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Med aftalen sikres det, at land- og skovbrugssektoren leverer et markant bi-

drag til opfyldelse af klimalovens målsætning om 70 pct. reduktion af drivhus-

gasudledninger i 2030. 

 

 Aftalen viser vejen til et samlet reduktionspotentiale på 7,4 mio. tons CO2e-reduk-

tioner i land- og skovbrugssektoren i 2030. Ambitionen er en reduktion på mindst 

8 mio. tons.  

 Aftalen sætter et bindende klimamål for landbruget på 55 til 65 pct. CO2e i 2030 

sammenlignet med udledningerne i 1990. Dette svarer til en reduktion på mellem 

ca. 6 og 8 mio. tons CO2e.  

 Det bindende mål sikrer, at landbruget leverer et markant bidrag til klimalovens 

målsætning. 

 Med aftalen gennemføres konkrete implementerbare initiativer, der sikrer en reduk-

tion i udledningen af drivhusgasser med 1,9 mio. t. CO2e i 2030.  

 Indsatserne omfatter bl.a. udtag af lavbundsjorder, reduktion af udledningen af 

kvælstof til miljøet, klimareducerende krav til husdyrproduktionen, flere grønne are-

aler og skov.  

 Hertil sikrer aftalen en lang række udviklingsindsatser, som samlet set har et tek-

nisk potentiale til at levere yderligere 5 mio. tons CO2e frem mod 2030. 
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Oktober 

2021 

Landbrugets udledninger 

bliver reduceret med  

55 til 65 pct. 

Klima- og miljøeffekter af aftalen 

 Mio. t. CO2e Kvælstof (tons N) 

Nye indsatser 2025 2030 2027 

Reduktionskrav for husdyrenes fordøjelse 0,17 0,16 0 

Hyppigere udslusning af gylle 0,15 0,17 0 

Reform af EU's landbrugspolitik 0,38 0,38 1.550 

Udtagning af 22.000 ha lavbundsjorder 0,04 0,33 700 

Privat skovrejsning 0,00 0,05 50 

Ekstensivering 0,10 0,10 400 

Kvælstofindsats 0,31 0,64 8.000 

Midlertidig reduceret hugst i skove - 0,07 - 

I alt (nye reduktioner) 1,2 1,9 10.800 

Allerede besluttede    

Udtagning af lavbundsjorder (FL20-FL21) - 0,3 - 

Øvrige tiltag - 0,2 - 

I alt (allerede besluttede indsatser)   0,5  

Udviklingstiltag    

Brun bioraffinering - 2,0 - 

Gyllehåndtering1) - 1,0 - 

Fodertilsætning - 1,0 - 

Fordobling af økologi - 0,5 - 

Udvidet lavbundspotentiale - 0,5 - 

I alt (udviklingstiltag) -  5,0 - 

I alt (inkl. allerede besluttede indsatser) - 7,4  

 

 
Anm.: De angivne effekter er afrundede. For flere af tiltagene vil en andel af kvælstofreduktionerne finde sted i oplande uden behov for 

reduktion aht. vandområdeplanerne. Opgørelserne vil blive konsolideret forud for præsentationen af vandområdeplanerne og i 

forbindelse med, at den endelige indsatsfordeling fastlægges. De tekniske reduktionspotentialer er behæftet med betydelig usikkerhed, 

opgjort partielt, og der kan være overlap mellem potentialerne. Realisering af potentialerne vil bl.a. kræve yderligere finansiering, 

forskning samt udbredelse. 

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet. 

 


