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“Det vil kræve hurtige og vidtrækkende omstillinger indenfor landbrug, energi, industri, bygninger, transport 
og byer, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grad celsius,” skrev Fn’s klimapanel i 2018 i 
 forbindelse med udgivelsen af sin særrapport om global opvarmning ved 1,5 grad.

“At begrænse opvarmningen til 1,5 grad celsius er afhængig af drivhusgasudledninger over de næste årtier, hvor 
lavere drivhusgasudledninger i 2030 vil give større chance for at holde opvarmningen under 1,5 grad  celsius.” 
skrev klimapanelet i rapporten. 

men hvis vi skal handle hurtigt de kommende årtier, har vi brug for et retvisende billede af, hvilke tiltag der set 
over få årtier vil have størst effekt. 

betegnelsen drivhusgasser dækker udover co2 også over metan, lattergas og stærke industri-drivhusgasser 
som HFc og sF6. For at kunne sammenligne påvirkningen på klimaet af de forskellige typer drivhusgasser 
omregner man dem til co2-ækvivalenter. 

det har indtil videre været praksis at bruge omregningsfaktorer fra en rapport udgivet af Fn’s klimapanel 
i 2007, og derudover har det været praksis at bruge en omregningsfaktor til at beregne effekten set over 100 
år. det til trods for, at Fn’s klimapanel opdaterede omregningsfaktorerne i 2013, og at det i lyset af, hvor meget 
 omstillingen i løbet af de kommende årtier betyder, er relevant supplerende at se på effekten af drivhusgasser 
set over 20 år.

i dette notat gennemregner vi det danske klimaregnskab for 2019 med data fra Fn’s klimapanels  2013-rapport, 
både med omregningsfaktorer for udslippet set over 100 år og over 20 år. 

set over 20 år fylder landbrugets husdyrproduktion tæt på 44 procent af danmarks samlede klimaregnskab i 
2019. det er en klar understregning af, hvor afgørende vigtigt det er at gå i gang med en markant og gradvis 
reduktion af antallet af primært kvæg og svin i dansk landbrug.  

“Cutting methane is the biggest opportunity to slow warming between now and 2040, we need to face this 
emergency.”1

“set over 20 År udgør drivHusgasser Fra 
 landbrugets HusdyrProduktion tæt på 44 

procent aF danmarks samlede udledninger”
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greenpeace har tidligere udgivet analysen ”Sådan indfries 70 procent målet”, som viser, at landbrugets 
 afgørende reduktioner kan skabes ved bl.a. ved at halvere antallet af danmarks køer og svin gradvist frem 
til 2030.2

derudover har vi i samarbejde med fem andre organisationer udgivet rapporten ”Fra foder til føde” med 18 
konkrete forslag til omstilling af danmarks landbrugsproduktion.3 

Der er brug for aT suPPlere meD Drivhusgas-regnskab seT over 20 År 

Fn’s klimapanel (iPcc) fremlagde i deres rapport fra 20074 data, som gør det muligt at sammenligne  andre 
drivhusgasser end co2 med co2. det gøres med såkaldte gWP-faktorer for de andre  drivhusgasser 
– metan, lattergas, og en række stærke industri-drivhusgasser –  så de vægtmæssigt kan omregnes til 
 co2-ækvivalenter.

selvom der i iPcc-rapporten er er angivet gWP-faktorer beregnet for både 100 år og 20 år5, har man i de 
internationale klimaforhandlinger - og i de nationale indberetninger til unFccc - valgt i praksis kun at bruge 
gWP-faktorer beregnet over 100 år.

iPcc offentliggjorde i dens klimarapport fra 20136 lidt ændrede gWP-faktorer for både 100 og 20 års 
 intergrationsperiode, som det fremgår af tabel 1.

tabel 1 

det er svært at forstå, at man i 14 år har anvendt gWP-faktorer udmeldt af iPcc i 2007 – og ikke de  opgraderede 
gWP-faktorer i rapporterne fra 2013 eller senere. i Paris-aftalen blev det besluttet, at man senest fra 2024  
skal anvende gWP-værdier fra iPcc’s 2013-rapport. og energistyrelsen har i klimafremskrivning 2021 
 anvendt disse: 

”Under Paris-aftalen er det besluttet, at man senest fra 2024 skal benytte GWPværdierne fra IPCC’s 5. 
 bedømmelsesrapport, der blev offentliggjort i 2013. I EU er det besluttet at bruge de nye  GWP-værdier 
i de historiske indberetninger fra 2023, hvor udledningerne i 2021 indberettes første gang. Eftersom 
disse nye GWPværdier vil være gældende i 2025, hvor der ifølge Klimaloven skal opnås et indikativt 
 drivhusgas reduktionsmål vil der med Klimafremskrivning 2021 blive skiftet til disse nye værdier.”7  

metans gWP-faktor beregnet over 100 år er således opgraderet fra 25 til 28 i iPcc-rapporten fra 2013 – svarende 
til at metans klimapåvirkning reelt bliver 12 procent større end, hvad man i årevis officielt har regnet med.

det er derudover kritisabelt, at man ikke officielt supplerer drivhusgas-regnskabet beregnet med gWP-faktorer 
for 100 år med et drivhusgas-regnskab beregnet med gWP-faktorer for 20 år, da gWP-faktoren for metan er 
84 set over 20 år – altså 3 gange større end set over 100 år. 

det er det ikke mindst, fordi Fns klimapanel i deres 1,5 grads-rapport fra 2019 netop fremhæver, at  reduktioner 
i de næste årtier er afgørende for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader, og at især en markant 
 reduktion af metan er vigtig:

gWP-faktorer                      co2      metan (cH4)      lattergas (n2o)     HFc (HFc-134a)         sF6

iPcc 2007 gWP-100 år        1                 25                 296                     1430       22800

iPcc 2013 gWP-100 år        1                 28                 265                      1300       23500

iPcc 2013 gWP-20 år          1                 84                 264                      3710       17500
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”Limiting warming to 1.5°C depends on greenhouse gas (GHG) emissions over the next decades, where lower 
GHG emissions in 2030 lead to a higher chance of keeping peak warming to 1.5°C.”8 

”Limiting warming to 1.5°C implies reaching net zero CO2 emissions globally around 2050 and concurrent 
deep reductions in emissions of non-CO2 forcers, particularly methane.”9

greenpeace mener derfor, at det er yderst relevant at supplere det danske drivhusgas-regnskab  med 
 gWP-faktorer set over 100 år - med et drivhusgasregnskab også set over 20 år. det er vigtigt og relevant i 
betragtning af, at landbruget har store udslip af metan og lattergas.

i det følgende er det derfor beregnet, hvad det betyder for landbrugets udslip i 2019 - og denne sektors andel 
af det samlede danske drivhusgas-udslip - at anvende de opdaterede gWP-værdier fra iPcc’s 2013-rapport 
for både 100 år og 20 år.
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set over 20 År udgør klimabelastningen 
Fra landbrugets  animalske Produktion tæt 
på 44 procent aF danmarks samlede udsliP
Figur 1. beregninger af danmarks 
totale co2-ækvivalent udslip i 2019. 

beregning 1 beregning 2

danmarks totale udsliP 2019 
meD gWP-fakTorer 

seT over 100 År

baseret på omregnings faktorer fra 
iPcc’s klimarapport fra 2013

46,7 mio. tons co2ækv

animalsk Produktion

30,9%

landbrug 34,4% 

landbrug 46,4% 

animalsk Produktion
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danmarks totale udsliP 2019 
meD gWP-fakTorer  

seT over 20 År

baseret på omregnings faktorer fra 
iPcc’s klimarapport fra 2013

63,9 mio. tons co2ækv



beregning 1. drivhusgas-udledningen (mio. tons co2ækv) fra landbrug og landbrugsrelateret lulucf i 201910  
med gWP- faktorer set over 100 år, som angivet i iPcc’s ar5 (2013)11.

 

 
  

med gWP-værdier set over 100 år fra iPcc’s 2017- rapport udledte landbrug + landbrugsrelateret  lulucf 
16,1 mio. tons co2ækv i 2018 – og det udgjorde 34,4% af danmarks samlede udslip i 2019. udslippet fra 
den animalske produktion var 14,5 mio. tons co2ækv og stod for 30,9% af danmarks  samlede udslip.
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mio. tons co2ækv 2019    metan   lattergas   co2    hfc    sf6    Totalt    animalsk    animalsk   landbrug
                                                                                                                                      i procent    i procent

gWP 100 år iPcc-ara5        28          265              1     1300   23500                                         

Fordøjelse + gødning            6,54         0,59              0                               7,13          7,13

areal                                          0         3,74         0,18                               3,92          3,21

landbrug                              6,54         4,33         0,18                             11,05        10,34

landbrugsrelateret lulucf       0,24              0           4,8                               5,04          4,12

landbrug i alt                    6,78         4,33         4,98                            16,09      14,46          89,9

andre kilder                           1,52         0,59        28,13    0,32     0,07      30,63              0

Danmark totalt                8,30         4,92         33,1    0,32     0,07     46,72       14,46            30,9            34,4
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beregning 2. drivhusgas-udledningen (mio. tons co2ækv) fra landbrug og  landbrugsrelateret lulucf i 2019 
med de opdaterede gWP-faktorer set over 20 år12, som angivet i iPcc’s ar5 (2013).  

 
 

set over 20 år udledte landbrug + landbrugsrelateret lulucf 29,6 mio. tons co2ækv i 2019, hvilket  
udgjorde 46,4% af danmarks samlede udslip. udslippet fra den animalske produktion var 27,9 mio. tons 
co2ækv og stod for 43,7% af danmarks samlede udslip.

en klar understregning af, hvor markant større landbrugets klimapåvirkning reelt er i de næste to årtier, og hvor 
afgørende vigtigt det derfor er, at landbruget hurtigst muligt leverer markante reduktioner 13. 
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mio. tons co2ækv 2019    metan   lattergas   co2    hfc    sf6    Totalt    animalsk    animalsk   landbrug
                                                                                                                                      i procent    i procent

gWP 20 år iPcc-ara5         84           264              1    3710  17500

Fordøjelse + gødning          19,62          0,59              0                             20,21        20,21

areal                                          0          3,73         0,18                               3,91         3,20

landbrug                            19,62          4,31         0,18                              24,1        23,40

landbrugsrelateret lulucf       0,72              0            4,8                              5,52          4,52

landbrug i alt                20,34          4,31         4,98                           29,63       27,92           94,2

andre kilder                           4,56         0,59        28,13    0,91    0,05      34,24               0

Danmark totalt                  24,9          4,90         33,1    0,91    0,05     63,88        27,92            43,7            46,4
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nÅr man ser PÅ drivHusgasserne Fra
landbruget over 20 År, er det tydeligt,  
at det er aFgørende vigtigt, at regeringen 
omgående sætter kursen for en markant 
reduktion aF antallet aF dyr i landbruget.


