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Vedr. bestillingen ” Status vedr. mulig anvendelse af nationale emissions-
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Landbrugsstyrelsen har i en bestilling dateret d. 15. december 2017 bedt DCA – Nati-

onalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om lave et notat der indeholder følgende to 

elementer: 

1. En kort redegørelse for erfaringerne i andre lande, som er sammenlignelige 

med Danmark, med fastsættelse af nationale emissionsfaktorer. 

 

2. En oversigt over hvilke udledninger af lattergas, der med øget dokumentation 

kunne estimeres med en national emissionsfaktor. Herunder ønskes der en 

redegørelse for, hvad der skal til for at frembringe et dokumentationsgrund-

lag som lever op til IPCC’s krav. Endeligt ønskes der en indledende vurdering 

af, om en national emissionsfaktor vil være højere eller lavere end IPCC’s 

standardemissionsfaktor.  

 

Notatet blev leveret den 25. januar 2018. 

 

Efterfølgende har Landbrugsstyrelsen i en mail fra d. 20. februar bedt om en uddyb-

ning af besvarelsen.  Der spørges om følgende: 

 

3. Vil det beskrevne studie også kunne adressere langtidseffekter og økotok-

sikolgiske aspekter af nitrifikationshæmmere? 

4. Hvad forventes IPCC Tier 1 EF at være for lattergas fra gødning i Good Prac-

tice Guidelines der er i revision (http://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/home/2019refinement/fod.html)?  

5. Vil det være muligt/hensigtsmæssigt, at udføre nogle af forsøgene i fællesskab 

med f.eks. SLU i Alnarp eller en tilsvarende forskningsinstitution i Nordtysk-

land – for derved at gøre resultaterne bredere anvendelige og reducere om-

kostningerne? 

6. Det bliver bemærket at man i de engelske forsøg også har bestemt EF’er for 

forskellige udbringningsmetoder. Vil det forslåede danske studie også kunne 

afdække dette? 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/home/2019refinement/fod.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/home/2019refinement/fod.html
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7. Vil det forslåede studie også afdække effekten af klimagradienter på EF? Både 

årlig variation, men også den langsigtede effekt når vi taler klimaforandringer 

over 50+ år? 

8. Hvis en reduktion i emissioner på mellem 20-50 pct. bliver resultatet af nati-

onale EF – hvad vil det så betyde for reduktionsforpligtelsen i den ikke-kvote-

belagte sektor i perioden 2021-2030?  

9. DCA bør forholde sig til, at der ud over revision af guidelines (der vedrøre EF) 

er justeringer af GWP’er både i AR 6 og forventeligt også i kommende AR 7 

(2021 vistnok). Lattergas GWP er for nedadgående. 

 

I denne besvarelse findes både det oprindelige notat og tillægsbesvarelsen.  

 

Notatet og tillægsbesvarelsen er udarbejdet af seniorforsker Søren O. Petersen, lektor 

Lars Elsgaard, seniorforsker Ib S. Kristensen, professor Jørgen E. Olesen, seniorfor-

sker Nick Hutchings og seniorforsker Poul Erik Lærke fra Institut for Agroøkologi ved 

Aarhus Universitet samt seniorforsker Steen Gyldenkærne fra Institut for Miljøviden-

skab ved Aarhus Universitet. Akademisk medarbejder Finn P. Vinther fra Institut for 

Agroøkologi samt akademisk medarbejder Mette Hjorth Mikkelsen fra Institut for 

Miljøvidenskab har været fagfællegranskere, og notatet samt tillægsspørgsmålene er 

revideret i lyset af deres kommentarer.  

 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndigheds-

betjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 2.07 

i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2017-2020”.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Lene Hegelund 
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Niveau af emissioner på danske jordtyper afhængig af anvendelse af 
forskellige gødningstyper sammenlignet med IPCC standarder

Søren O. Petersen1, Lars Elsgaard1, Steen Gyldenkærne2, Nick Hutchings1, Ib S. Kristensen1, Poul Erik Lærke1 
& Jørgen E. Olesen1 

1Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet; 2Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet 

Sammendrag 

Notatet beskriver grundlaget for nationale opgørelser af lattergasemission fra landbrugsjord, og 
perspektiverne ved introduktion af nationale emissionsfaktorer (EF = kg N2O-N pr. kg N tilført) i Danmark. 
Hidtil har kun Holland og Storbritannien bestemt nationale EF, hvilket har ændret landenes opgørelse for 
landbrugsjord med hhv. +21 og -33%. Udvalgte markforsøg under danske forhold indikerer en EF på 0,0074 
(95% konfidensinterval: 0,0043-0,0081). Det vurderes, at nationale EF for kilder til lattergasemission fra 
landbrugsjord vil være 20-50% lavere end IPCC’s standardværdi på 0,01.  

1 Baggrund 

I Danmark kommer næsten 90% af antropogene emissioner af lattergas (N2O) fra landbruget, især fra 
landbrugsjord (Nielsen et al., 2017). Tabel 1 viser en oversigt over kilderne til lattergasemission i 
landbrugssektoren. Med en andel på lidt over 8% af den samlede danske drivhusgasudledning er 
lattergasemission fra landbrugsjord en vigtig kilde til drivhusgasser. Udbragt handelsgødning og 
husdyrgødning samt afgrøderester er de tre største kilder. Det skal desuden fremhæves, at ammoniaktab 
og kvælstofudvaskning er vigtige indirekte kilder til lattergas. Opbevaring af husdyrgødning på bedriften er 
også en kilde til lattergas, men kendskabet til staldindretning og opbevaringsforhold, og hvordan det 
påvirker emissionen af lattergas, er meget mangelfuldt.  

Tabel 1. Landbrugets emissioner af lattergas i 2015, beregnet med IPCC’s standardmetode og default 
emissionsfaktorer (Nielsen et al., 2017).

Kilde Tilført N 1000 ton N2O

Direkte Husdyrgødningslagre kg N/år 235382207 1.99

Indirekte Gødningslagre (fra NH3 fordampning) kg N/år 29487265 0.46

Handelsgødning til landbrugsarealer kg N/år 203483000 3.20

Husdyrgødning til landbrugarealer kg N/år 209015603 3.28

Slam på landbrugsjord kg N/år 2768000 0.04

Anden organisk N tilførsel kg N/år 4455000 0.07

Afgræsning kg N/år 21084630 0.59

Afgrøderester kg N/år 141404000 2.22

Mineralisering af organisk stof i jord kg N/år 7112115 0.11

Dyrkning af organisk jord ha 112778 1.61

Indirekte Ammoniaktab fra udbragt N og planter kg N/år 32474577 0.51

Udvaskning kg N/år 165331000 1.33

Gødningslagre

Mark Direkte

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Den 25. januar 2018
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Danmark har forpligtet sig til at lave en årlig opgørelse af nationale drivhusgasemissioner, herunder 
lattergas. Det sker efter retningslinjer, som defineres af IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 
en videnskabelig institution med tilknytning til FN (IPCC, 2006). Emissionen estimeres som:  

Aktivitetn × EFn, (1) 

hvor Aktivitetn repræsenterer det årlige input af kvælstof med kilden n, og EFn den tilhørende 
emissionsfaktor. Der er generelt stor usikkerhed omkring emissioner af lattergas fra jord, som på grund af 
meget stor rumlig og tidslig variation er vanskelig at kvantificere. I stedet har man, på grundlag af statistiske 
analyser af måleresultater fra en række lande, anbefalet en gennemsnitlig emissionsfaktor (EF) for hver af 
kilderne i Tabel 1. Disse default-værdier kan benyttes, hvis nationale EF ikke foreligger. 

IPCC’s guidelines er i øjeblikket under revision. Det er uklart, hvordan dette vil påvirke EF for kilder til 
lattergasemission fra landbrugsjord. Eventuelle ændringer i IPCC’s guidelines har dog ikke betydning for 
Danmarks reduktionsforpligtelser i Kyoto-aftalens anden forpligtigelsesperiode og vil kun gælde efter 2020, 
efter en COP beslutning og under Paris-aftalen. Hvordan en ændret EF skal indgå i Danmarks forpligtigelser 
inden for EU er uafklaret. 

Selvom tab af kvælstof i form af ammoniakfordampning eller udvaskning indebærer, at der er mindre 
kvælstof tilbage i landbrugsjorden, som kan føre til lattergasemission, så estimeres lattergasemissionen 
altså på basis af tilført kvælstof i hver kilde uden forudgående korrektion for disse tabsposter, jfr. IPCC 
(2006; ligning 11.1). 

Tabel 2. Standard (Tier 1) emissionsfaktorer fra IPCC samt nationale EF, som er taget i anvendelse af 
Holland (NL) og Storbritannien (UK).  

IPCC NL UK 

Handelsgødning 0,01 0,013a 

Urea/UAN til græs 0,00481b 

Urea/UAN til afgrøder 0,00604 

Andre gødningstyper til græs 0,01293 

Andre gødningstyper til afgrøder 0,00791 

Husdyrgødning 0,01 

Gylle, overfl udbragt 0,004 0,00601c 

Gylle, nedfældet 0,009 0,00601 

Fast gødning 0,004 0,00364 

Spildevandsslam 0,01 0,009 

Afgrøderester 0,01 0,011 

Deposition under afgræsning 

Kvæg/svin/fjerkræ 0,02 0,033 0,004432 
Får/andet 0,01 0,033 0,004432 

a Kun kalkammonsalpeter undersøgt. 
b Ammoniak-N tab fra ureaholdige gødninger på op til 45% (Misselbrook et al., 2016; Tabel A11) 
kan være medvirkende til den lave EF for direkte lattergasemission.  
c Effekt af udbringningsmetode på ammoniaktab beregnes (Misselbrook et al., 2016). Idet dette 
er en indirekte kilde til N2O, afhænger samlet lattergasemission også af udbringningsmetode.  
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Tabel 2 viser kilder til direkte emission af lattergas fra landbrugsjord, og de tilhørende default EF (kolonnen 
med overskrift IPCC). Default EF er i de fleste tilfælde 0,01, svarende til at 1% af det kvælstof, som tilføres i 
f.eks. handelsgødning, tabes i form af lattergas (N2O-N).

Værdierne af EF tillægges i den danske opgørelse en usikkerhed på 100%, mens den tilsvarende usikkerhed 
på aktivitetsdata varierer mellem 3 og 25% (Nielsen et al., 2017; Tabel 5.29). Den store usikkerhed på EF gør 
det relevant at overveje, om en kvantificering af lattergasemissioner på nationalt niveau kan forbedre 
præcisionen, og hvilke perspektiver en sådan indsats har for den samlede emission, og for effekten af 
virkemidler til reduktion af lattergasemission fra landbrugsjord. Givetvis vil  EF baseret på nationale 
undersøgelser være mere retvisende for danske forhold med hensyn til landbrugsproduktion og klima end 
IPCC’s default værdier. Dette notat diskuterer forudsætningerne for at dokumentere nationale EF, og om 
nationale EF kan forventes at afvige fra default-værdierne. 

2 Erfaringer med nationale emissionsfaktorer 

I dette afsnit beskrives kort baggrunden for at anvende nationale EF for lattergasemission fra 
landbrugsjord, og erfaringer fra to lande gennemgås.  

En opgørelse på grundlag af IPCC’s default EF-værdier betegnes Tier 1, som udgør den mest simple 
beregningsmetode. Aktuelt anvender DK Tier 1 i opgørelsen af lattergasemissioner fra landbrugsjord. IPCC 
opfordrer dog alle lande til at anvende Tier 2, hvor opgørelsen er baseret på nationale EF, såfremt det er 
muligt. Om Tier 1 skriver IPCC: 

”The Tier 1 methodologies do not take into account different land cover, soil type, climatic conditions or 

management practices (other than specified above). Neither do they take account of any lag time for direct emissions 

from crop residues N, and allocate these emissions to the year in which the residues are returned to the soil.”  

(2006 IPCC Guidelines Vol. 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use, p. 11.6) 

En Tier 2-metode med anvendelse af nationale EF forventes således at repræsentere vigtige afgrøder, 
jordtyper, klimagradienter og dyrkningsmetoder i det pågældende land. Desuden fremhæves, at emission 
af lattergas fra afgrøderester ikke i praksis er afgrænset til et enkelt forsøgsår. Den dyrkningsmæssige 
forhistorie (sædskiftet) har dermed betydning for lattergasemissionen. 

Aktuelt benytter kun to lande, Holland (NL) og Storbritannien (UK), nationale EF for lattergasemissioner fra 
landbrugsjord. 

Holland (2,5 mio. ha landbrugsjord) 

Nationale EF er i Holland defineret for kategorierne handelsgødning, husdyrgødning, spildevandsslam, 
kompost, afgrøderester, bearbejdning af tørvejord, og husdyrgødning afsat af græssende dyr. De nationale 
EF fremgår af Tabel 2.  

Den nationale EF er i Holland højere for handelsgødning, lavere for udbragt husdyrgødning, og højere for 
kvælstof afsat under afgræsning. Desuden har man fundet en effekt af udbringningsmetode. Samlet 
betyder disse ændringer, at emissionen af lattergas fra landbrugsjord i den hollandske opgørelse forøges 
med 21% sammenlignet med en opgørelse baseret på IPCC’s default emissionsfaktorer. 
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Hollands nationale EF bygger primært på markforsøg gennemført på lerjord (2007-2008) og sandjord (2007-
2009) og inkubationsforsøg med tørvejord (Velthof et al., 2010; Velthof & Mosquera, 2011). Markforsøgene 
blev alle gennemført i samme område, dvs. effekter af klimagradienter blev ikke belyst. Forsøg på sandjord 
omfattede græs og majs, forsøgene på lerjord kun græs. Indenfor hvert forsøg var der fem (græs) eller seks 
(majs) behandlinger (handels- og husdyrgødning, udbringningsmetode). Gødskning fulgte gældende 
normer, dog med ekstra niveauer i 2009.  

Der blev i markforsøgene gennemført 64 eller 83 målekampagner over de 2-3 år, som måleperioden 
omfattede, svarende til 32-38 årlige målekampagner, med hyppigere målinger omkring gødskning, og 
lavere frekvens om vinteren. For øvrige detaljer henvises til Velthof et al. (2010). Der var i alt omkring 40 
”behandlingsår” (kombinationer af behandling, jordtype, gødningsniveau og år) i de hollandske markforsøg. 

Storbritannien (17 mio. ha landbrugsjord, heraf 6,4 mio. ha i omdrift) 

Storbritannien gennemførte i perioden 2010-2015 et måleprogram til dokumentation af nationale EF for 
lattergasemission fra dyrkningsjord. Man har på den baggrund defineret nationale EF for kategorierne 
handelsgødning, husdyrgødning, og husdyrgødning afsat af græssende dyr. De nationale EF fremgår af 
Tabel 2. 

Introduktionen af nationale EF har i Storbritannien resulteret i højere, såvel som lavere EF for 
handelsgødning, lavere EF for udbragt husdyrgødning, og lavere EF for kvælstof afsat under afgræsning. 
Desuden har man bestemt separate EF for forskellige udbringningsmetoder. Samlet betyder disse 
ændringer, at emissionen af lattergas fra landbrugsjord i den britiske opgørelse reduceres med 33% 
sammenlignet med en opgørelse baseret på IPCC’s default emissionsfaktorer. 

Måleprogrammet omfattede 9 målelokaliteter med op til 11 behandlinger pr. lokalitet. Det er uklart, hvor 
mange måleprogrammer som dækkede mere end et forsøgsår. På mindst fire lokaliteter blev EF for flere 
gødningstyper og -niveauer bestemt (Chadwick et al., 2014).  

Den anvendte målestrategi er beskrevet af Chadwick et al. (2014). Man konkluderede på grundlag af en 
forundersøgelse, at rumlig variation bidrog mere til usikkerheden på EF end præcisionen på den enkelte 
måling af lattergasemissionen. Derfor blev UK’s måleprogram gennemført med et stort antal målepunkter 
pr. lokalitet, men med en meget basal prøvetagningsprocedure. 

Som det fremgår af Tabel 2, rapporterer UK de nationale EF med 3-4 betydende cifre. Disse værdier 
repræsenterer sandsynligvis et gennemsnit af EF fra måleprogrammer på forskellige lokaliteter, men 
afspejler ikke den reelle usikkerhed.  

3 Perspektiver for anvendelse af nationale emissionsfaktorer i DK 

Arealet med landbrugsjord i Danmark er på 2,65 mio. ha, dvs. på niveau med arealet i Holland, men 
betydeligt mindre end arealet i Storbritannien.  

Direkte vs. indirekte emission af lattergas 

Nationale EF for lattergasemission fra landbrugsjord vedrører kun direkte emissioner. Ammoniaktab før og 
under udbringningen, såvel som kvælstofudvaskning, giver anledning til lattergasemission udenfor 
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dyrkningsfladen, som derfor ikke er omfattet af EF for lattergasemission fra landbrugsjord. Disse to 
indirekte kilder skal fortsat estimeres med default EF fra IPCC.  

Når det alligevel er vigtigt at nævne ammoniaktab og kvælstofudvaskning her, så er det fordi de har 
indflydelse på, hvor meget kvælstof der omdannes i landbrugsjorden, og dermed for den direkte emission 
af lattergas. Ændringer i produktionen, som påvirker risikoen for ammoniaktab eller kvælstofudvaskning 
(såsom overdækning af gyllelagre, valg af handelsgødning, tidspunkt for udbringning), vil påvirke, hvor 
meget kvælstof der efterlades i jorden, og dermed den direkte lattergasemission. Eksempelvis er risikoen 
for ammoniaktab fra overflade-udbragt urea høj, og det kan resultere i en relativt lavere EF for denne 
anvendelse, som det fremgår af de nationale EF i Tabel 2 (cf. Urea/UAN udbragt på græs, overfladeudbragt 
husdyrgødning).  

Nationale EF er altså knyttet til et bestemt produktionssystem, og derfor er det er vigtigt med realistiske 
rammer omkring et eventuelt måleprogram. 

Aktivitetsdata 

Aktivitetsdata for både husdyr- og planteproduktion er veldokumenterede på bedriftsniveau. Det gælder 
også opgørelser af forbruget af kvælstof i handels- og husdyrgødning, og mængden af afgrøderester. 
Korrektion for ammoniaktab er også godt belyst, idet der er udarbejdet for en række kombinationer af 
gødningssammensætning, udbringningsmetode, jordtype og klima (Hansen et al., 2008).  

Disse forhold gør, at kvælstoftilførsler til landbrugsjorden i DK er meget veldefinerede. Desuden er 
anvendelsen af kvælstofgødning reguleret med henblik på at minimere tab i form af ammoniak eller 
kvælstofudvaskning. Det er med til at øge den relative betydning af direkte emissioner af lattergas, og 
dermed relevansen af at bestemme nationale EF for lattergasemission fra landbrugsjorden. 

Trods sin størrelse omfatter DK betydelig geografisk variation med hensyn til jordtyper og klima, men også 
med hensyn til afgrødesammensætning og husdyrfordeling. Sammenfald mellem gradienter i klima, 
jordtype og husdyrfordeling betyder, at det vil være nødvendigt at belyse flere scenarier i forbindelse med 
en eventuel dokumentation af nationale EF. 

Virkemidler 

Dyrkningspraksis har som nævnt betydning for direkte emissioner af lattergas fra landbrugsjorden, bl.a. ved 
at påvirke risikoen for ammoniaktab efter udbringningen. Hvis en teknologi har potentiale til at reducere 
indirekte eller direkte emissioner af lattergas, er der tale om et virkemiddel.  

Nitrifikationshæmmere er en gruppe stoffer, som har vist sig at reducere emissionen af lattergas fra 
handels- og husdyrgødning. Der findes endnu ingen dokumentation under danske forhold, men 
udenlandske undersøgelser indikerer, at reduktionen kan være på omkring 40% (bl.a. Qiao et al., 2015). 

Der findes en række nitrifikationshæmmere på markedet, som har meget forskellige fysisk-kemiske 
egenskaber. Derfor er der et behov for sammenlignende studier, eksempelvis under kontrollerede forhold i 
laboratorie- eller lysimeterskala. 

Hvis et land ønsker at anvende en national EF for handels- eller husdyrgødning behandlet med 
nitrifikationshæmmere, skal det dog ske med reference til en national EF for ubehandlet gødning. Nationale 
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EF er med andre ord en forudsætning for at indregne effekter af nitrifikationshæmmere (eller andre 
virkemidler til lattergasreduktion) i den nationale opgørelse. 

Niveauet af lattergasemission i danske undersøgelser 

Ved Aarhus Universitet er der igennem de seneste 10 år gennemført flere langtidsstudier (100-400 dages 
varighed) af lattergasemission fra dyrkningsjord, som giver et vist indblik i niveauet for EF under 
markforhold i Danmark. Resultater fra udvalgte studier er vist i Tabel 3. De beregnede EF repræsenterer her 
en gennemsnitlig værdi for de væsentligste kilder (kvælstofgødning, efterafgrøder, afgrøderester).  

På tværs af alle studier varierede EF mellem 0,001 og 0,023, med et simpelt gennemsnit på 0,0074. EF-
værdierne var dog ikke normalfordelte, og det geometriske gennemsnit var 0,0059 (95% konfidensinterval: 
0,0043 - 0,0081). Det bør understreges, at undersøgelserne ikke var planlagt med henblik på at 
dokumentere EF for en bestemt kilde til lattergas. Som det fremgår af Tabel 3 blev f.eks. et eventuelt bidrag 
fra afgrøderester kun inkluderet i et enkelt studie. Manglende korrektion for denne baggrundsemission kan 
derfor betyde, at gennemsnitsværdien reelt er lidt lavere, end tallene i Tabel 3 indikerer.  

De danske erfaringer peger altså overordnet på en gennemsnitligt lavere EF end IPCC’s default-værdi på 
0,01. På baggrund af det begrænsede datamateriale vurderes, at nationale EF for kilder til lattergasemission 
fra landbrugsjord vil være i størrelsesordenen 0,007 (95% konfidensinterval: 0,005-0,008). 

Tabel 3. Udvalgte resultater for emission af lattergas fra landbrugsjord i forsøg gennemført ved Aarhus 
Universitet. Den sidste kolonne angiver emissionsfaktorer (EF) for den pågældende kombination af jordtype, 
afgrøde og tilførsel af kvælstof i gødning, efterafgrøder eller afgrøderester. Bemærk, at længden af 
måleperioden varierer mellem 110 og 390 dage. 

Længde Jordtype Afgrøde System Kvælstofgødning Gødningstype Efterafgrøder Afgrøderester N2O-emission EF

kg N/ha kg N/ha kg N/ha

Chirinda et al. 2010 390 JB4 Vinterhvede konv, C4 165 AN - - 0.91 0.006

Chirinda et al. 2010 390 JB4 Vinterhvede økol, O4 108 SG - - 0.68 0.006

Chirinda et al. 2010 390 JB4 Vinterhvede økol, O4 108 SG + a - 0.81 0.008

Chirinda et al. 2010 390 JB4 Vinterhvede økol, O2 102 ASG + - 0.63 0.006

Chirinda et al. 2010 390 JB6 Vinterhvede konv, C4 170 AN - - 1.60 0.008

Chirinda et al. 2010 390 JB6 Vinterhvede økol, O4 101 SG - - 0.82 0.007

Chirinda et al. 2010 390 JB6 Vinterhvede økol, O4 101 SG + - 0.63 0.005

Chirinda et al. 2010 390 JB6 Vinterhvede økol, O2 101 SG + - 0.93 0.008

Brozyna et al. 2013 365 JB4 Vårbyg økol, O2 61 SG - 53 0.90 0.008

Brozyna et al. 2013 365 JB4 Kløvergræs økol, O2 - - 38 0.40 0.011

Brozyna et al. 2013 365 JB4 Kartofler økol, O2 112 SG - 90 1.20 0.006

Brozyna et al. 2013 365 JB4 Vinterhvede økol, O2 107 SG 63 33 0.50 0.002

Li et al. 2014 365 JB4 Kløver, våbyg konv - - 107 - 0.82 0.008

Li et al. 2014 365 JB4 kløvergræs, vårbyg konv - - 91 - 0.83 0.009

Li et al. 2014 365 JB4 vikke, vårbyg konv - - 99 - 0.68 0.007

Li et al. 2014 365 JB4 olieræddike, vårbyg konv - - 66 - 1.45 0.022

Li et al. 2014 365 JB4 græs, vårbyg konv - - 55 - 0.52 0.009

Li et al. 2014 365 JB4 brak, vårbyg konv - - 31 - 0.71 0.023

Baral et al. 2017 110 JB4 Vårbyg konv 476 KG+SS - - 1.97 0.004

Baral et al. 2017 110 JB4 Vårbyg konv 191 KG - - 0.70 0.004

Baral et al. 2017 110 JB4 Vårbyg konv 152 SG - - 0.26 0.002

Baral et al. 2017 110 JB4 Vårbyg konv 167 AG - - 0.19 0.001

Baral et al. 2017 110 JB4 Vårbyg konv 100 AS - - 0.19 0.002

Baral et al. 2017 110 JB4 Vårbyg konv - - - - 0.02 -
a Sædskifte med efterafgrøder.

NS: ammoniumsulfat; AN - ammoniumnitrat; AS: amoniumsulfat; KG: kvæggylle; SG: Svinegylle; G: Gylle; AG: afgasset gylle; ASG: Afgasset svinegylle; SS: 

spildevandsslam, afgasset og afvandet
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Det bør dog understreges, at alle undersøgelser er gennemført på næsten samme jordtype (JB4, JB6), og 
med et gødningsniveau, som er lavere end økonomisk optimum. Et måleprogram til bestemmelse af 
nationale EF, som er mere repræsentativt for sammensætningen af jordtyper, sædskifter, klimagradienter 
og dyrkningspraksis, vil formentlig give en større diversitet mht. EF.  

Flere undersøgelser indikerer, at sammenhængen mellem tilført kvælstof og lattergasemission ikke er 
lineær (EF = konstant), men at EF kan vokse med kvælstoftilførslen. Det er dog primært observeret ved 
tilførsel af kvælstof udover den mængde, som afgrøden kan udnytte, hvilket i forhold til dansk praksis vil 
være over den økonomisk optimale kvælstofmængde. 

4 Dokumentation af nationale EF under danske forhold 

Ovenstående erfaringer fra danske og udenlandske undersøgelser af lattergasemission fra landbrugsjord 
kan sammenfattes i en oversigt over, hvilke emissionsfaktorer det vil være relevant og realistisk at 
dokumentere under danske forhold (Tabel 4). Her forudsættes det, at det primære fokus vil være at 
bestemme nationale EF, som repræsenterer den aktuelle landbrugsproduktion, mens perspektivrige 
virkemidler kan indgå som delundersøgelser. 

Udover de behandlinger, der omtales i Tabel 4, vil det være relevant at inkludere dosis-respons forsøg i 
underparceller for at dokumentere sammenhængen mellem kvælstoftilførsel og lattergasemission; dvs. 
teste antagelsen om linearitet mellem N-tilførsel og emission af lattergas. 

Tabel 4 lægger ikke op til dokumentation af EF for afgrøderester, som er særligt kompliceret pga. 
vekselvirkninger med planteoptagelse og tilførsel af kvælstof med handels- eller husdyrgødning. I stedet 
foreslås, at EF dokumenteres i sædskifter, hvor bidrag fra afgrøderester til baggrundsemissionen af 
lattergas vil være repræsenteret gennem målinger i alle afgrøder, og korrigeret for gennem målinger af 
baggrundsemissionen på tværs af afgrøder (se nedenfor). 

Tabel 4. Kilder til lattergasemission fra landbrugsjord, for hvilke det vil være relevant at overveje en national 
EF. Med hensyn til perspektiver for lattergasreduktion refereres til IPCC’s Tier 1-metode med default EF på 
0,01. 

Kilde Dokumentationsbehov Perspektiver for 
lattergasreduktion 

Handelsgødning 
  Ammoniumnitrat Flerårig, parcel 20 – 50% 
  Ammoniumsulfat (AS) Flerårig, parcel 20 – 50% 
  Urea Flerårig, underparcel ? 
  AS m. nitrifikationshæmmer Flerårig, underparcel 30 – 70% 
Husdyrgødning 
  Kvæggylle (KG) Flerårig, parcel 20 – 50% 
  Svinegylle (SG) Flerårig, parcel 20 – 50% 
  Afgasset gylle Flerårig, parcel 20 – 50% 
  Dybstrøelse Flerårig, parcel ? 
  KG m. nitrifikationshæmmer Flerårig, underparcel 30 – 70% 
  SG m. nitrifikationshæmmer Flerårig, underparcel 30 – 70% 
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Skitse til måleprogram 

AU har udarbejdet et konkret forslag til et måleprogram, som præsenteres herunder. Det er baseret på 
sædskifter repræsenterende kvægbrug, svinebrug og planteavlsbrug på forskellige jordtyper, med målinger 
i alle afgrøder hvert år. På den måde kan der opnås en balanceret repræsentation af eventuelle bidrag fra 
afgrøderester udenfor vækståret, og en repræsentation af klimavariation mellem landsdele og år. De 
foreslåede sædskifter er defineret i større detaljeringsgrad, men kun hovedtrækkene præsenteres i Tabel 5. 

Tabel 5. Forslag til sædskifter på fire jordtyper, som tilsammen repræsenterer en væsentlig del af 
planteproduktionen i Danmark. 

Jordtype Sædskifte Afgrøde Kvælstofgødning a 

Gylle Handelsgødning 

kg N/ha kg N/ha 

JB1 Kvæg vårbyg m. udlæg 0 120 

170 gylle-N/ha kløvergræs 490 0 

kløvergræs 0 284 

vårbyg m. efterafgrøde 63 0 

silomajs m. efterafgrøde 232 9 

silomajs 232 9 

gns. 170 70 

JB4 Svin/planteavl vårbyg m. efterafgrøde 178 0 

140 gylle-N/ha vinterraps 289 0 

vinterhvede 93 89 

rug/triticale 0 176 

gns. 140 66 

Kvæg vårbyg m. udlæg 0 120 

160 gylle-N/ha kløvergræs 408 0 

kløvergræs 0 286 

vårbyg m. efterafgrøde 57 0 

silomajs m. efterafgrøde 248 10 

silomajs 248 10 

gns. 160 71 

JB5 Svin/planteavl vårbyg m. efterafgrøde 178 0 

140 gylle-N/ha vinterraps 289 0 

vinterhvede 93 89 

vinterhvede 0 176 

gns. 140 66 

JB6 Planteavl vårbyg m. efterafgrøde 0 143 

0 husdyrgødning vinterraps  0 224 

vinterhvede 0 186 

vinterhvede 0 209 

gns. 0 190 

a N-kvote og efterafgrødekrav, Naturerhvervsstyrelsen (2017). Fordeling af N-gødning er tilpasset så majs kan startgødes med N/P. Afgrøderne er 
søgt fuldgødet med enten handels- eller husdyrgødning. 
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Der lægges vægt på, at produktionssystemer undersøges på relevante jordtyper. Derfor foreslås et 
måleprogram på fire forsøgsstationer under AU: Havris (JB1), Foulum (JB4), Askov (JB5) og Flakkebjerg 
(JB6). Det foreslås at inkludere to sædskifter på Foulum. Gødningsniveauer mht. kvælstof er også defineret. 
Hvis fordelingen af de pågældende brugstyper tages i betragtning, repræsenterer forsøgene en 
gennemsnitlig kvælstoftilførsel i husdyrgødning på 84 kg N/ha. Til sammenligning er landsgennemsnittet på 
90 kg N/ha.  

Gødningsplaner kan tilrettelægges, så behandlingerne i Tabel 4 er repræsenteret i det samlede 
måleprogram. 

Emissionsfaktorer for lattergas er baseret på måling af den ekstra lattergasemission, som skyldes tilførslen 
af kvælstof i handels- eller husdyrgødning, eller afgrøderester. Principielt skulle målinger i hver enkelt 
kombination af lokalitet og afgrøde derfor gennemføres med og uden kvælstoftilførsel. Faglitteraturen 
indikerer dog, at en meget stor del af variationen i lattergasemission fra selve jorden skyldes nedbør 
snarere end jordbundsforhold. Derfor foreslås et reduceret antal målepunkter på tværs af afgrøder i 
sædskiftet til dokumentation af den såkaldte baggrundsemission. 

Det vil være nødvendigt at estimere indirekte emissioner som følge af ammoniakfordampning og 
kvælstofudvaskning. DK har allerede nationale EF for ammoniaktab efter udbringning af kvælstofgødning. 
Derimod vil der være behov for at installere sugeceller i alle forsøgsparceller for at dokumentere 
kvælstofudvaskningen fra de sædskifter, som undersøges. 

Det forventes, at der vil være behov for mindst 30 kampagner pr. år i tre år for at dokumentere nationale 
EF. Forsøg i underparceller kan eventuelt baseres på et reduceret måleprogram med målinger i kampagner 
på udvalgte tidspunkter. Hvis et moniteringsprogram skal gennemføres på fire lokaliteter, kræver det 
måleudstyr og lokal hjælp til prøvetagningerne hvert sted. Derfor vil måleprogrammer på parcelniveau 
skulle baseres på statiske kamre og opsamling af gas- og jordprøver, der analyseres centralt. AU har 
laboratorier dedikeret til disse målinger.  

Parcelforsøg skal etableres senest året før måleprogrammets start. Forslaget omfatter målinger i tre år. 
Måleresultater kan behandles undervejs, men en afsluttende syntese kan først gennemføres, når alle 
resultater foreligger. En realistisk tidsramme er derfor fem år. 

Økonomi 

Den aktuelle bestilling omfatter ikke økonomi for afviklingen af et måleprogram som det skitserede, og 
tiden har da heller ikke tilladt en detaljeret planlægning. På baggrund af et detaljeret budget fra et tidligere 
projektforslag, der ligesom det aktuelle forslag omfattede monitering af lattergasemission i parcelforsøg 
med sugeceller til dokumentation af kvælstofudvaskning, og evaluering af effekt af nitrifikationshæmmere, 
er det muligt at estimere en realistisk økonomisk ramme for projektet til i størrelsesordenen 50 mio. kr.  
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Tillægsbesvarelse til bestillingen ” Status vedr. mulig anvendelse af nationale 

emissionsopgørelser” 

 

 

Spørgsmål 1: Vil det beskrevne studie også kunne adressere langtidseffekter og økotoksikologiske 

aspekter af nitrifikationshæmmere? 
 

Svar:   

Det skitserede forsøgsdesign er velegnet til at undersøge langtidseffekter af nitrifikationshæmmere på 

lattergasemission i faste underparceller. Økotoksikologiske undersøgelser kunne gennemføres parallelt 

med emissionsmålinger, men indgår ikke i øjeblikket som en del af det skitserede måleprogram. 

To tidligere undersøgelser gennemført af DCA har belyst akutte effekter af en udvalgt nitrifikationshæmmer 

(DMPP, aktivstof i Vizura), uden at finde signifikante effekter på udvalgte funktioner (”økosystemtjenester”) 

eller regnorme (Kong et al., 2016; 2017). 

Det bør også fremhæves, at nitrifikationshæmmere (og andre inhibitorer) udgør en kemisk heterogen 

gruppe af aktivstoffer. Eksempelvis fandt Kjellerup (1991) i lysimeterforsøg et betydeligt potentiale for 

udvaskning af dicyandiamid (DCD) med høj vandopløselighed, mens andre stoffer (nitrapyrin, DMPP) har 

meget lav vandopløselighed. Kjellerup (1991) fandt dog ingen spor at nitrosaminer (nedbrydningsprodukt 

fra DCD) i jord eller høstet plantemateriale (majskolbe og –stængel, bygkerne og halm, roerod og –top). 

Generelt har nitrifikationshæmmere en begrænset levetid i jorden. 

Kjellerup, V., 1991. Tørstofudbytte, kvælstofoptagelse og –udvaskning ved anvendelse af gylle iblandet 

nitrifikationshæmmere. Beretning nr. S2139. Tidsskrift for Planteavls Specialserie, 77 pp. 

Kong, X., Duan, Y.-F., Schramm, A., Eriksen, J. and Petersen, S.O., 2016. 3,4-Dimethylpyrazole phosphate (DMPP) 

reduces activity of ammonia oxidizers without adverse effects on non-target soil microorganisms and functions. 

Applied Soil Ecology 105, 67-75. 

Kong, X.-W., Duan, Y.-F., Schramm, A., Eriksen, J., Holmstrup, M., Larsen, T., Bol, R. and Petersen, S.O., 2017. 

Mitigating N2O emissions from clover residues by 3,4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) without adverse effects on 

the earthworm Lumbricus terrestris. Soil Biol. Biochem. 104, 95-107. 

 

 

Spørgsmål 2: Hvad forventes IPCC Tier 1 EF at være for lattergas fra gødning i Good Practice Guidelines 

der er i revision (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/home/2019refinement/fod.html)?  

 

Svar:  

Dette kan ikke besvares på nuværende tidspunkt. Det aktuelle udkast angiver værdien som ”TBD” (to be 

decided). Et endeligt udkast til nye guidelines foreligger først om et år. 

 

 

 

Spørgsmål 3: Vil det være muligt/hensigtsmæssigt, at udføre nogle af forsøgene i fællesskab med f.eks. 

SLU i Alnarp eller en tilsvarende forskningsinstitution i Nordtyskland – for derved at gøre resultaterne 

bredere anvendelige og reducere omkostningerne? 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/home/2019refinement/fod.html
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Svar: 

Det er i princippet muligt at inddrage emissionsundersøgelser fra andre lande med lignende forhold i 

fastlæggelsen af nationale emissionsfaktorer. Men i det omfang de indsamlede data skal kunne anvendes i 

statistiske analyser og modellering, er der et behov for sammenlignelighed mht. forsøgsdesign, 

målemetoder og periode for afvikling af et måleprogram mellem deltagerlande. Erfaringen fra 

internationalt samarbejde i bl.a. EU-projekter er dog, at ressourcehensyn, tradition mm. gør det vanskeligt 

at koordinere den type aktiviteter. 

Det måleprogram, som er skitseret i DCA’s notat af 25. januar 2018, repræsenterer ca. 1,9 mio ud af 2,7 

mio ha landbrugsjord i DK. Ligeledes er den samlede afgrødefordeling på de tre sædskifter nogenlunde i 

overensstemmelse med arealanvendelsen i Danmark på sædskiftearealet. En opdeling af et måleprogram 

over et større geografisk område vil svække beskrivelsen af systematiske variationer mht. jordtype, klima 

og arealanvendelse i Danmark.  

 

Spørgsmål 4: Det bliver bemærket at man i de engelske forsøg også har bestemt EF’er for forskellige 

udbringningsmetoder. Vil det forslåede danske studie også kunne afdække dette? 

 

Svar: 

Forskellige udbringningsmetoder vil være repræsenteret i det forsøgsdesign, som er skitseret. Direkte 

sammenligninger (flere udbringningsmetoder i samme afgrøde et givet år) er ikke planlagt, men ville være 

uproblematisk at integrere på parcel- eller underparcel-niveau. 

 
 

Spørgsmål 5: Vil det forslåede studie også afdække effekten af klimagradienter på EF? Både årlig 

variation, men også den langsigtede effekt når vi taler klimaforandringer over 50+ år? 

 

Svar: 

Det måleprogram, som er beskrevet i notatet, repræsenterer et sammenhængende datasæt med målinger 

på fire lokaliteter i tre år. Det vil repræsentere en væsentlig variationsbredde mht. klimatiske forhold, som 

formentlig er et godt grundlag for kvantificering og ekstrapolering af klimaeffekter på emissioner af 

lattergas under klima- og jordtypeforhold som i Danmark. Det er mere usikkert, om klimaforandringer over 

en længere tidshorisont kan simuleres; her vil der formentlig være brug for en særlig indsats med 

eksperimentel manipulation af temperatur og nedbør.  

Det skitserede måleprogram omfatter en statistisk analyse af klimavariable, men modellering er ikke 

påtænkt.                                                                                                                                                                    

 

Spørgsmål 6: Hvis en reduktion i emissioner på mellem 20-50 pct. bliver resultatet af nationale EF – hvad 

vil det så betyde for reduktionsforpligtelsen i den ikke-kvotebelagte sektor i perioden 2021-2030?  

 

Svar: 

I princippet vil det være muligt at beregne en effekt med udgangspunkt i de nugældende guidelines og 

aktuelle beslutninger under COP. Men der er uvished omkring konsekvenserne af den aktuelle revision af 
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guidelines, og omkring eventuelle ændringer i GWP for lattergas. Derfor vil der være mange forbehold og 

usikkerheder omkring en sådan beregning. 

Ønskes en sådan beregning, vil der være brug for en ny bestilling med konkrete anvisninger om, hvilke 

forudsætninger der skal lægges til grund. 

 

 

Spørgsmål 7: DCA bør forholde sig til, at der ud over revision af guidelines (der vedrører EF) er justeringer 

af GWP’er både i AR 6 og forventeligt også i kommende AR 7 (2021 vistnok). Lattergas GWP er for 

nedadgående. 

 

Svar: 

De nationale opgørelser for drivhusgasemissioner i basisåret 2005 blev i 2012/2013 låst fast på grundlag af 

IPCC’s 2006 guidelines, og med anvendelse af GWP 25 og 298 for hhv. metan og lattergas.  

Det er korrekt, at disse værdier med AR5 blev ændret til hhv. 34 og 268, og at en ny korrektion vil kunne 

forekomme med en vedtagelse af AR6 i 2021. Grundlaget for beregning af emissioner i basisåret er en 

politisk beslutning på EU-niveau, og det vil også være tilfældet for en eventuel ny beslutning om at ændre 

grundlaget for beregning af reduktionsforpligtelser.  

Gennemføres en sådan genberegning, vil effekten af nationale emissionsfaktorer ændre sig proportionelt 

med ændringen i GWP. Tendensen er tilsyneladende modsatrettet for lattergas og metan, hvilket i givet 

fald indebærer, at den relative klimaeffekt af virkemidler mod de to drivhusgasser vil ændre sig. Det kunne 

tale for at planlægge en indsats med henblik på at reducere såvel lattergas- som metanemissioner.   
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