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Verdens mælkeproduktion forventes at vokse 
med ca. 1,8 pct. om året i løbet af det næste 
årti. Produktionen vil stige i næsten alle om-
råder, men især Indien, Pakistan og i Afrika 
under ét vil der forekomme en stor vækst. Kli-
mabelastning, og herunder effektivitet, i mæl-
kesektoren, er en vigtig brik, når det gælder 
den langsigtede mælkeproduktion. I en global 
klimastrategi vil en reduktion af Danmarks 
husdyrproduktion blot for at reducere landets 
drivhusgasemissioner næppe være optimalt.

Skift mellem lande og kontinenter
På globalt plan og mellem kontinenter er der 
sket store forandringer i bestanden af malkekø-
er og dermed også mælkeproduktionen. Mal-
kekøerne flytter fra Europa og Nordamerika 
til Asien og Afrika: Mens Europa havde næ-
sten halvdelen af jordens bestand af malkekø-
er frem til starten af 1970’erne, er andelen si-
den faldet til under 15 pct. Asien – især Indien 
– og til dels Afrika har derimod øget deres an-
del betragteligt, jf. figur 1.

Den relative nedgang i Europa har været 
kendetegnende for hele perioden, men indfø-
relsen af mælkekvoter i EU i 1984 forstærkede 
udviklingen. Kvoteordningen blev dog grad-
vist mere og mere fleksibel, og kvoterne op-
hørte helt i 2015, hvilket også afspejler sig i 
udviklingen. 

Det viste sig, at mælkekvoter er en effektiv 
måde at styre produktionen på, men de kan 
også begrænse tilpasnings- og konkurrence-
evnen på lidt længere sigt. Der var ikke tegn 
på, at EU’s mælkekvoter begrænsede verdens 
samlede bestand af malkekøer: Den falden-
de bestand af malkekøer i EU blev gradvist 
erstattet af en endnu større stigning i andre 
lande.

Væksten i Asien skyldes især Indien, som nu 
har 20 pct. af verdens bestand af malkekøer. 
Mælk er en vigtig proteinkilde i Indien, og be-
folkningstilvæksten og en øget indkomst har 
øget efterspørgslen efter mælk i landet.

Flytningen af malkekøer og mælkeproduk-
tion mellem lande og kontinenter som vist i fi-
gur 1 er et tegn på, at produktionen i vid ud-
strækning tilpasser sig forholdene og placeres, 
hvor det er mest fordelagtigt. Det vil sige, at 
marked, naturgivne forhold, konkurrencevil-
kår m.m. har en væsentlig betydning for mæl-
keproduktionen og den globale placering.

Produktion og forbrug det kommende årti
OECD og FAO, som må betegnes som kom-
petente og troværdige kilder, forventer, at ver-
dens mælkeproduktion vil vokse med ca. 1,8 
pct. om året i løbet af det næste årti (frem til 
2031), jf. OECD-FAO (2022). Denne vækst i 
mælkeproduktionen er hurtigere end væksten 
i produktionen af de fleste andre vigtige land-
brugsvarer.

Stigningen i produktionen og forbruget er 
drevet af både stigende indkomst og stigende 
befolkning. 

Den globale vækst i mælkeproduktionen 
er sammensat af forskellige vækstrater. I hø-
jindkomstlande, 0,4 pct., i lav- og mellemind-
komstlande, 2 pct., og i lavindkomstlande: 1,5 
pct. Der forudses især stigende produktion og 
forbrug af mælk og mælkeprodukter i Indien, 
Pakistan og i Afrika under ét. Indien, som i 
forvejen er verdens største mælkeproduceren-
de land, vil frem til 2031 øge mælkeprodukti-
onen med næsten 40 pct. 

EU, som stadig er verdens næststørste mæl-
keproducent trods en faldende andel af verdens 
malkekøer, får også en stigende produktion 
frem til 2031. Her er den årlige gennemsnitli-
ge stigningstakt dog kun ½ pct.

Klimabelastning
Når OECD-FAO laver skøn for den fremtidige 
mælkeproduktion, oplistes også en række usik-
kerheder. ”Lovgivning med henblik på at redu-
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Figur 1. Global geografisk fordeling af malkekøer i udvalgte 
områder, 1961-2020. Kilde: Egen fremstilling på baggrund af 
OECD-FAO (2022).

Figur 2. Udviklingen i verdens samlede mælkeproduktion, 
1990-2031. Kilde: Egen fremstilling på baggrund af OECD-FAO 
(2022).
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cere CO2-emission” angives her som noget, der 
kan have en stærk indflydelse på den fremtidige 
globale mælkeproduktion. Samtidig noteres det 
også, at drivhusgasser fra mælkesektoren i nogle 
vigtige lande udgør en stor andel af de samlede 
drivhusgasser. Klimapolitik og mælkeproduktio-
nens klimabelastning er dermed vigtige faktorer.

Informationer om mælkeproduktionens kli-
mabelastning i forskellige lande er værdifulde 
som grundlag for klimapolitiske foranstaltnin-
ger. Der er dog en stor usikkerhed ved sådanne 
sammenligninger, idet forskelle i metode, re-
præsentativitet og periode samt datapålidelig-
hed kan gøre konklusionerne usikre.

En større international sammenligning ses af 
Mazzetto et al. (2021), som har udvalgt 25 rap-
porter fra 18 lande, som tilsammen står for 55 
pct. af verdens mælkeproduktion. Konklusio-
nen er, at New Zealand har det laveste CO2-ud-
slip pr. kg. mælk, men landet ligger i gruppe 
Uruguay, Portugal, Danmark, Sverige og Ca-
nada. Et resultat af undersøgelsen ses i figur 3.

Det er selvfølgeligt kritisk, at landet med 
den største forventede stigning i mælkeproduk-
tionen i de kommende år, Indien, har en så 
relativ høj CO2-belastning pr. kg. mælk. OE-
CD-FAO vurderer også overordnet, at en re-
duktion af verdens samlede drivhusgas i høj 
grad vil afhænge af effektivitetsforbedringer i 
Indien og i andre lande med en stor og eksten-
siv kvægbestand.

Kilden viser også, at lande med en høj mæl-
keydelse pr. ko også har en lav CO2-emissi-
on. Dette bekræftes af f.eks. Lesschen et al. 
(2011), som viser, at forskelle i klimabelastnin-
gen i mælkeproduktionen i EU især forklares 
ved mælkeydelsen: Jo større mælkeydelse de-
sto mindre klimabelastning pr. kg. produce-
ret mælk.

Produktivitet
Produktivitet eller effektivitet – hvilket i den-
ne sammenhæng kan måles som produceret kg 
mælk pr. ko pr. år – er dermed en vigtig brik, 
når man taler om den langsigtede mælkepro-
duktion. Den langsigtede udvikling er meget 
klar: Mælkeydelsen stiger fra år til år, og det 
gælder i stort set alle lande verden over. Avlsar-
bejde (genetik) og bedre fodring er vigtige for-
klaringer på denne stigende produktivitet. Der 
er dog meget store forskelle fra land til land og 
fra kontinent til kontinent, jf. figur 4.

Figuren viser for det første, at der har væ-
ret betydelige produktivitetsstigninger de fle-
ste steder – med Afrika som en undtagelse – i 

perioden 1980-2021. En fordobling af mælke-
ydelsen pr. ko har således været det generel-
le billede. 

For det andet ses der stadig meget store 
forskelle i produktiviteten mellem de enkelte 
lande og kontinenter. Selv om Asien har 2-3 
doblet produktiviteten de sidste 40 år, er mæl-
keydelsen stadig 5 gange højere i Nordame-
rika og i Danmark. Det viser, at mange vest-
lige lande har strukturelle og landespecifikke 
konkurrencemæssige fordele i mælkeprodukti-
onen, som ikke umiddelbart kan overføres til 
mindre udviklede lande. Den højere produk-
tivitet i mælkesektoren i EU og Nordamerika 
giver ikke bare omkostningsmæssige fordele, 
men også – alt andet lige - mindre klimabe-
lastning. Begge dele er vigtige i en tid med fo-
kus på både international konkurrenceevne og 
klimatilpasning.

Afslutning
Den fremtidige globale mælkeproduktion er 
dermed afhængig af på den ene side klimapo-
litikken og på den anden side de økonomiske 
markedsforhold, herunder konkurrenceevnen. 
Klimapolitiske tiltag kan flytte og reducere 
mælkeproduktionen, mens markedsforholde-
ne mest taler for et stigende forbrug i takt med 
stigende økonomisk velstand. Det samme gæl-
der for Danmark, når markedsforholdene om-
fatter det globale marked. De helt afgørende 
spørgsmål er: Vil en reduceret mælkeproduk-
tion i Danmark medføre flere malkekøer i ud-
landet? Hvor, hvor meget og med hvilken ef-
fekt på det globale klima?

World Resource Institute (2020) har under-
søgt husdyrproduktionens drivhusgasemissio-
ner i forskellige lande, og med hensyn til Dan-
mark konkluderes det:

Fra et politisk perspektiv tyder det på, at en re-
duktion af Danmarks husdyrproduktion blot for 
at reducere landets drivhusgasemissioner næppe 
vil være en god global strategi for at reducere driv-
husgasemissioner fra fødevaresektoren, så længe 
verden efterspørger den nuværende eller en vok-
sende mængde mælk og svinekød.

I betragtning af dels forudsigelserne vedrøren-
de den fremtidige globale mælkeproduktion, 
dels CO2-udslippet pr. kg. produceret mælk, 
vil det det mest rationelle være, at få effektivi-
seret mælkesektoren i lande som Indien og Pa-
kistan: Her vil en indsats bedst kunne bidra-
ge til at begrænse verdens samlede CO2-udslip 
fra mælkesektoren.

Kilder:
Lesschen et al. (2011): Greenhouse gas emission profi-
les of European livestock sectors. doi:10.1016/j.anifeed-
sci.2011.04.058

Mazzetto et al. (2021): Mapping the carbon footprint 
of milk for dairy cows. https://www.dairynz.co.nz/me-
dia/5794083/mapping-the-carbon-footprint-of-milk-
for-dairy-cows-report-updated.pdf

OECD-FAO (2022): OECD-FAO Agricultural Out-
look 2022-2031

World Resource Institute (2020): Comparing the Life Cy-
cle Greenhouse Gas Emissions of Dairy and Pork Systems 
https://files.wri.org/d8/s3fs-public/comparing-life-cyc-
le-greenhouse-gas-emissions-dairy-pork-systems_0.pdf

Figur 4. Produktivitet i mælkeproduktionen i forskellige 
lande og områder (1980 og 2021). Kilde: Egen fremstilling på 
grundlag af FAO (2022).

Figur 3. Drivhusgas-emission i mælkeproduktionen.  
Kilde: Mazzetto et al. (2021).
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