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Antal dyr
Fremskrivning af antal af malkekøer (Tabel 1), svin, høns og slagtekyllinger
frem til 2030, er baseret på fremskrivning lavet af IFRO i modellen
AGMEMOD (Jensen, 2019b). For årene 2031-2040 er antallet holdt
konstant. For antallet af svin er brugt trenden fremskrevet i AGMEMOD
kombineret med antallet af svin brugt i de nationale emissionsopgørelser
(Tabel 2). Antallet af øvrige kvæg er baseret på en kombination af
AGMEMOD og estimater fra DCA (Kristensen and Lund, 2016), for at
fordele antallet fremskrevet i AGMEMOD til de kategorier, der bliver brugt i
de nationale emissionsopgørelser og fremskrivninger. Antallet af mink er
fremskrevet på baggrund af estimater lavet af Hansen (2019). Antallet af
øvrige dyr er holdt på samme niveau som i 2017.
N-udskillelse
N-udskillelse og mælkeydelse for malkekøer hænger tæt sammen og
estimater for disse er lavet af DCA (Lund, 2019, Lund et al, 2016). Det
forventes at mælkeydelsen siger fra 10.100 l/ko/år i 2017 til 11.500 l/ko/år i
2030 og at N-udskillelsen stiger fra 156 kg N/ko/år i 2017 til 168 kg N/ko/år i
2030 (Tabel 1).
For svin er fremskrivning af N-udskillelsen baseret på trenden i estimater
lavet af DCA (Poulsen, 2016) kombineret med N-udskillelsen brugt i de
nationale emissionsopgørelser (Tabel 3).
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For de øvrige dyretyper er N-udskillelsen holdt på samme niveau som i
2017.
Staldtypefordeling
Fremskrivning af fordeling af dyr på forskellige staldtyper er for malkekøer,
kvier, svin og mink baseret på estimater for 2020 og 2030 lavet af SEGES
(2019). For de mellemlæggende år er der interpoleret og for 2031-2040 er
fordelingen holdt på sammen niveau som i 2030. For malkekøer forventes
en stigning i andelen af dyr opstaldet i sengestalde, hvor 88 % er opstaldet i
2017 stigende til 99 % i 2030. For kvierne forventes en lignende tendens,
så ca. 75 % er opstaldet i sengestalde og ca. 25 % i dybstrøelsesstalde i
2030. For slagtesvin og smågrise er ca. 95 % opstaldet i stalde med drænet
eller delvist spaltegulv i 2017 og dette forventes også i 2030. For søer
forventes et fald i antallet der er opstaldet individuelt.
For høns og slagtekyllinger er fordelingen af dyrene på forskellige
produktionssystemer baseret på estimater for 2020 og 2030 fra Jensen
(2019a). Produktionen af burhøns forventes at være udfaset i 2020 og
næsten alle fritgående-, skrabe- og økologiske høns forventes at gå i stalde
med fler-etagesystemer. For slagtekyllinger forventes andelen af skrabe- og
økologiske kyllinger at stige.
Miljøteknologi
For den historiske emissionsopgørelse er inkluderet den
ammoniakreducerende effekt af forsuring og gyllekøling, men ikke
metanreducerende effekt eller ammoniakreducerende effekt fra øvrige
teknologier. Det er dog forventet at brug af emissionsreducerende
teknologier vil stige i fremtiden og der er derfor inkluderet effekt af følgende
tiltag/teknologier i fremskrivningen; gyllekøling af svinegylle, forsuring af
kvæg- og svinegylle (stald, lager og udbringning), luftrensning i svinestalde,
varmevekslere hos slagtekyllinger og øget udmugning hos mink. Ydermere
er reduktion i emissionen fra bioforgasset gødning også inkluderet.
I tabel 4 ses fremskrivningen af udbredelsen af emissionsreducerende
teknologi for kvæg og svin. For gyllekøling og forsuring i stald er den
reducerende emission inkluderet i den historiske opgørelse og
procentdelene er baseret på information fra Miljøgodkendelser for
husdyrbrug og leverandør for forsuringsanlæg. Fremskrivningen er baseret
på samme udvikling og samme fordeling mellem forskellige
miljøteknologier, som den historiske for perioden 2011-2016, da denne
udvikling har været stabil. Reduktion fra luftrensning er som nævnt, ikke
inkluderet i den historiske opgørelse. Fremskrivningen er baseret på
samme antagelse som i fremskrivning fra 2018 (Nielsen et al, 2018), dog
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revideret med nyeste antagelser om antal nye bedrifter med
miljøgodkendelser. Forsuring i marken er estimeret af SEGES (2019).
Fremskrivning af reducerende tiltag/teknologi for slagtekyllinger og mink ses
i tabel 5 for 2020 og 2030, de mellemlæggende år er interpoleret, hvor 2017
er sat til 0, da disse tiltag/teknologi ikke er inkluderet i den historiske
opgørelse.
De antaget emissionsreducerende effekter af ammoniak og metan er vist i
tabel 6.
Landbrugsareal
Fremskrivning af landbrugsarealet for 2018-2030 er baseret på estimater fra
AGMEMOD. For 2031-2040 holdes det på samme niveau som 2030. Areal
af organiske jorde er baseret på estimater lavet af Gyldenkærne (2019).
Handelsgødning
Brug af handelsgødning er fremskrevet på baggrund af antagelser om N
udbragt på, inklusiv N fra husdyrgødning og slam. For årene 2018-2019 er
forbruget af handelsgødning baseret på estimater fra Jensen et al. (2016),
som estimere forbrug til økonomisk optimum, men da det er vurderet af
Knudsen (2017) and Olesen (2017) at selve forbruget ligger under
økonomisk optimum, er forbruget af handelsgødning sat til 7 % under
økonomisk optimum.
For årene 2018-2019 er estimeret N per ha ud fra tilført N fra
handelsgødning, husdyrgødning og slam. N per ha for 2019 er estimeret til
189 kg N/ha og bruges til at estimere mængden af N udbragt på
landbrugsjorden for 2020-2030. Mængden af N fra handelsgødning er
estimeret som:
kg N fra handelsgødning = 189 kg N/ha * ha – kg N fra husdyrgødning og slam

Mængden af N fra handelsgødning kan ses i tabel 7.
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