
Landsforeningen af Danske Mælkeproducenters 
holdninger vedrørende overvejelser af CO

2
-afgift 

på husdyrs fordøjelsesprocesser

Køerne bidrager ikke med tilvækst af klimagasser i atmosfæren
Al kulstof, som køer udleder og afgiver på den ene eller anden 
måde, stammer fra indtagelse af plantemateriale, og det samme 
gælder eventuelt tilskud af animalske produkter, der blot har været 
gennem andre dyr først.

Udledning af alle andre kulstofforbindelser end CO2 omdan-
nes via forskellige former for fordøjelse og nedbrydning til ny 
kredsløbs-CO2. Metan omdannes til CO2 i atmosfæren i løbet af i 
gennemsnit 12 år (IPCC). Det betyder, at så længe antallet af køer 
og den tilhørende ydelse ikke ændres, sker der ingen ændring af 
klimapåvirkning fra køernes livscyklus. 

Køerne bidrager ikke med nogen tilvækst af klimagasser i 
atmosfæren, modsat afbrænding af fossile brændsler, som konstant 
øger atmosfærens indhold af CO2. Ifølge professor Poul Erik Jensen 
(1) tilføres atmosfæren årligt dobbelt så meget ”ny” CO2 fra fossil 
afbrænding, som der indgår i den samlede fotosyntese og det 
tilhørende kulstofkredsløb. Og CO2 forsvinder aldrig ”af sig selv”.

LDMs opfordring
Den korte udgave er: ”Opgiv at afgiftsbelægge husdyrenes fordøjel-
sesprocesser”.

For at få reduceret køernes metanudledning ser LDM store mu-
ligheder i anvendelse af de nye fodertilskud, som fjerner op til 30 
pct. af bøvs-metan.

Ingen af stofferne er prissat endnu, men den omkostning vil, 
i modsætning til en afgift, kunne kompenseres via et tillæg til 
afregningsprisen.

Derudover opfordrer LDM til at fokusere på muligheder indenfor 
avl, grovfoderdyrkning, andre fodertilsætninger og nye teknologier.

Enhver form for dansk CO2-afgift vil udgøre en negativ diskri-
minering i EU-sammenhæng og belaste dansk mælkeproduktion i 
en grad, der vil sende en mindre eller større del af produktionen til 
udlandet, hvor klimabelastningen er større og i mange tilfælde har 
mindre fokus.

En forhastet indførelse af CO2-afgift på metan fra kreaturer 
sløver effekten af effektive fodringsmæssige og teknologiske 
reduktionsmuligheder.

En opretholdelse af en betydelig dansk mælkeproduktion 
forudsætter, at eventuelle krav til husdyrenes klimabelastning ikke 
indføres, før de teknologiske muligheder for at opfylde kravene på 
et økonomisk forsvarligt grundlag er til stede.
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Klodens metanregnskab for 2008-2017. Der vises udledning af metan til atmosfæren (pilene op) og afgang fra atmosfæren (pilene ned) i forskellige former. 

Tallene er baseret på modelberegninger og angiver mio. tons metan/ år. (3)

Enhver afgift – stor som lille – vil flytte mere eller 
mindre produktion til udlandet
Ifølge resultater fra DCA ved AU udleder en malkeko i produktion 
årligt cirka 170 kg metan fra vomforgæring svarende til cirka fire 
tons CO2e årligt for at producere cirka 12.000 kg mælk. En dansk 
gennemsnitsbedrift har cirka 250 køer. En afgift på CO2 vil betyde:

•  1.500 kr. pr tons CO2 svarer til 6.000 kr. pr ko pr år, 50 øre pr kg 
mælk, 1,5 mio. kr. pr gns.bedrift

•  750 kr. pr tons CO2 svarer til 3.000 kr. pr ko pr år, 25 øre pr kg 
mælk, 750.000 kr. pr gns.bedrift

•  100 kr. pr tons CO2 svarer til 400 kr. pr ko pr år, 3,5 øre pr kg 
mælk, 100.000 kr. pr gns.bedrift

Det gennemsnitlige driftsresultat før ejerhonorering har gennem 
fem år (2016-2020) ligget på 768.000 kr. (2). Vel ikke mere end til 
en rimelig ejeraflønning. Der er altså ikke - ved uændret byttefor-
hold i mælkeproduktionen - penge til en CO2-afgift i erhvervet.

Derudover vil en afgift dræne muligheden for landbrugets øvri-
ge investeringer i grøn omstilling.

På den baggrund er det vigtigt, at den negative diskriminering 
af danske mælkeproducenter, som en eventuel afgift vil bety-
de, ikke indføres i hurtigere takt, end teknologiske muligheder 
udvikles for at undgå de økonomiske nationale skadevirkninger på 
erhvervet og en skævvridning af konkurrenceevnen.

Man kan erstatte fossil energi 
med biobrændsler og grøn 
strøm, men man kan ikke 

sætte strøm til en ko.

En 30 pct. reduktion af køernes 
metan-bøvs, som kan opnås 
med foderadditiv, svarer til: 

565.000 køer x 4 tons CO
2
e x 30 pct 

= 680.000 tons CO
2
e pr år.
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Global primary energy consumption by source
Primary energy is calculated based on the 'substitution method' which takes account of the inefficiencies in fossil fuel
production by converting non-fossil energy into the energy inputs required if they had the same conversion losses as
fossil fuels.
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Der er flere mennesker på kloden

Der er stadig flere biler

Vi bruger flere fossile brændsler

Dansk mælkeproduktion er dobbelt udfordret
I tilknytning til ovenstående er det kendt, at udmøntningen af CAP 
2023-27 og den danske landbrugsreform fra 2021 vil reducere 
indtjeningen ved mælkeproduktion betydeligt. Beregninger fra 
Seges Innovation viser en nedgang i indtjening for en gennem-
snitlig mælkeproduktion på 250.000-350.000 kr. alene på grund 
af bortfald af betalingsrettigheder, men efter fuld udnyttelse af 
eco-schemes.

Erhvervet kan altså ikke betale en ukompenseret CO2-afgift, og 
afgiften skal naturligvis også ligesom alle andre produktionsom-
kostninger væltes over på afregningsprisen og til sidst ende hos 
slutbrugeren.

Dansk mælkeproduktion er i høj grad konkurrenceudsat med 
en eksportandel på cirka 70 pct. for hvilke der næppe vil kunne 
opkræves pristillæg på grund af en dansk CO2-afgift.

Ydermere er dansk mælkeproduktion stort set samlet under Arla 
Foods, som indvejer 90-95 pct. af al danskproduceret mælk. 

Arla Foods er et dansk andelsselskab, som opererer på internati-
onalt niveau med andelshavere i syv forskellige lande og afregning 
i fire forskellige valutaer og forpligtigelse til at afregne ens pris for 
ens mælk til alle andelshaverne ifølge dansk andelsret.

En eventuel dansk CO2-afgift kan altså ikke afregnes via afreg-
ningsprisen til danske andelshavere, og ligeledes kan en merpris 
ikke indkræves ved at forhøje udsalgsprisen i Danmark på cirka en 
fjerdedel af den indvejede danske mælk. 

I teorien kunne man forestille sig et specielt dansk tillæg for 
CO2-afgift, men det er ikke juridisk foreneligt med dansk andelsret 
uden at tillægget kan finansieres af en merpris fra engrosledet.

Indførelse af en isoleret dansk CO2-afgift på køernes fordøjel-
sesprocesser vil marginalisere dansk mælkeproduktion til fordel for 
svenske, tyske og engelske producenter.

På den baggrund er det vigtigt, at en eventuel dansk CO2-afgift 
på køernes metanudledning tager hensyn til andelsstrukturen 
i dansk mælkeproduktion, og at det undgås at indføre en intern 
konkurrenceforvridning i grænseoverskridende andelsselskaber.
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Modregning for optaget CO
2
 

har ingen effekt
Det har været fremme, at landbrugets 
CO2-udledning kan tænkes modregnet 
med optaget CO2 i den tilhørende plante-
vækst og dyrkningsflade. Ser man isoleret 
på udledningen fra køernes vomfunktion 
vil det dog ikke ændre billedet. Metan 
angives til at være en 23 gange stærkere 
klimagas end CO2 på kg-basis (IPCC, 100 
år basis).

Udledning af 1,33 kg metan modsva-
res af plante-optag, -binding, -foder på 
3,66 kg CO2 (ved kredsløb af 1 kg kulstof). 
Modregning af CO2-binding vil altså ikke 
ændre ovenstående betragtninger.

For hver 1,33 kg udledt metan er atmo-
sfæren blevet ”lettet” for 3,66 kg CO2, altså 
nettobelastningen på cirka 16 gange den 
optagne CO2. Altså med andre ord: Koen 
”æder” noget optaget CO2, men udleder det 
som metan med højere belastning.

Beregninger på bedriftsniveau kan se 
ganske anderledes ud, men vil under alle 
omstændigheder skævvride belastningen 
fra en CO2-afgift til fordel for planteavls-
brug, og så gælder ovenstående betragt-
ninger stadig.

Nye tilsætningsstoffer umuliggør måling
Hvis køernes udledning af metan ønskes 
reduceret ved brug af både kendte og nye 
tilsætningsstoffer som fedt og måske tang 
og nye stoffer som Bovaer og ”stoffet X” fra 
AU, vil det medføre umulige fastsættelser 
af udledningen fra den enkelte ko eller 
besætning, og der vil opstå økonomisk 
tænkning, som vil overstige intentionen 
med en højest muligt reduceret udledning.

Plan B – slagt køerne
En regulering af dyrebestanden vil være et 
stort brud med gældende dansk erhvervs-
politik - og Landbrugsaftalen - og det vil 
isolere Danmark i EU med en politik, der 
– som tidligere under kvoteordningerne 
– begrænser muligheden for teknologisk 
udvikling og strukturtilpasning og dermed 
begrænses muligheden for at reducere 
klimabelastningen ved teknologiske frem-
skridt også.

For hver gennemsnits-mælkeproduktion, der forsvinder, forsvinder der netto 10 
arbejdspladser, og der mistes valutaindtjening fra mælkeproduktion på omkring 

15 mio. kr. svarende til import af 250 VW Up.

Men det er køerne, som får skylden

(1) Poul Erik Jensen, professor på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, udtalelser og artikler

(2) Økonomiske resultater for bedrifter med hovedproduktion mælk i 2020, Morten Nyland Christensen, Seges Erhvervsøkonomi

(3) The Global Methane Budget 2000-2017, M. Saunois et. al. 2020

Øvrige data er fundet i valide kilder, men der findes divergerende angivelser af mange data vedrørende CO
2
-udledning.
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