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Den 16. december 2019 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 
 

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 175 (MOF alm. del) stillet 20. 

november 2019 efter ønske fra Zenia Stampe (RV). 

Spørgsm ål nr. 17 5 

”Vil ministeren bekræfte de nye oplysninger om, at mængden af lavbundsjorde er steget  fra 107.000 

hektar til 170.000 hektar? Og v il ministeren redegøre for, hvor meget af lavbundsjorden  der er i om-

drift, og hvor meget der er permanent græs? Og v il ministeren redegøre for, hvad de nye tal betyder for 

landbrugets og Danmarks samlede udledning af CO2?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet Landbrugsstyrelsen, som oplyser: 

 

"Det er korrekt, at Aarhus Universitet nu opgør arealet med lavbundsjorder på landbrugsarealet til ca. 

171.000 hektar. Tidligere opgjorde Aarhus Universitet dette areal til 108.ooo hektar. 

 

Af de ca. 171.000 hektar lavbundsjord, er ca. 107.000 hektar i omdrift og ca. 52.000 hektar permanent 

græs i 2019. De resterende 12.000 hektar kan hverken kategoriseres som omdrift eller permanent 

græs, og omfatter bl.a. reetablerede vådområder, skovrejsning, skovarealer, frugttræer og buske mv. 

 

Aarhus Universitet vurderer, at opskrivningen af lavbundsarealet, ved brug af de hidtidige emissions-

faktorer for organiske lavbundsjorder, v il medføre en merudledning fra landbrugsjorder på ca. 1 ,6 mio. 

ton CO2-ækvivalenter i 2020 indrapporteringen til EU og FN, relativ t til 2019 indrapporteringen for 

2017 . Hovedparten af merudledningen tilskrives LULUCF-sektoren, hvorimod lattergasudledninger, 

svarende til ca. 0,18 mio. ton CO2-ækvivalenter, tilskrives landbrugssektoren. De samlede udledninger 

fra lavbundsjorder forventes opgjort til ca. 5,7 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2017, ifm. 2020 indrappor-

teringen til EU og FN. Aarhus Universitet oplyser, at arealopskrivningen v il medføre, at Danmarks 

samlede udledninger af drivhusgasser stiger med ca. 3,2 pct. Aarhus Universitet bemærker, at estime-

ring af udledninger fra lavbundsjorder er forbundet med stor usikkerhed. Desuden fremgår det af Aar-

hus Universitets seneste redegørelse om arealopskrivningen, at der kan være grund til at overveje, om 

de hidtil anvendte emissionsfaktorer for organogene lavb undsjorder bør revideres. Denne rev ision v il i 

så fald høre under Klima-, Energi- og Forsy ningsministeriets ressort.  

 

Aarhus Universitets udredning om arealopskrivningens implikationer for Danmarks samlede udled-

ninger af drivhusgasser fremgår af bilag 1 ." 
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