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Klimaeffektivitet
Dansk produktion af slagtegrise og mælk er på linje med produktionen heraf i en række, især nordeuropæiske, lande relativt klimaeffektiv. En nyere rapport fra World Resources Institute (WRI) konkluderer,
at med hensyn til produktion af slagtegrise er Danmark, Sverige, Polen, Tyskland, Holland, Frankrig,
Storbritannien og USA mest klimaeffektive. Med hensyn til mælkeproduktion konkluderer rapporten, at
Danmark, Holland, Tyskland, USA og New Zealand er mest klimaeffektive. De mest klimaeffektive lande
er samtidigt karakteriseret ved en stor produktion af hhv. slagtegrise og mælk.
Rapporten fra WRI vurderes at være mere retvisende end tidligere studier, som sammenligner klimaaftryk mellem fødevareproduktionen i Danmark og andre lande, da der bl.a. også medtages arealanvendelse ved f.eks. import af foder. Dette har alene betydning for den globale klimagasudledning. I de nationale målsætninger indgår sådanne udledninger ikke.
CO2e lækage
Lækage af CO2e er det fænomen, at danske tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser fra Danmark fører til øget udledning af drivhusgasser i andre lande.
Lækage kan f.eks. ske som følge af en dansk regulering, der svækker konkurrenceevnen for de berørte
virksomheder. Med mindre andre lande indfører lignende tiltag, kan dette medføre, at en del af den
CO2e-udledende produktion, der i dag finder sted i Danmark, overtages af virksomheder i andre lande.
Lækageraten udtrykker hvor stor en andel en eventuel ekstra, udenlandsk udledning af drivhusgasser
udgør i procent af en dansk reduktion af udledningen. Lækagerater under 100 betyder, at danske tiltag
fører til nettoreduktioner i de globale udledninger. Eksempel: Hvis et dansk tiltag reducerer dansk CO2udledning med 10 ton, men øger udenlandsk udledning med 3 ton, så er lækageraten 30 pct. og den
globale nettoreduktion 7 tons.
Andre landes klimapolitik. Da lækage øger andre landes udledning, er lækage kun mulig til lande, der
ikke har begrænsninger på deres CO2-udledninger. De fleste af vores nærmeste samhandelspartnere i
EU har også bindende målsætninger for deres udledninger, og de fleste af verdens lande har i forbindelse med Parisaftalen afgivet løfter om, hvor mange udledninger de vil tillade i fremtiden.
I De Økonomiske Råds 2019 rapport blev lækageraten ved en CO2-afgift for landbruget beregnet til 2775 pct. afhængigt af forudsætninger om klimapolitik i resten af verden. Ved en lækagerate på 27 pct.
forudsattes, at Parisaftalen medførte begrænsninger på alle lande, undtagen Kina, Indien, USA og Rusland. Ved en lækagerate på 75 pct. forudsattes, at kun 11 EU-lande overholdt deres klimamål, mens der
ikke var begrænsninger i andre af verdens lande. I De Økonomiske Råds eksempler er den danske
reduktion skabt af en afgift, men hvis andre virkemidler som f.eks. tilskud bruges i stedet, kan lækageraterne blive betydeligt mindre.
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Da de mest klimaeffektive lande, som nævnt ovenfor, samtidigt er karakteriseret ved en stor produktion
af hhv. slagtegrise og mælk, er det ikke usandsynligt, at en given reduktion i dansk produktion vil flytte
til netop disse lande. I så fald vil der ikke være tale om (nævneværdig) lækage, da disse lande i så fald
vil skulle reducere tilsvarende i andre sektorer.
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