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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Vedr. bestilling af eksempler på teknologier der kan indgå i en fremti-
dig miljøteknologiordning målrettet landbruget 

 

NaturErhvervstyrelsen har i bestilling dateret d. 25. januar 2017 bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at komme med eksempler på teknologier 
der kunne indgå i en miljøteknologiordning i 2019, der målrettes teknologier, som 
kan reducere kvælstofudvaskningen og/eller udledningen af drivhusgasser i landbru-
get. 
  
I besvarelsen, der følger nedenfor, er der udarbejdet en liste for ”Teknologier med po-
tentiale for reduktion af kvælstofudledning” samt en liste for ”Teknologier med po-
tentiale for reduktion af udledning klimagasser”. Pga. opgavens hastende karakter er 
der ikke udarbejdet en egentlig forklaring, teknologibeskrivelse samt beskrivelse af 
reduktionspotentialet for teknologiernes afledte effekter i forhold til kvælstof- og kli-
maindsatser. Der tages derudover forbehold for, at disse lister over mulige teknologi-
er ikke er udtømmende.  
 
Notatet er udarbejdet af Adjunkt Michael Nørremark, Seniorrådgiver Tavs Nyord og 
Seniorforsker Henrik Bjarne Møller, Institut for Ingeniørvidenskab, samt Professor 
Jørgen Eriksen og Professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, alle Aarhus 
Universitet. Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og 
Miljø- og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetje-
ning m.v. ved Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 
2016-2019”.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
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Notat vedr. mulige miljøteknologier for kvælstof- og klimaindsatser i landbruget 
Michael Nørremark, Tavs Nyord og Henrik Bjarne Møller, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab  
 Jørgen Eriksen og Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.  
 
NaturErhvervstyrelsen har bedt DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om at udarbejde et 
udkast til en liste over konkrete teknologier med mulige effekter for kvælstof- og klimaindsatser i 
landbruget. Teknologierne er akut efterspurgt ifbm. en eventuel ordning om tilskud til miljøteknologier i 
2019. Nærværende notat er alene et udkast forud for en evt. kommende proces for udfærdigelse af en 
egentlig teknologiliste. 
 
Besvarelsen herunder er opdelt i hhv. ”Teknologier med potentiale for reduktion af kvælstofudledning” i 
tabel 1 og ”Teknologier med potentiale for reduktion af udledning klimagasser” i tabel 2. 

Pga. den korte tidsfrist er der ikke udarbejdet en egentlig forklaring, teknologibeskrivelse samt beskrivelse 
af reduktionspotentialet for teknologiernes afledte effekter i forhold til kvælstof- og klimaindsatser. Der 
tages derfor forbehold for at listen over mulige teknologier i tabel 1 og 2 ikke er udtømmende.  

Notatet er udarbejdet på baggrund af DCA rapporterne ”Virkemidler til realisering af 2. generations 
vandplaner og målrettet arealregulering” og ”Effekter af tiltag til reduktion af landbrugets udledning af 
drivhusgasser” og endvidere på baggrund af DCA notatet ”Verificering og præcisering af effekter til ny 
ordning om miljøteknologier i randzoner – del 2” fremsendt til NaturErhvervstyrelsen den 17. november 
2015.  

 

 

 

  



Teknologier for kvælstofindsats i jordbruget 

Den relative bedre udnyttelse af kvælstof og/eller reduktion af kvælstofudledning for hver enkelt teknologi, 
bør baseres på målte effekter i forhold til teknologiernes reduktion af forbruget af kvælstof og udledning 
fundet i litteraturen. Disse effekter kan omregnes til et reduktionspotentiale angivet i procent i forhold til 
mest almindelige dyrkningspraksis. 
 
Tabel 1. Oversigt over teknologier med mulig potentiale for kvælstofindsats 

Teknologi 

Gødningsplacering ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse 

Gødningsplacering ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse med aut. rækkestyring og sektionsløft   

Variabel dosering og positionsbestemt tildeling af flydende gødninger  

Fjernbetjent kantspredningsudstyr og sektionsafblænding 

Variabel dosering og positionsbestemt tildeling af kunstgødning 

Variabel dosering og positionsbestemt tildeling af gylle 
 
Sensorer for registrering af næringsstofindhold i gylle ved udbringning 
 
Tilsætning af nitrifikationshæmmer ved gylleudbringning 

Gødningsplacering ved såning 

Injektion af flydende gødning og gylle i jord mellem voksende afgrøder, præcise styring mellem 
rækker og i dybden 
 
Såning af mellem- eller efterafgrøder ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse 

Såning af mellem- eller efterafgrøder ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse med aut. rækkestyring og 
sektionsløft  

Jordbearbejdning og såning for effektiv etablering af efterafgrøder 

Såmaskine for direkte såning af efterafgrøder 
 
Skiveskærssåmaskine, der kan så efterafgrøder, mellemafgrøder, ledsagerafgrøder i en voksende 
afgrøde med lille rækkeafstand, udstyret med såskær for minimal jordforstyrrelse og præcis styring 
mellem rækkerne og i dybden 
 
Udstyr til pleje og fjernelse af biomasse fra vådområder og lavbundsarealer  
 
Etablering af konstruerede vådområder/drænfiltre 
 
Flowmålere og gennemløbsbrønde for kontinuerlig måling af afstrømningen fra dræn 



 
Trådløse nitratsensorer i afstrømninger fra dræn1 
 
Biogasanlæg for husdyrgødning og biomasse fra naturpleje 
 
Anlæg for afbrænding af husdyrgødning og energiudnyttelse 
 
1 Teknologien skal valideres. Teknologien er markedsført i 2016 som udlånsmateriel. 
 

 

Teknologier for klimaindsats i landbruget 

Effekter for hver enkelt teknologi bør baseres på målinger af teknologiernes reduktion i udledningen af 
klimagasser fundet i litteraturen. Disse effekter kunne omregnes til et reduktionspotentiale angivet i 
procent i forhold til mest almindelige praksis i landbruget. 
 
Tabel 1. Oversigt over teknologier med mulig potentiale for klimaindsats 

Teknologi 

Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle og kunstgødning 

Biogasanlæg for husdyrgødning og biomasse fra naturpleje 
 
Gyllekøling i stalden 
 
Forsuring af husdyrgødning i stalden 
 
Nitrattilsætning til kvægfoder 
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