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Den nye regering og dens støttepartier har meldt ud, at dansk udledning af klimagasser i 2030 skal
være 70 pct. lavere, end den var i 1990. Dengang udledte Danmark ca. 70 mio. tons
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kuldioxidækvivalenter om året. I 2030 skal udledningen således være under 21 mio. tons om året.
Landbruget tegner sig for en stor andel af den aktuelle udledning af drivhusgasser på ca. 55 mio.
tons. Andelen angives noget forskelligt, fra 20 til 30 pct. Det afhænger i det væsentlige af, om man
tager hensyn til udledninger, som skyldes fremstilling i andre lande af foder til de danske husdyr.
Tager man sådanne hensyn, er dansk landbrug årsag til udledning af 16,5 mio. tons.
Alene den årlige produktion af godt 30 mio. svin udleder knap 9 mio. tons. Det kan man regne ud,
når man ved, at Danmark i 2017 producerede 1,52 mio. tons svinekød, og at der udledes 5,8 kg
kuldioxidækvivalenter pr. kg. Det tal er fra udenlandske beregninger. Danske beregninger når frem
til en noget højere udledning pr. kg, (7,2 kg kuldioxidækvivalenter), men her anvender vi det mere
konservative estimat.
Hvorfor trække disse tørre tal frem lige nu? Det er, fordi den nye klimaminister ifølge
Landbrugsavisen sagde, at dansk landbrug ikke skal producere færre køer og grise for at bidrage til
den nye regerings klimamål. Hvis det er regeringens politik, bliver det umuligt at nå målet om
udledninger på højst 21 mio. tons i 2030, når svineproduktionen alene tegner sig for mere end 40
pct. heraf.
Ministeren begrundede sine løfter til landbruget med henvisning til landbrugets egen
argumentation om risikoen for lækage, dvs. flytning til udlandet, eksempelvis af
svineproduktionen, hvis den danske produktion reduceres. Det fremgik imidlertid ikke af
interviewet, om ministeren er bekendt med Det Miljøøkonomiske Råds beregninger af risikoen for
sådanne lækager. Den er langt mindre end angivet af landbrugets interesseorganisationer.
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