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Bilag 3: Landbrug og natur
Sammenfatning
Drivhusgasudledning i dag
Figur 8 viser fordelingen af landbrugets udledning af drivhusgasser i Aalborg Kommune på ca.
750.000 tons. Dyrkning af kulstofrig landbrugsjord tegner sig for ca. halvdelen af den samlede
drivhusgasudledning.
400
350

1.000 tons CO2 ækv.

300
250
200

Fra gødning
Andet

150
100
50
0
Vomgasser

Husdyrgødning i
stald og lagre

Organisk
landbrugsjord

Mineralsk
landbrugsjord

Natur

Diesel til traktorer

Elforbrug på
bedrifter

Figur 1. Drivhusudledning for Aalborg Kommune som geografi for 2018 jf. drivhusgasopgørelse fra PlanEnergi.
Opgørelsen følger FNs standarder og er direkte sammenlignelig med DCEs opgørelser for Danmark som geografi.

Reduktionsmål 2030
I forlængelse af de kortlagte potentialer for drivhusgasreduktion lægges der op til følgende mål
for drivhusgasreduktioner i landbruget. Bemærk, at tabellen alene viser drivhusgasreduktioner i
landbrugssektoren jf. nationale- og internationale opgørelsesprincipper. I tillæg hertil giver
klimamål for landbruget anledning til en drivhusgasreduktion på ca. 70.000 tons i energisektoren.
Det fremkommer bl.a. når landbrugets biogasanlæg producerer grøn gas til industrien.
Nr. Indsatsområde

Reduktionsmål, tons

3.1 Udtagning af kulstofrig lavbundsjord

200.000

3.2 Klimaoptimerede landbrugsbedrifter

90.000

3.3 Landbrugets klimaanlæg

30.000

I alt

320.000

Reduktionsmål ift. klimaregnskab 2018. Bemærk, at alene drivhusgasreduktion i landbrugssektoren er indregnet .

Klimahandlinger
I Aalborg Kommune vil vi via nedenstående handlinger arbejde for indfrielse af de fastsatte
reduktionsmål for hvert af de tre indsatsområder for landbrug.
3.1 Udtagning af kulstofrig lavbundsjord
Aalborg Kommune kan deltage i de EU- eller nationalt støttede ordninger, hvor udtagning af kulstofrig lavbundsjord indgår, og kan være med til at sikre en helhedsorienteret tilgang, med fokus
på størst mulig synergi mellem klima og natur. Herunder kan Aalborg Kommune bidrage med at:







Kortlægge mulige synergieffekter i områder med kulstofrige lavbundsarealer
Samarbejde og danne partnerskabsaftaler med landbruget gennem Klimaalliance
Samarbejde med staten, naturfonde og evt. virksomheder
Foretage forundersøgelser og realisering af konkrete projekter
Oprette kommunal jordfond til opkøb af ejendomme i fri handel
Gennemføre naturprojekter i regi af Natur på Tværs af Nordjylland med fokus på drænede
naturarealer.

3.2 Klimaoptimerede landbrugsbedrifter
Aalborg Kommunes rolle bliver at understøtte den enkelte landmand i at opnå de ønskede klimareduktioner på bedriften f.eks. via de ordinære miljøtilsyn, sparring i regi af klimaalliancen samt
via kompetenceopbygning og videns- og erfaringsudveksling på tværs af bedrifter.
Klimatilsynskampagner
I forbindelse med klimatilsynskampagner vil Aalborg Kommune oplyse og inspirere til anvendelse
af klimarigtig landbrugsteknologi og muligheder for omlægning til økologi.
I samarbejde med de lokale konsulenter i regi af klimaalliancen, planlægges i de kommende år
tilsynskampagner med fokus på tiltag som reducerer klimabelastningen. I efteråret 2022
påtænkes en kampagne omkring gyllehåndtering herunder hyppig udslusning, levering til biogas,
tæt overdækning af gylletanke samt anvendelse af nitrifikationshæmmere.
Kommende kampagner kunne til eksempel fokusere på klimarigtig kvægfodring.
Fremme samarbejde og erfaringsudveksling mellem landmænd
I regi af Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling er der en lang erfaring med at samarbejde
med landbruget om bæredygtige løsninger.
Netværket er et partnerskab mellem Aalborg Kommune, LandboNord, Agri Nord og lokale
landmænd. Aktiviteterne i netværket fokuserer bredt på bæredygtighed gennem bl.a.
udviklingsplaner for konkrete landbrug, netværks- og temamøder samt lokale udviklingsprojekter.
Der bygges videre på erfaringer fra det eksisterede netværk i den nyetablerede Klimaalliance, der
skal videreføre samarbejdet med et forstærket klimafokus. Konkret vil der være fokus på
indgåelse af formaliserede partnerskaber med enkeltlandmænd og landboforeninger.
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Fremme klimaregnskaber på bedriftsniveau
Den fremtidige regulering af landbrugets udledning af drivhusgasser og næringsstoffer vil i højere
grad blive baseret på opgørelser af drivhusgasudledninger på bedriftsniveau. Der afsættes med
landbrugsaftalen 249 mio. kr. til forskning og udvikling af bedriftsregnskaber for landbruget og
forbedret kortlægning til en ny reguleringsmodel.
Landbrugets Klimaværktøj giver landmanden mulighed for at regne på forskellige klimascenarier
og på baggrund af dette lave en klimahandlingsplan for bedriften. Aalborg Kommune vil
samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug, SEGES og lokale landboforeninger
om at realisere klimahandlingsplaner på lokale landbrug.
3.3 Landbrugets klimaanlæg
Aalborg Kommune skal i samarbejde med relevante aktører sikre, at placeringen af fremtidige
anlæg til produktion af biogas, græsprotein og biokul tænkes sammen med bl.a. adgang til:




Lokale biomasseressourcer, herunder husdyrgødning, græs og organiske restprodukter
fra bl.a. bioraffinering, spildevandsrensning og organisk affald
Stærk el- og gasinfrastruktur samt lokal elproduktion fra vind og sol
Afsætningsmuligheder for overskudsvarme

Aalborg Kommune kan bl.a. bidrage med:




Analyse af relevante cases for samlokalisering
Udviklingsstrategi i samarbejde med relevante aktører
Samarbejde med nabokommuner i regi af Grøn Energi Nordjylland
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3.1

Udtagning af kulstofrig landbrugsjord

I Aalborg Kommune er der registreret knap 20.000 hektar lavbundsjorder (Tekstur2014), som
skønnes at indeholde mere end 6 % kulstof, også kaldet tørvejorde. Godt 11.000 ha er under
intensiv landbrugsdrift, mens 2.000 ha er permanent græs (2018-data). Derudover vurderer
Aalborg Kommune, at der er 3.000 ha drænet tørvejord på §3 beskyttet natur. Tørvejorden
nedbrydes, når jorden iltes ved dræning og pløjning og det naturlige indhold af kulstof frigives.
Kvælstofgødning bidrager også til udledningen af drivhusgasser, idet anvendelsen medfører
dannelse af lattergas. Samlet set vurderes tørvejorden at medføre en udledning af ca. 400.000
tons CO2, jf. Aalborg kommunes klimaregnskab (PlanEnergi).
I Danmark er det Aalborg Kommune, som har den største andel (7%) af disse tørvejorde. Aalborg
Kommune har derfor et både lokalt og nationalt set et stort potentiale for at nedbringe udledning
af drivhusgasser, ved at udtage disse arealer af landbrugsdriften og hæve vandstanden.
Vandstanden hæves ved at afbryde drænledninger og grøfter, som afvander arealerne.

Billede 1. Større sammenhængende kulstofholdige arealer udenfor byzone i Aalborg Kommune

Vi vil i Aalborg kommune arbejde for, sammen med relevante aktører, at nedbringe udledningen
af drivhusgasser fra den kulstofrige lavbundsjord, ved at ekstensivere landbrugsdriften samt
hæve vandstanden på disse arealer, hvor det er muligt. Der skal være fokus på at opnå flest
mulige positive synergieffekter, der samtidig tilgodeser biodiversitet, vandmiljøet, rekreative
muligheder samt medvirke til at undgå fremtidige oversvømmelser. For at udnytte
reduktionspotentialet i lavbundsjordene, vil det betyde at:




11.000 ha kulstofrig lavbundsjord i omdrift, skal ekstensiveres hurtigst muligt,
Indenfor de ovennævnte områder, skal vandstanden desuden hæves, hvor det er muligt
Desuden skal dræning, af 3.000 ha §3 naturområder med kulstofrig lavbundsjord, ophøre.
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Status
Aalborg Kommune arbejder med følgende natur-/klimaprojekter, som indebærer, at vandstanden
hæves på tørvejord:


Lille Vildmose rummer over 6.000 ha med højt kulstofindhold. Fredningen af Lille
Vildmose i 2007 og den efterfølgende naturgenopretning, hvor vandstanden hæves i
området, vurderes at have medført en samlet reduktion på i alt ca. 10.000 tons CO2 pr år.
Der er stadig et stort potentiale for naturgenopretningstiltag indenfor området og
udtagning af tilstødende lavbundsjorde.



Hals Mose er et naturgenopretningsprojekt på 190 ha, der gennemføres under den
nationale Klima-lavbundsordning. Den Danske Naturfond er i samarbejde med Aalborg
Kommune i gang med at gennemføre projektet, som forventes at reducere udledningen
med 1.700 tons CO2 pr år.



Under den EU- finansierede Lavbundsordning, har Aalborg Kommune gennemført en
forundersøgelse af et potentielt lavbundsprojekt, som ikke kunne gennemføres (Lindholm
Å). Desuden har Aalborg kommune fået tilskud til at gennemføre forundersøgelser af
yderligere to lavbundsprojekter på i alt ca. 600 ha. (Skiveren og Øster Å)
Forundersøgelserne skal vise om projekterne kan gennemføres. Hvis disse to projekter
gennemføres, vil det medføre en reduktion på i alt ca. 13.800 tons CO2 pr år.
Tidshorisonten ved denne eksisterende ordning, er mindst 6 år. Ordningen er baseret på
frivillighed fra lodsejerne og der indgår mulighed for jordfordeling. Lodsejerne får således
kompensation for jorden, enten kontant, eller i form af anden jord i bytte.



Aalborg Kommune forventer samtidig at kunne realisere flere vådområder, som også har
mindre områder med kulstofrige jorde.

Disse projekter vil bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser, men er langt fra en
tilstrækkelig indsats.
Klimaeffekten ved at udtage kulstofholdige jorde, vil aftage over tid pga. den løbende
nedbrydning af tørvelaget ved dræning og pløjning. Målinger af tøvelagets tykkelse på udvalgte
steder, dokumenterer dette. Når jorden sætter sig, øges behovet for dræning ved fortsat
landbrugsdrift, og nedbrydningsprocessen forstærkes herved. Samtidig er processen med at
udtage lavbundsjord af landbrugsdrift og ophæve dræningen langvarig. Derfor skal tiltag
iværksættes hurtigst muligt for at have den ønskede effekt.
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Reduktionsmål 2030
Data for udledninger af drivhusgasser fra de kulstofrige lavbundsjorde er usikre. Udledningen af
drivhusgasser fra lavbundsjorden kan ikke helt stoppes ved vådlægning af arealerne, idet denne
indsats medfører en mindre stigning i udledningen af metan, som også er en drivhusgas. Hertil
kommer, at ikke alle arealer teknisk og miljømæssigt kan vådlægges. Reduktionspotentialet er
derfor lavere end den samlede udledning.
Der fastsattes på basis af det kortlagte reduktionspotentiale et reduktionsmål på 200.000 CO2,
under forudsætning af, at de identificerede projektarealer kan gennemføres, selvom de ikke er
nærmere undersøgt. Bidrag fra ekstensivering og naturarealer er ikke indregnet i de 200.000
tons.
Reduktionspotentiale
Teoretisk reduktionspotentiale
Nedenfor ses det teoretiske reduktionspotentiale ved udtagning af lavbundsjord i Aalborg
Kommune. Den største klimaeffekt opnås ved udtagning af landbrugsjord med højt kulstofindhold
(> 12%).
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Figur 2. Teoretisk udledning af CO2 fra den kulstofrige lavbundsjord.
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Kortlagt reduktionspotentiale
Aalborg Kommune har foretaget en hurtig screening af egnede områder til vådlægning af
kulstofrig lavbund. Denne screening er foretaget ud fra, hvor de største områder med højt
kulstofindhold findes, samt hvor naboarealer ikke påvirkes af højere vandspejl mm. Resultatet af
denne screening er vist i nedenfor. Screeningen er dog ikke så detaljeret, at den sikrer, at alle
projekter kan realiseres.
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Figur 3. Beregnet klimaeffekt for udvalgte potentielle lavbundsprojekter.

De potentielle lavbundsprojekter omfatter samlet set 12.700 ha fordelt på 23 store
projektområder. De 8.700 ha er kulstofholdige, mens 4.000 ha ikke er kulstofholdige, men
nødvendige randarelaer. Hvis det er muligt at gennemføre disse projekter, vil Aalborg Kommune
potentielt kunne opnå en klimaeffekt på optil 220.000 CO2, heraf 175.000 CO2 fra arealer med
over 12 % kulstof. Med den nuværende EU finansierede lavbundsordning vil det kræve
betydelige kommunale medarbejderressourcer at gennemføre disse projekter frem til 2030 samt
hjælp fra eksterne rådgivere. For nuværende har staten ikke afsat de nødvendige midler til så
store projekter. Der er derfor behov for mere simple ordninger, som er attraktive for landbruget,
samt afsætning af de nødvendige midler, for at realisere det skitserede klimapotentiale.
Hvor det ikke er hensigtsmæssigt at hæve vandstanden, kan der også opnås en klimaeffekt, ved
at ændre den intensive dyrkning af jorden, til ekstensiv drift med f.eks. græsning. Desuden kan
ekstensivering være første skridt mod en evt. senere etablering af lavbundsprojekter, herunder
med henblik på at fjerne fosfor fra områderne inden egentlig udtagning/vådlægning.
Centrale klimahandlinger
Aalborg Kommune kan deltage i de EU- eller nationalt støttede ordninger, hvor udtagning af kulstofrig lavbundsjord indgår. Såfremt et tilstrækkeligt antal medarbejdere er ansat, hvor
hovedparten af lønninger, vil blive dækket af ordningerne, kan vi gennemføre forundersøgelser
og realisering af sådanne projekter. Aalborg Kommune kan være med til at sikre en
helhedsorienteret tilgang, der sikrer størst mulig synergi mellem landbrug, klima og natur.
Herunder kan vi:


Kortlægge potentialet for at udtage lavbundsjord til hhv. ekstensivering og evt.
vådlægning samt kortlægge, hvilke positive synergieffekter, de enkelte områder bedst vil
kunne støtte op om.
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Samarbejde med landboforeninger og landbrug gennem
NBE/NBL/Klimaalliance/Partnerskabsaftaler om bl.a. udpegning af områder, hvor
landbruget ser de mest egnede lokaliteter til udtagning af lavbundsjord, f.eks. i områder
hvor der samtidig er behov for jordfordeling.



Indgå som ansøger / medansøger i projekter om udtagning af kulstofholdige
lavbundsjorde fra nationale / EU- støttede ordninger. Herunder samarbejde med
Naturstyrelsen og fremtidige udtagningskonsulenter.



Samarbejde med naturfonde og virksomheder, som ønsker at foretage naturgenopretning,
der samtidig bidrager til at reducere drivhusgasudledningen fra lavbundsjord.



Oprettelse af kommunalt jordfond til opkøb af ejendomme i fri handel, som kan sikre en
mere smidig proces, der sikrer flest mulige interesser i et projektområde.



Understøtte forskellige øvrige tiltag på landbrugsjorden, som begrænser udledningen af
drivhusgasser eller opbygger kulstoflaget.

Landbrugsaftalen og øvrige rammer
Jævnfør Landbrugsaftalen har staten ambitioner om, at 100.000 ha lavbundsjord inkl. randarealer
på landsplan i 2030, er udtaget under nuværende og kommende tilskudsordninger. Herunder er
der afsat midler til nye ordninger til udtag og vådlægning af 22.000 ha lavbundsjorder og
randarealer samt ekstensivering af 38.000 ha jorder, samt undersøge potentialet for yderlige
udtag af 12.000 ha. Udtag af landbrugsjorden er baseret på frivillighed. Til at støtte op om
opgaven, er der desuden afsat midler til udtagningskonsulenter, ekspertgruppe og task force
gruppe.
Der er netop kommet en tilskudsordning til fremme af en ekstensiv drift af kulstofrige
landbrugsarealer og ådale, som et forberedende tiltag, med henblik på senere udtagning.
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3.2

Klimaoptimerede landbrugsbedrifter

Vi vil i Aalborg Kommune arbejde for, at klimabelastningen fra dyrkning af jorden og landbrugets
dyrehold reduceres. Dette kræver kendskab til relevante klimatiltag på bedriftsniveau og at der
træffes en række beslutninger om ændret drift af den enkelte landmænd.
Konkret drejer det sig bl.a. om:








Nitrifikationshæmmere
Vandmiljø/Kvælstofreducerende indsats
EU's landbrugsreform
Fordobling af det økologiske areal
Ændret kvægfodring/fodertilsætning
Grøn energi og energieffektivisering
Skovrejsning

Reduktionsmål 2030 og reduktionspotentialer
Nedenstående tabel viser de kortlagte reduktionspotentialer for indsatsområdet ”Klimaoptimerede
landbrugsbedrifter”.
Det fastsatte reduktionsmål er fastsat lavere end det kortlagte potentiale, da der vil være overlap
mellem flere af de kortlagte potentialer. Eksempelvis kan de eksisterende nitrifikationshæmmere
ikke anvendes af økologer, ligesom der endnu er stor usikkerhed omkring udviklingen af
fodertilsætning til kvæg.
Nr.

Indsats

Samlet klimaeffekt,
1.000 tons

Heraf i landbrugssektor,
1.000 tons

3.2.1. Nitrifikationshæmmere

16

16

3.2.2. Vandmiljø/Kvælstofreducerende
indsats

18

18

3.2.3. EU's landbrugsreform

10

10

3.2.4. Fordobling af det
økologiske areal

20

20

3.2.5 Ændret kvægfodring/
fodertilsætning

17

17

3.2.6 Grøn energi og
energieffektivisering

21

0

3.2.7 Skovrejsning

17

17

Sum - Potentiale

119

98

Sum – Mål 2030

110

90

9/28

3.2.1: Nitrifikationshæmmere
Når kvælstof tilføres marken i form af gødning, gylle eller afgrøderester, gennemgår det mikrobielle processer og i disse processer dannes lattergas. Nitrifikationshæmmere kan forsinke processen og derved reducere lattergasemission.
Status
I majs og kartofler på sandjord kan man regne med et merudbytte, der kan betale for
tilsætningen. Lokale planteavlskonsulenter anbefaler at bruge nitrifikationshæmmere i al gylle til
majs.
De godkendte midler kan ikke anvendes af økologer. Der er imidlertid et udviklingsprojekt i gang,
hvor målet er at identificere naturlige og biologiske nitrifikationshæmmere og evaluere deres
effekt på udledning af lattergas. Enkelte produkter har en meget lovende effekt med helt op til 50
% reduktion af lattergas. Der skal dog flere laboratorietest og derefter egentlige markforsøg til,
hvor man også skal se på evt. påvirkning af udbytter.
Reduktionspotentiale
Man opnår en reduktion på ca. 40% af lattergasudledningen ved anvendelse i ammoniumbaserede gødninger, som f.eks. husdyrgødning. Effekten er lavere jo mere nitrat, der er i
gødningstypen. Fuld udnyttelse af potentialet forudsætter derfor, at landbruget omlægger
handelsgødningsanvendelsen til primært at bestå af ammoniumbaserede gødninger. Det er
imidlertid ikke realistisk at udskifte til mere end 90% ammoniumbaserede gødninger. Det
vurderes, at økologerne ikke har et godkendt middel klar til 2030.
For Aalborg Kommune vil dette medføre et totalt potentiale på ca. 16.000 tons.
Når det økologiske areal fordobles og vi antager, at der ikke er udviklet noget, som kan anvendes
af økologer, så reduceres potentialet med ca. 3.000 t.
Centrale klimahandlinger
I forbindelse med tilsyn på landbrugene kan vi oplyse og inspirere til anvendelse af virkemidlet.
Det vil desuden indgå i en kommende klimatilsynskampagne og i forbindelse med
netværksmøder.
Landbrugsaftalen og øvrige rammer
Der findes flere godkendte midler i handlen bl.a. som tilsætning til gylle. Virkemidlet er ikke nævnt
direkte i landbrugsaftalen.
3.2.2. Vandmiljø/Kvælstofreducerende indsats
Landbrugsaftalen medfører kvælstofreducerende tiltag svarende til en reduktion af udledningen til
kystvande og fjorde på ca. 10.800 t.
Der er dels tale om kollektive virkemidler (kvælstofvådområder, minivådområder,
lavbundsprojekter og privat skovrejsning) dels om målrettet regulering (efterafgrøder,
mellemafgrøder, flerårige energiafgrøder, brak mm).
Desuden er der fra og med 2020/21 indført en ny nitratpakke med væsentlige skærpelser af
udnyttelseskravet for kvælstof i husdyrgødning. Udnyttelsesprocenten for de forskellige
husdyrgødninger hæves med 5-15 procent, hvilket betyder et mindre indkøb af handelsgødning.
Dette medfører en mindre udledning af lattergas.
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Status
Aalborg Kommune har kvælstof-vådområdeprojekter i gang og undervejs i bl.a. Nørholm, Halkær
Bredning og Nyrup Enge. Projektet i Nørholm er samtidig et naturgenopretningsprojekt, hvor
strandenge sættes under vand og derved reduceres metanudledningen.
Reduktionspotentiale
Det skønnes i landbrugsaftalen, at kvælstofindsatsen reducerer udledningen af drivhusgasser
med 0,31 mio. t. CO2 i 2025 og 0,64 mio. t. CO2 i 2030.
For Aalborg Kommune svarer dette til 17.000 t CO2 jf. relativ andel af Danmarks landbrugsareal.
Nitratpakken medfører en mindre udledning svarende ca. 1400 t CO2 for Aalborg Kommune.
Centrale klimahandlinger
Kommunen ansøger og realiserer de kollektive virkemidler med hjælp fra bl.a. Limfjordsrådet.
Landbrugsaftalen og øvrige rammer
Det er i landbrugspakkens budgettering lagt til grund, at kvælstofreduktionen opnås med 6.500 t.
via målrettet regulering og 1.500 t. via kollektive virkemidler. Aftalen indeholder en miljøgaranti,
som indebærer, at såfremt der opnås højere søgning på de kollektive virkemidler end
budgetteret, nedjusteres den målrettede regulering. Kan den kollektive kvælstofindsats på 1.500
t. kvælstofreduktion ikke kan løses ved frivillige virkemidler, gennemføres regulering med
kompensation.
3.2.3: EU's landbrugsreform
EU's landbrugsreform sætter nye rammer for landbruget, idet den direkte landbrugsstøtte i højere
grad skal betinges af hensyntagen til miljø og klima. Reformen indebærer en ensretning af
landbrugsstøtten til arealerne og desuden tilbydes en række eco-schemes.
Reduktionspotentiale
Reformen skønnes at reducere udledningen af drivhusgasser med 0,38 mio. t. CO2 i 2030.
Aalborg kommunes andel fordelt i forhold til landbrugsareal vil være ca. 10.000 t CO2.
3.2.4 Fordobling af det økologiske landbrugsareal
En øget omlægning til økologisk jordbrug betyder en produktion med mindre
drivhusgasudledning. Klimagevindsten skyldes, at der i det økologiske landbrug er færre husdyr
pr. hektar og mindre transport af foder. Desuden har økologiske landmænd flere græsmarker, der
holder bedre på næringsstoffer og opbygger kulstof i jorden. Til gengæld er udbyttet på
økologiske marker og i husdyrproduktionen typisk lavere, fordi økologer ikke anvender pesticider
og kunstgødning.
Status
I 2020 kom det samlede økologiske areal op over 310.000 hektar i Danmark, så det nu fylder
knap 12 procent af det samlede produktionsareal. Aalborg Kommune har et økologisk areal på
ca. 12.500 ha, hvilket er lidt over landsgennemsnittet.
Reduktionspotentiale
Fordobling af det økologiske landbrugsareal, som forudsat i landbrugsaftalen, svarer til at
yderligere 310.000 ha dyrkes økologisk på landsplan. Dette vil ifølge aftalen give anledning til en
drivhusgasreduktion på 0,5 mio. ton CO2, svarende til en klimaeffekt på 1,6 ton/ha. Benyttes
tilsvarende forudsætninger for Aalborg Kommune opnås en drivhusgasreduktion på ca. 20.000 t
CO2.
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Centrale klimahandlinger
Samarbejde med Innovationsenter for Økologisk Landbrug og lokale landboforeninger om omlægningsplaner og klimahandlingsplaner på landbrug i regi af klimaalliancen.
Landbrugsaftalen og øvrige rammer
Med henblik på at understøtte en fordobling af det økologiske areal, afsættes 3,6 mia. kr. til
økologisk arealstøtte i landbrugsaftalen. Hertil kommer aftale om udarbejdelse af en strategi for
økologi, der kan understøtte den fastsatte målsætning. Dette antages at føre til en
drivhusgasreduktion på 0,5 mio. t. CO2 i 2030.
3.2.5. Ændret kvægfodring
Ved at øge andelen af kraftfoder, fedt og letfordøjeligt grovfoder i foderrationen til malkekvæg og
opdræt, kan emission af metan fra gæring i dyrenes vom reduceres.
Status
Tiltaget kræver ingen ændringer i produktionsapparatet, men kan implementeres direkte. Tiltaget
må forventes gennemført som følge af kommende reduktionskrav i landbrugsaftalen.
Økologiske bedrifter har svært ved at implementere tiltaget fuldt ud, da de allerede har et højt
indhold af letfordøjeligt grovfoder i rationen og et lovgivningskrav om afgræsning. Desuden har
de økologiske besætninger ikke i praksis mulighed for at tilsætte fedt i betydelige mængder til
rationen. For andet kvæg (kvier af malkerace og ammekvæg) vil udbredelsen være reduceret til
perioden på stald, da der ikke kan ændres på udledningen i forbindelse med afgræsning. For
slagte-kalve forventes der ingen effekt, da fodringen her allerede er baseret på letfordøjeligt
stivelsesrigt foder.
Reduktionspotentiale
Potentialet vurderes til 8 % reduktion for konventionelt malkekvæg og 4 % for opdræt og ca. halvt
så stort for økologiske bedrifter og for ammekvæg. Da vi forventer et større andel økologiske
køer fremadrettet i overensstemmelse med landbrugsaftalen, vurderes det samlede
reduktionspotentiale på ca. 5.000 ton i Aalborg Kommune.
Centrale klimahandlinger
I forbindelse med tilsyn eller klimatilsynskampagne på landbrugene vil Aalborg Kommune oplyse
og inspirere til anvendelse af virkemidlet. Landmænd kan desuden inspirere hinanden på lokale
netværksmøder i regi af netværk for bæredygtig landbrugsudvikling.
Landbrugsaftalen og øvrige rammer
Der indføres et generelt reduktionskrav på kvæg svarende til en effekt på 0,16 mio. t. CO 2 i 2030
for at nedbringe udledningen fra husdyrenes fordøjelse. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte et
generelt reduktionskrav, vil aftaleparterne beslutte andre metoder for at opnå effekten, herunder
indførsel af et specifikt krav om en højere fedtandel i foderet til konventionelle malkekøer og kvier
i 2025. Dette svarer for Aalborg Kommune til 4.000 t i 2030.
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3.2.5. Tilsætningsstoffer til foder
Der forskes intenst i effekten af forskellige tilsætningsstoffer på metanproduktionen. Det er f.eks.
essentielle olier fra lægeplanter (f.eks. oregano), tang, sulfat, nitrat mm. Der forventes også
fremover en stor interesse omkring disse tiltag.
Status
Stoffet 3NOP (Bovaer) har i flere forsøg har vist en markant effekt og er under godkendelse i EU.
Der er dog udfordringer med bl.a. praktisk anvendelse og dokumentation for virkning, der skal
løses inden udrulning i stor skala. 3-NOP kan ikke forventes godkendt til økologisk produktion.
I forskningsprojektet NO-METHANE undersøges foderadditiver (TAFA), der i kombination kan
reducere drivhusgasudledningen fra køer. Forskerne spår, at op mod 80 procent af de danske
malkekøer vil blive fodret med TAFA i 2030. Dermed vil projektet bidrage til en markant reduktion
af drivhusgasser fra de danske malkekøer – estimeret til 0,76 mio. tons CO2 i 2030. To af de tre
stoffer, der arbejdes med, forventes færdigudviklede ved projektafslutning i 2025.
Reduktionspotentiale
Potentialet er usikkert, men antages et reduktionspotentiale på 30 % for malkekøer, er der for
Aalborg Kommune et reduktionspotentiale på ca. 17.000 tons i 2030 under forudsætning af, at
der også udvikles et middel, som kan anvendes af økologer. Dette vurderes dog ikke at være
realistisk at opnå inden 2030 og potentialet bør derfor reduceres med ca. 2000 t.
Centrale klimahandlinger
I forbindelse med tilsyn på landbrugene kan vi oplyse og inspirere til anvendelse af virkemidlet,
når det bliver praktisk anvendeligt. Det kan desuden indgå i en senere klimatilsynskampagne og i
forbindelse med netværksmøder.
Landbrugsaftalen og øvrige rammer
Der er afsat midler til udvikling af 3-NOP og stoffet X i aftalen og virkemidlet forudsættes at
bidrage med en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 1 mio. ton i 2030.
3.2.6: Grøn energi og energieffektivisering
Energieffektivisering og reduceret brug af fossile brændsler vil give en mindre reduktion af
drivhusgasser.
Status
I Aalborg Kommune giver landbrugets elforbrug i dag anledning til en drivhusgasudledning på
19.000 tons, mens dieselforbrug til landbrugsmaskiner står for en udledning på 8.000 tons.
Reduktionspotentiale
Drivhusgasudledningen fra landbrugets elforbrug må forventes at gå mod nul frem mod 2030,
hvor den danske elforsyning i alt væsentligt vil være baseret på vedvarende energi. Dette bl.a.
takket være solceller og vindmøller opstillet på landbrugsjord.
Anderledes sværere ser det ud for landbrugsmaskinernes dieselforbrug. El-traktorer er dog
anvendelige til en række hverdagsopgaver på og omkring landbruget. Ligesom øget brug af
førerløs teknologi kan bane vejen for mindre og lettere maskiner, der med et langt mindre
energiforbrug kan løse visse af de opgaver, hvor der i dag anvendes traktorer. Klimarådet
skønner, at der er et potentiale for at reducere udledningerne med op mod 0,2 mio. ton CO2 om
året, hvilket svarer til 20 pct. af de forventede udledninger i 2030 fra landbrugets maskinpark.
Dette svarer til ca. 2.000 t for Aalborg Kommune.
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Et skift til reduceret jordbearbejdning kan ligeledes reducere brændselsforbruget. Reduceret
jordbearbejdning reducerer energiforbruget og den tilhørende CO2-udledning med 33-64%,
afhængigt af metode og teknik. Det svarer til en reduktion på 31-91 kg CO2/ha ved reduceret
jordbearbejdning og 100 kg CO2/ha ved direkte såning. Med den form for reduceret
jordbearbejdning, der praktiseres i Danmark, må reduktionen i brændstofforbrug skønnes at ligge
på ca. 40 kg CO2/ha.
Centrale klimahandlinger
I forbindelse med tilsyn på landbrugene kan vi oplyse og inspirere til anvendelse af eltraktorer,
førerløs teknologi og lignende, når det bliver praktisk anvendeligt. Det kan desuden indgå i
forbindelse med netværksmøder med fokus på klima.
Landbrugsaftalen og øvrige rammer
Fremstilling af grønne drivmidler til landbrugsmaskiner må primært forventes drevet af
efterspørgsel til fly, søtransport og tung vejtransport. Elektrificering af vejtransport må forventes
implementeret forud for eldrevne traktorer.
3.2.6: Skovrejsning
Skovrejsning som virkemiddel giver dels en reduktion af udledning fra landbrugsdriften, dels en
fangst ved opbygning af vedmasse i bevoksninger. Derudover har træmaterialer et
fortrængningspotentiale, hvor det erstatter fossile brændstoffer eller CO2 tunge materialer som
beton og stål, sidstnævnte giver desuden potentiale for langtidsopbevaring i bl.a. konstruktioner,
møbler mv.
Status
Aalborg Kommune har en målsætning om at fordoble skovandelen fra 7% i 1992 til 14% af
kommunens areal i 2060. Det er samtidig målet, at private, kommunen og staten hver bidrager
med ca. 1/3 af den samlede skovrejsning.
Det dyrkede skovareal dækker i dag ca. 9,5 % af kommunens samlede areal.
Skal 2060 målet indfries svarer det til, at der frem mod 2030 skal rejses knap 1.5300 ha. ny skov,
hvoraf mindst 600 ha. bør være kommunal skov, da den kommunale skovrejsning hidtil har været
mindre end den statslige og private.
Reduktionspotentiale
I blandet løvskov, som Aalborg Kommune i dag planter og forvalter den, kan der forventes et
gennemsnitlig årligt CO2-optag på 12 ton/ha. Hertil kommer reduktioner fra ophørt landbrugsdrift
på ca. 1,5 ton/ha.
Med en samlet drivhusgasreduktion på 13,5 ton CO2/ha. vil 1.300 ha. ny skov i 2030 give
anledning til en CO2-reduktion på godt 17.000 tons.
Men fuld implementering af 2060 målet vil drivhusgasudledningen kunne reduceres med knap
70.000 tons ift. 2018-niveau.
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Centrale klimahandlinger
Aalborg Kommune har en aktiv skovrejsningspolitik og søger via partnerskaber,
medfinansieringsaftaler mv. at realisere den målsatte skovrejsning på relevante lokaliteter.
De største udfordringer er adkomst til jorden og den nødvendige økonomi. Adkomst kan sikres
via en jordkøbsfond, hvor puljejord og hurtig, agil reaktion er nødvendige redskaber til at sikre
jord til projektet.
Med nuværende priser på landbrugsjord, klargøring og tilplantning koster 62 ha. skov godt 15
mio. Med en model hvor også rekreation og naturudvikling fremmes stiger arealbehovet og der
dermed også finansieringsbehovet til godt 21 mio. om året. En del af denne finansiering
tilvejebringes via nævnte samarbejder – særligt indsatsen for beskyttelse af grundvand, men
giver i bedste fald og kun på mindre delarealer, en halvpartsfinansiering, mens det normale
niveau nærmere er mellem 20 og 40%, mens det ligeledes flere steder er 0.
Erfaringen fra de senere år har vist en gennemsnitlig kommunal medfinansiering på ca. 30%,
svarende til en minimumsøkonomi på 5-10 mio. kr.
Det opsøgende arbejde med at finde partnere og pleje nuværende bør fortsætte, samtidig med at
man hjælper større private, fondsbaserede parter på vej og holder sikrer koordinering med
Staten.
Skovrejsningstilskud, rammer og partnerskaber
Statens skovrejsningstilskud er i dag helt centralt for den private skovrejsning, ligesom statens
egne bevillinger er det for deres indsats.
For de offentlige parter er adkomst til jorden dog lige så vigtig, da skov skal rejses hvor det giver
mening ift. landskab, natur, mennesker og miljø. Det er derfor afgørende at kunne, købe eller
bytte jord når de rigtige arealer byder sig til. Med den nuværende ejendomsstruktur betyder det,
at man skal kunne agere agilt og hurtigt.
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3.3

Landbrugets klimaanlæg

Vi vil i Aalborg Kommune arbejde for, at landbruget etablerer tekniske anlæg, der kan sikre
betydelige reduktioner i udledningen af drivhusgasser. Herunder vil vi samarbejde med relevante
aktører om hensigtsmæssig placering og samlokalisering af de nødvendige klimaanlæg.
Konkret drejer det sig bl.a. om:





Biogasanlæg
Anlæg til CO2-fangst
Bioraffineringsanlæg
Forgasningsanlæg

Reduktionsmål 2030
I forlængelse af de kortlagte potentialer for drivhusgasreduktion lægges der op til nedenstående
mål for drivhusgasreduktioner i landbruget. Bemærk, at tabellen længst til højre viser
drivhusgasreduktioner i landbrugssektoren jf. nationale- og internationale opgørelsesprincipper,
mens midterste kolonne viser drivhusgasreduktion inklusiv drivhusgasreduktion i energisektoren.
Nr.

Indsats

Samlet klimaeffekt,

Heraf i landbrugssektor,

1.000 tons

1.000 tons

3.3.1.

Biogasanlæg

50

10

3.3.2.

CO2-fangst

30

0

3.3.3.

Bioraffineringsanlæg

20

5

3.3.4.

Forgasningsanlæg

50

30

Sum - Potentiale

150

45

Sum – Mål

100

30

Centrale klimahandlinger
Aalborg Kommune skal i samarbejde med relevante aktører sikre, at placeringen af fremtidige
klimaanlæg i landbruget tænkes sammen med bl.a.:






Lokale biomasseressourcer til produktion af biogas, græsprotein og biokul
o Husdyrgødning, græs og organiske restprodukter fra bl.a. bioraffinering,
spildevandsrensning og organisk affald
El- og gasinfrastruktur
o Lokal elproduktion fra vind og sol
o Stærkt elnet til forsyning af elektrolyseenhed
o Gasnet, hvis anlæg producerer biometan
Afsætningsmuligheder for overskudsvarme til bl.a.:
o Biogasproces
o Fjernvarme
o Bioraffinering eller anden industri

Aalborg Kommune kan bl.a. bidrage med:
1. Analyse af relevante cases for samlokalisering
2. Udviklingsstrategi i samarbejde med relevante aktører
3. Samarbejde med nabokommuner i regi af Grøn Energi Nordjylland
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3.3.1. Biogas og forbedret gyllehåndtering
Status
Der er i dag tre gyllebaserede biogasanlæg i Aalborg Kommune. Anlæggende producerede i
2018 tilsammen 361 TJ/år, svarende til 16 % af naturgasforbruget i kommunen. Vaarst biogas er
det største anlæg og står for ca. 80 % af biogasproduktionen, mens resten af produktionen finder
sted på de mindre gårdanlæg ved Klitgaard og Nr. Badsbjerg.
I forslag til kommuneplan er det udpeget områder til nye biogasanlæg som skitseret nedenfor.

Billede 2. Udpegede områder til biogasanlæg i kommuneplanen. Blå markering viser biogasområder, mens rød
markering viser udpegende energilandskaber, der kan rumme flere typer af energianlæg.

Reduktionspotentiale
Der er i Aalborg Kommune et restpotentiale for biogasproduktion på ca. 700 TJ/år. Udnyttelse af
restpotentialet vil give anledning til en drivhusgasreduktion på ca. 50.000 tons. Heraf kan ca.
10.000 tons konteres i landbrugssektoren i form af reduceret metanudledning. Bemærk, at
klimaeffekt er betinget af landbrugsaftalens indsats for hyppig udslusning af gylle og en skærpet
indsats for lave metantab på eksisterende og nye biogasanlæg (under 1 %).
Til sammenligning kan hyppig udslusning alene reducere drivhusgasudledningen med 5-9.000
tons.
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Centrale klimahandlinger
 Strategiplan i samarbejde med nabokommuner i regi af Grøn Energi Nordjylland
 Dialog med landmænd i opland til kommuneplanens udpegninger til biogasanlæg
 Dialog med biogasinvestorer, herunder om relevante synergier
Landbrugsaftalen og øvrige rammer
Energistyrelsen forventer jf. Klimastatus og -fremskrivning 2021, at andelen af gylle der
bioforgasses stiger fra 20 % i dag til over 60 % i 2030. Vurderingen er baseret på ansøgninger til
eksisterende støtteordninger samt afsat støtte til udbud på området i perioden 2024-2030. Den
producerede gas forventes afsat til naturgasnettet via opgraderingsanlæg. I tillæg hertil vil
landbrugsaftalens krav om hyppig udslusning af gylle fra stalde øge klimapotentialet ved
bioforgasning.
3.3.2 CO2-fangst på biogasanlæg
De fleste biogasanlæg opgraderer den producerede biogas til biometan, som afsættes til
naturgasnettet. I denne proces frigives CO2, som i dag udledes til atmosfæren. CO2 afkastet er
meget rent og er derfor velegnet som byggesten til produktion af transportbrændstoffer (PtX).
Dette skyldes, at biogassen renses i et bio- eller kulfilter som en del af opgraderings-processen.
Alternativt kan den producerede CO2 indfanges og lagres i undergrunden (CCS).

Figur 4. Proces for overskydende CO2 fra biogasproduktion udnyttes til produktion af grøn gas eller grønne
transportbrændstoffer via reaktion med brint produceret på basis af el fra vind eller sol.
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Status
Et PtX anlæg er under opførelse ved Greenlab Skive, hvor CO2-afkastet fra et lokalt biogasanlæg
opgraderes til methanol, som er et benzin lignende brændstof.
Flere anlæg er på tegnebrættet men realiseringen af dem kræver støtte, da PtX teknologien er
under udvikling og derfor giver en pris på det grønne brændstof, der er mindst det dobbelte af det
fossile alternativ. Dette skyldes bl.a., at store dele af den tilførte elektricitet i processen går tabt
som varme, med en lavere værdi end elektricitet. Spildvarmen kan dog udnyttes i andre
energikrævende processer eller til fjernvarmeproduktion.
Reduktionspotentiale
Udnyttelse af CO2-afkast ifm. opgradering fra kan øge biogaspotentialet med 50 % på eksisterende og nye biogasanlæg, svarende til potentialer for drivhusgasreduktion:




Eksisterende anlæg:
Nye anlæg: ca.
I alt:

10.000 tons
20.000 tons
30.000 tons

Centrale klimahandlinger
I Aalborg Kommune kan vi afdække relevante muligheder for samlokalisering af biogasanlæg og
PtX anlæg under hensyntagen til bl.a.:


Ressourcer til biogasproduktion
o Husdyrgødning og organiske restprodukter



El- og gasinfrastruktur
o Lokal elproduktion fra vind og sol
o Stærkt elnet til forsyning af elektrolyseenhed
o Gasnet, hvis anlæg producerer biometan



Afsætningsmuligheder for overskudsvarme til bl.a.:
o Biogasproces
o Fjernvarme
o Bioraffinering eller anden industri
o
Landbrugsaftalen og øvrige rammer
PtX-anlæg kan ikke i dag etableres uden støtte og PtX på basis af biogas i GreenLab Skive har
da også modtaget i alt 80 mio. i støtte fra den nationale energilagringspulje. Flere støtteordniger
må forventes udmøntet i de kommende år og vil sandsynligvis blive udmøntet via udbud som vi
kender det i dag på VE-baseret elproduktion. (Kilde: ”Forslag til lov om ændring af lov om
naturgas-forsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love.”)
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3.3.3. Lokal produktion af græsprotein
Der importeres i dag store mængder sojaskrå (konventionelt) eller sojakage (økologisk) til foder til
danske husdyr. Denne foderimport giver anledning til betydelig udledning af drivhusgasser i de
lande, hvor der dyrkes soja.
Ved en dansk produktion af græsprotein vil det globale klima- og miljøaftryk fra produktion af soja
blive nedbragt, samtidig med at der også i Danmark kan opnås klima- og miljøfordele ved græsdyrkning i stedet for korn. Hertil kommer, at der arbejdes på at forarbejde græsprotein til
menneskeføde.

Billede 3. Indfødning til bioraffinering ved AU-Foulum

Status
Teknologien til udvinding af protein fra græs er under udvikling og kan endnu ikke producere
proteiner på kommercielle vilkår. Forsøg er dog i gang flere steder i landet, herunder ved bl.a.
Aarhus Universitet Foulum og Ausumgaard ved Struer.
Reduktionspotentiale
Såfremt 10.000 ha. jord i omdrift omlægges til produktion af græsprotein opnås følgende klima
effekter på omlægning af mineralsk jord:
Landbrugssektor – Reduceret udledning af lattergas:

15.000 tons

Energisektor – Biogasproduktion fra brunsaft:

6.000 tons

Ved omlægning af kulstofrig landbrugsjord øges reduktion med 5-11 ton/ha. Denne effekt
udregnes særskilt i afsnit 3.1 om udtagning af kulstofrig landbrugsjord og er ikke medtaget her for
at undgå dobbeltkontering.
Hertil kommer klimaeffekt fra reduceret sojaproduktion i udlandet (scope 3). PlanEnergi har
opgjort denne effekt til ca. 1,7 ton/ha. eksklusiv de indirekte effekter af reduceret kornproduktion.
Denne effekt er ikke medtaget her, da der alene foretages en klimaberegning for
drivhusgasreduktion i kommunens geografi.
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Centrale klimahandlinger
Udnyttelse af potentialet for dansk produktion af foderprotein kræver fortsat udvikling i hele værdikæden. I Aalborg Kommune kan vi understøtte det igangværende arbejde ved at undersøge
lokale muligheder for samlokalisering af biogasanlæg og proteinproduktion under hensyntagen til
bl.a.:
o
o
o

Placering af intensivt dyrkede græsarealer
Fremtidige gylleressourcer til biogas
Lokal energiinfrastruktur

Landbrugsaftalen og øvrige rammer
I forlængelse af landbrugsaftalen skal der udarbejdes en strategi for grønne proteiner. Der
afsættes med landbrugsaftalen 260 mio. kr. i perioden 2022-2026 til bioraffinering af græs og
produktion af forskellige typer grønne proteiner til dyr og mennesker.
3.3.4. Biokul og forgasning
Via denne teknologi bliver halvdelen af kulstoffet fra eksempelvis overskudshalm lagret i biokul,
som efterfølgende kan pløjes ned i jorden og lagres som kulstof i jorden i mange hundrede år.
Den resterende del af halmens kulstof udnyttes via forgasningsprocessen til produktion af grøn
gas eller transportbrændstoffer. Forgasningsteknologien kan med fordel tænkes sammen
alternativ udnyttelse af overskudshalm, herunder bl.a. afgasning af halm på biogasanlæg.

Billede 4. Kilde: Stiesdal

Status
Realisering af reduktionspotentialet ved biokul forudsætter ifølge Klimarådet bl.a. afklaring af
økonomiske og tekniske forhold ved etabling af anlæg i stor skala samt af
langtidskonsekvenserne ved at tilføre jorden biokul.
Teknologien er afprøvet på et mindre 200 kW anlæg placeret ved DTU Risø og et 2 MW anlæg er
under opførelse ved GreenLab i Skive Kommune. I de kommende år vil Stigsdal arbejde med at
opføre anlæg fuld skala (20 MW).
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Reduktionspotentiale
Fuld udnyttelse af tilgængelig resthalm i Aalborg Kommune til forgasning kan potentielt reducere
drivhusgasudledningen med optil 50.000 tons. Heraf vil ca. 30.000 tons kunne konteres i
landbrugssektoren i form af lagret biokul, mens produktion af grønne brændstoffer kan fortrænge
fossile brændsler svarende til ca. 20.000 tons.
Centrale klimahandlinger
Aalborg Kommune skal i samarbejde med relevante aktører sikre, at placeringen af fremtidige
anlæg tænkes sammen med bl.a.:



Lokale ressourcer, herunder eksempelvis halm og restprodukter fra biogas, bioraffinering og
spildevandsrensning.
Afsætningsmuligheder for gasproduktion og overskudsvarme

Hvad siger landbrugsaftalen?
I aftalens udviklingsspor indgår brun bioraffinering som et centralt reduktionstiltag med et angivet
reduktionspotentiale på 2.000.000 tons CO2. Tiltaget omtales også som forgasning, pyrolyse eller
biokul. Der er med landbrugsaftalen og forudgående aftaler afsat i alt knap 400 mio. til området.
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Sideeffekter af klimatiltag
I dette afsnit beskrives afledte effekter af klimatiltag i landbruget med fokus på om de enkelte
indsatser underbygger Aalborg Kommunes Verdensmålsstrategi.
Verdensmålsstrategien er bygget op om fire søjler, og omhandler foruden klima fastsættelse af
mål for reduceret ressourceforbrug, øget biodiversitet og reduceret ulighed. I tillæg hertil vurderes
det om tiltaget giver anledning til en afledt ændring i drivhusgasudledningen uden for kommunens
geografi (indirekte klimaeffekt) samt om indsatsen har afledte effekter på miljø og kommunens
erhvervsliv.
3.1 Udtagning af kulstofrig lavbundsjord
Nedenstående tabel illustrerer sideeffekter af de tre skitserede overordnede reduktionspotentialer
i udtagning af lavbundsjorder.
Indsats

Indirekte
klima

Ressourcer

Biodiversitet

Ulighed

Miljø

Erhvervsudvikling

Vådlægning af
landbrugsjord i
omdrift
Ekstensivering
af
landbrugsjord i
omdrift
Vådlægning af
drænet natur
Stor positiv effekt
Mindre positiv effekt
Ingen eller ubetydelig effekt
Negativ effekt
Udtagning af lavbundjord medfører produktionstab for den enkelte bedrift, jordejerne skal derfor
kompenseres for tabet.
I nogle tilskudsordninger indgår jordfordeling, som ofte er en mulighed, for den enkelte landmand,
til at samle sine marker, og dermed optimere driften.
Ved at tage lavbundsjord ud af landbrugsdrift, vil der samtidig være mulighed for at skabe større
sammenhængende naturområder med en højere biodiversitet og give plads til rekreative
interesser. Det største naturpotentiale har arealer indenfor fredninger med naturformål, Natura
2000 områder og §3 arealer. Der er et stort potentiale i at forbedre de eksisterende naturarealer,
med naturtyper, der kræver en høj grundvandsstand. Der er ca. 3.000 hektar tørveholdige
naturarealer i Aalborg Kommune, som er skønnet drænet og har potentialer for forbedring både i
et biodiversitets- og klima perspektiv.
Naturpotentialet i de tidligere intensivt dyrkede landbrugsarealer, er ikke tilnærmelsesvist lige så
stort, da arealerne starter en naturudvikling fra bar jord og har været gødsket i mange år.
Udtagning af disse arealer giver mulighed for at skabe synergi med andre indsatsområder,
herunder klimatilpasning og grundvandsbeskyttelse. Lavbundsprojekter ændrer på den naturlige
hydrologi og har derfor potentiale for at reducere risikoen for oversvømmelse af bebyggelse,
24/28

kritisk infrastruktur, landbrugsjord eller natur i det hydrologiske opland ved at tilbageholde vand,
hvor der er plads til / mulighed for det.
Ved udtagning af landbrugsjord begrænses samtidig udledningen af kvælstof og fosfor til
vandmiljøet, fordi arealerne ekstensiveres med ophør af gødskning. Herved støttes op om at
forbedre tilstanden i Limfjorden / Kattegat. Ligeledes vil brug af pesticider ophøre.
Nogle lavbundsprojekter kan kombineres med ophør af grødeskæring i det tilknyttede vandløb.
Herved spares udgifterne til dette og der støttes op om at sikre god økologisk tilstand i vandløbet.
I nogle tilfælde, udledes mere fosfor midlertidigt fra lavbundsjord, der sættes under vand. Denne
udledning kan dog håndteres ved forskellige tiltag.
Hvis energianlæg opstilles på lavbundsjord, skal der samtidig sikres en vådlægning af arealerne,
for at opnå den største klimaeffekt. Herudover bør biodiversiteten også indtænkes i projekterne.
Solcellerne kan evt. bedre placeres på randarealerne. Der kan ikke opstilles tekniske anlæg,
herunder energianlæg, i forbindelse med tilskudsordninger finansieret af staten eller EU.
3.2 Klimaoptimerede landbrugsbedrifter
Nedenstående tabel illustrerer sideeffekter af de skitserede klimatiltag.
Indirekte
klima

Ressourcer

Biodiversitet Ulighed

Miljø

Nitrifikationshæmmere

Usikker

Usikker

Ændret kvægfodring

mindre
græs

Erhvervsudvikling

Fodertilsætning
Mere økologi

usikker

Kvælstofindsats og ny
EU-regulering
Grøn energi

Stor positiv effekt
Mindre positiv effekt
Ingen eller ubetydelig effekt
Negativ effekt
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Nitrifikationshæmmere
Nitrifikationshæmmerne reducerer nitratudvaskningen. Samlet set opnås en bedre udnyttelse af
kvælstoffet og dermed højere udbytte af afgrøden.
Et dansk projekt er ved at undersøge, om en konkret nitrifikationshæmmer udvaskes, og om der
er negative sideeffekter på jordens organismer.
Ændret kvægfodring
Der er grænser for, hvor meget rationen kan ændres, før det negativt påvirker dyrenes sundhed,
produktivitet og i nogle tilfælde også produktkvaliteten. Der kan ofte være samspil mellem
virkemidler og afledte effekter f.eks. øget metanudledning fra gødningen, hvor det så er
afgørende, at man her reducerer disse f.eks. ved forsuring.
Desuden kan der være negative effekter ved den ændrede afgrødesammensætning, idet f.eks.
erstatning af græs med majs giver lavere mindre kulstofopbygning i jorden og højere udvaskning
af kvælstof. Mindre græsdyrkning forringer også biodiversiteten. Mindre afgræsning forringer
dyrevelfærden.
Mere økologisk landbrug
Mindre belastning af grundvand med pesticider. Større biodiversitet. Bedre dyrevelfærd og lavere
antibiotikaforbrug. Øget pres på recirkulering af næringsstoffer fra det øvrige samfund.
Større selvforsyning med foder og mindre import af f.eks. soja medfører at produktionen
beslaglægger mindre arealer i udlandet, hvilket ikke er indregnet i potentialet ovenfor.
Vurderingen af sideeffekter er noget usikker, da det ikke er klart hvilken produktion, der vil være i
det øgede økologiske areal.
Kvælstofindsats og ny EU-regulering
Såvel vådområder som efterafgrøder og lign. giver anledning til større biodiversitet
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3.3 Landbrugets klimaanlæg
Nedenstående tabel illustrerer sideeffekter af de skitserede klimatiltag under ”Landbrugets
klimaanlæg”.
Indirekte
klima

Ressourcer

Biodiversitet

Ulighed

Miljø

Erhvervsudvikling

Biogas
CO2-fangst
Græsprotein
Biokul

Stor positiv effekt
Mindre positiv effekt
Ingen eller ubetydelig effekt
Negativ effekt
Biogas
Biogasproduktion giver foruden energiproduktionen en række positive afledte effekter for miljø,
klima og jordbrug. Landbrugets udledning af metan og lattergas mindskes, tab af næringsstoffer
til det omkringgivende miljø reduceres, næringsstoffer recirkuleres og landmandens udbytte ved
dyrkning af jorden forbedres.
Fuld udnyttelse af potentialet for biogasproduktion forudsætter, at vi frembringer store mængder
af andre typer af biomasse med et højt energiindhold, der kan bioforgasses med gylle i
fremtidens biogasanlæg. Mest oplagt er det at udnytte overskudshalm i anlæggene, hvilket der
da også arbejdes på flere steder. Hertil kommer restproduktioner fra evt. kommende
bioraffineringsanlæg til udvinding af eksempelvis græsprotein samt madaffald fra kommende
udsortering af dette i Aalborg Kommune.
Biogasanlæg understøtter landbrugets udvikling, herunder en grønnere profil for erhvervet. I
drifts-fasen giver anlæg varig lokal beskæftigelse til primært ansatte på biogasanlægget, men
også via indsamling af halm og andre biomasser.
CO2-fangst
Ved indfangning af CO2 fra opgradering af biogas kan udledningen af drivhusgasser reduceres
uden kulstofforbruget øges. Herved kan anlæggende begrænse det lokale overforbrug af
biomasse.
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Græsprotein
Lokal produktion af proteiner til dyr og mennesker vil mindske presset på arealer til dykning af
soja til svinefoder i andre lande.
Mere græs i sædskiftet har en række fordele for det lokale miljø, herunder bl.a.:





Meget lav udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet
Forbedring af jordens dyrkningsmæssige kvalitet
Minimalt forbrug af pesticider
Bedre biodiversitet, herunder særligt på livet i jorden men også fuglelivet

Græsproteinanlæg understøtter landbrugets udvikling, herunder en grønnere profil for erhvervet. I
driftsfasen giver anlæg varig lokal beskæftigelse til primært ansatte på biogasanlægget, men
også via indsamling af græs til anlægget.
Biokul
Udbringning af biokul på landbrugsjord kan forbedre den dyrkningsmæssige kvalitet af jorden, da
den bedre kan holde på vand og næringsstoffer. Hertil kommer, at de høje temperaturer i
processen kan nedbryde pesticid- og medicinrester i bl.a. spildevandsslam, husholdningsaffald
og husdyrgødning.
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