Om køer & klima
KØER TILFØJER IKKE MERE KLIMAGAS END DE SELV SKAL BRUGE

Mælkeproducenterne
vil gerne passe på
jorden og klimaet

LANDBRUG ER
DET ENESTE
ERHVERV, SOM
VI HAR BRUG
FOR TIL VORES
DAGLIGE MAD

KØER, MÆLK OG GRØN ENERGI
FÆRRE KO-BØVSER
Der er langt færre køer end tidligere, så køerne belaster klimaet nu mindre end for nogle
årtier siden. Men der er kommet mange flere mennesker, biler, industri og flymaskiner i
samme tidsrum.
Der bliver forsket meget i at finde måder at få koen til at bøvse mindre, og resultaterne fra
de forskellige studier ser lovende ud. Man kan også ændre og optimere køernes foder. I
Danmark tages der allerede mange hensyn, for at køerne bøvser mindre. Derfor belaster
kød og mælk fra Danmark også klimaet mindre, end fra mange andre lande.

...OM KØER OG KLIMA
Når græs vokser, optager det blandt andet

Når man brænder kul, olie eller gas af, opstår

kuldioxid (CO2). Når køerne så spiser græsset,

der ny CO2, som ikke kommer fra noget

sker der en kemisk proces, hvor kulstoffet (’C’et

kredsløb, der allerede findes, men fra et tusinde

fra CO2) igen bliver forbundet med ilt i koens

år gammelt lager i jorden. Det vil sige, at der

mave. Noget af det udånder koen som CO2,

bliver mere og mere CO2 i atmosfæren, hver

ligesom mennesker også gør. Men noget af

gang vi bruger en liter benzin eller et kilogram

kulstoffet bliver også fanget af mikro-

kul. Og CO2 forsvinder aldrig af sig selv igen.

organismerne i koens mave. Det bliver i stedet
for til metan (også kaldt CH4). Og det bøvser

Der kommer ret meget ny CO2 til atmosfæren

koen op for at komme af med det.

hvert år. Hvis hele klodens plantevækst hvert år
optager en million milliard kilogram CO2, som er

Metan bliver i løbet af 12 år omdannet til CO2 i

med i kredsløbet, så kommer der hvert år ekstra

atmosfæren. På den ene side er det et problem,

to millioner milliarder kilogram CO2 fra

at koen bøvser metan ud i atmosfæren. På den

afbrænding af kul, olie og naturgas. Der bliver

anden side er det ikke et problem, fordi der

altså mere og mere CO2 - modsat tilfældet med

bliver ikke ved med at komme mere og mere

køerne, som ikke tilfører ekstra klimagas.

metan, fordi det bliver omdannet til CO2 igen.

Alle fødevarer belaster
klimaet (CO2/kg)
- Mandeldrik (3,52)
- Æblejuice (1,64)
- Minimælk (0,48)
Kilde: Tænketank Concito

En ko er et af de få dyr, som
kan leve ved kun at få græs
- som kan gro alle vegne.
I ulandene er det en stor
fordel at have køer, som
ved at spise græs kan give
menneskerne mælk og kød.

