifikationshæmmere

• Reducerer 
lattergasudledningen fra 
gødskning

• 40 % (50-60% i mange 
forsøg…) effekt

• Relativt billigt og nemt

• Reducerer potentialet for 
nitratudvaskning
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Teknologiske virkemidler – prioriteret rækkefølge

• Bedre bestemmelser af emissionerne!

• Udtagning af organiske jorde

• Nitrifikationshæmmere

• Svag forsuring/afbrændning af indsamlet metan – endnu ikke 
færdigudviklet teknologier…

• Tilsætning til kvægfoder

• Biokul/Biogas/HTL/grøn rafinering

• Konvertering af landbrug til skov

• … det starter nu… 


