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Opstart af måleprogram til bestemmelse af emissionsfaktorer for 
lattergas                      

Af Søren O. Petersen & Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

Baggrund 
Et udkast fra IPCC til nye guidelines for opgørelse af nationale drivhusgasregnskaber foreslår, at den 
eksisterende default-emissionsfaktor (EF) for lattergasemission fra dyrkningsjord differentieres efter 
klimatiske forhold. Default-værdien er den EF, som skal benyttes i fravær af EF-værdier dokumenteret 
under lokale forhold. Der skelnes for tempereret klima mellem vådt og tørt, hvor et vådt klima defineres 
som at den årlige nedbør overstiger den potentielle fordampning. For Danmark vil en stor del af landet 
(Jylland og dele af Fyn) være i kategorien vådt tempereret klima. Der kan dog være dele af øerne (Østfyn, 
Vestsjælland og Lolland/Falster) som muligvis kan falde i kategorien tørt klima, men dette skal afklares 
nærmere. Den nuværende default EF er 0,01. Denne ændres i det nye IPPC forslag i et vådt klima for 
mineralsk gødning til 0,017 og for husdyrgødning til 0,007. I et tørt klima bliver EF for begge gødningstyper 
0,005. Landbrugsstyrelsen har bedt AU om en redegørelse for følgende forhold: 

1. Hvornår regner AU med at kunne starte udviklingen af målemetodikken for bestemmelse af nationale 
emissionsfaktorer?  

2. Hvad er fordelene ved at udvikle en ny målemetodik og hvor længe vil det tage at udvikle denne? 
3. Hvad er formålet med at eventuelt inddrage et konsortie ifm. udviklingen af målemetodikken og selve 

markforsøgene og analyser? 
4. Hvor længe forventes der at ville gå før selve dokumentationen af nationale emissionsfaktorer er klar til 

brug i emissionsopgørelser, hvis udvikling af målemetodik samt selve markforsøgene og tilhørende 
analyser påbegyndes snarest muligt? 

5. Hvad er det bedste bud på omkostningerne ved udvikling af målemetodikken og for selve 
markforsøgene + analyser? 

6. Vil det være muligt at geare andre vidensbehov omkring lattergasudledninger i gennem markforsøgene 
og analyser? Herunder bl.a. effekten af faste kørespor, dyrkning af græs, samt andre relevante 
vidensbehov 

7. Hvad er status ift. revisionen af IPCC’s guidelines og i hvilken grad har Danmark mulighed for at påvirke 
denne, herunder hvilke standard emissionsfaktorer Danmark kan/skal bruge? 

8. Hvad er seneste indikationer på hvad de nye IPCC standardfaktorer bliver, herunder ift. distinktion 
mellem vådt og tørt klima, gødningstyper og jordtyper? 

9. Er der nye målinger som tyder på en anden faktor end 0,074 %, som vurderet af AU i bestillingen 
”Niveau af emissioner på danske jordtyper afhængig af anvendelse af forskellige gødningstyper 
sammenlignet med IPCC standarder” af d. 25 januar 2018? 

10. Er der andre end AU, som har påpeget at de nye emissionsfaktorer ikke vil være retvisende for alle 
lande med vådt klima, da emissionsfaktorerne f.eks. også vil afhænge af bl.a. jordtyper? 

11. Vurderes det at være sandsynligt, at vurdering af jordtyper mv. kan komme til at spille en rolle ift. den 
endelige fastsættelse af EF, og hvor stærk er den aktuelt videnskabelige dokumentation i forhold til 
noget sådant? 

12. Hvilke lande vurderes potentielt at ville få en højere opgørelse af emissionerne af lattergas med de nye 
emissionsfaktorer? 
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Disse 12 spørgsmål er sammenfattet i følgende emner, der besvares nedenfor: 

• Status for revision af IPCC emissionsfaktorer (spørgsmål 7, 8, 10, 11, 12) 
• Indikationer for lattergasemissionsfaktorer i Danmark (spørgsmål 9) 
• Forslag til pilotprojekt for udvikling af nationale emissionsfaktorer (spørgsmål 2, 6) 
• Tidsplan, budget og organisering af pilotprojekt (spørgsmål 1, 2, 3, 5) 
• Tidshorisont og indhold i projekt for udvikling af nye emissionsfaktorer (spørgsmål 4, 6) 

Status for revision af IPCC emissionsfaktorer 
IPCC er i gang med en revision (refinement) af de nuværende guidelines for opgørelse af nationale 
drivhusgasemissioner. I dette indgår som nævnt ovenfor også en revision af emissionsfaktorer for lattergas. 
De reviderede guidelines har i juli-august 2018 været i ”governmental & expert” review. Her har der været 
mulighed for at give kommentarer til forslaget om at differentiere mellem vådt og tørt klima. Indmeldinger 
i denne review proces kendes ikke, og det vil være op til IPCC forfatterne at gennemgå og respondere på 
alle indkommende kommentarer. Der vil i januar 2019 blive udsendt et nyt udkast til afsluttende 
”governmental review”. Danmark vil kunne kommentere på dette afsluttende review.  

Givet det generelle ønske om bedre at kunne differentiere emissionsfaktorerne på globalt niveau, må det 
dog forventes, at der fra IPCC vil være et ønske om at bibeholde forslaget til at differentiere mellem tørt og 
vådt klima. 

Der er en række indikationer og dokumentation for, at jordtype (især lerindhold) spiller en rolle for 
lattergasudledninger, men der vil ofte være en kobling mellem variation i klima og jordtype, som gør det 
svært at adskille faktorerne. Det er derfor næppe sandsynligt, at IPCC for nærværende yderligere opdeler 
emissionsfaktorer mellem jordtyper. 

De lande, der vil få en højere emissionsfaktor, vil være lande i områder med høj nedbør. I Europa er dette 
typisk lande eller regioner med et maritimt klima, fx Irland, Norge, Storbritannien, Danmark, Holland samt 
dele af Frankrig og Spanien. Det vil også typisk være tilfældet i bjergrige områder, fx i Alperne. 

Indikationer for lattergasemissionsfaktorer i Danmark 
Et fagligt notat fra 25. januar i år1 har tidligere indikeret, at for Danmark er niveauet for lattergasemission 
lavere, i størrelsesordenen 0,007 (95% konfidensinterval: 0,005-0,008). 

I Storbritannien, hvor nedbørsmængderne er i samme niveau som i Danmark, har resultater fra et flerårigt 
måleprogram til bestemmelse af nationale EF for lattergas været analyseret. Måleprogrammet i 
Storbritannien er nok det mest omfattende med klimaforhold svarende til situationen i Danmark.  For 
ammoniumnitrat har der været et tilstrækkeligt antal målinger til at beskrive en sammenhæng mellem 
årsnedbør, kvælstoftilførsel og EF for lattergas. Resultaterne er endnu ikke klar til offentliggørelse, men en 
uformel orientering om modellens resultater ser ud til at understøtte de danske observationer af 
emissionsfaktorer i underkanten af 1% for et typisk dansk klima. Dette kan dog være påvirket af en negativ 
korrelation mellem nedbør og kvælstoftilførsel, således at der i datasættet fra Storbritannien generelt blev 
brug mindre kvælstof i nedbørrige områder, hvor det modsatte ofte ses i Danmark. 

                                                            
1 ”Niveau af emissioner på danske jordtyper afhængig af anvendelse af forskellige gødningstyper sammenlignet med 
IPCC standarder” af Petersen et al. (2018) 
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Forslag til pilotprojekt for udvikling af nationale emissionsfaktorer 
Såvel danske som britiske målinger er baseret på en manuel prøvetagningsmetode. Det er en metode, som 
giver mulighed for gentagelse af forsøgsbehandlingerne og robuste estimater for de faktorer, der 
undersøges, f.eks. gødningstype eller udbringningsmetode. Metoden er dog tidskrævende, og derfor er der 
grænser for, hvor mange målekampagner der kan gennemføres. Det giver risiko for, at episoder med høj 
emission af lattergas overses, specielt efter regnbyger. En ny generation af instrumenter er nu tilgængelig, 
som gør det muligt at supplere manuelle målinger med mere kontinuerte målinger (automatiske 
målekamre) i udvalgte målepunkter. 

Formål 

Dette notat skitserer et grundlag for igangsætning af et måleprogram til bestemmelse af EF for lattergas 
under danske forhold. Det kan opfylde flere formål, herunder: 

1) bestemme foreløbige EF for en række gødningsmaterialer (forsøgsbehandlingerne vil kunne indgå i 
et flerårigt program, hvis dette besluttes) 

2) undersøge sammenhængen mellem stigende N-tilførsel og lattergasemission (flere undersøgelser 
indikerer, at andelen af N, der udledes som lattergas, stiger med N-tilførslen) 

3) sammenligne EF baseret på punktmålinger med EF baseret på kontinuerte målinger 

I det følgende beskrives først forsøgsbehandlingerne, og derefter forslaget til et lattergas-måleprogram. 

Afgrøder 

Den foreslåede forsøgsplan er konsistent med de anbefalinger, som blev beskrevet i notatet fra januar. 
Forslaget repræsenterer to sædskifter med ialt 10 afgrøder på JB4-jord. Herunder vises et udsnit af notatets 
Tabel 5, hvoraf afgrøderne fremgår.  

 

Gødningstyper 

Notatet fra januar giver i Tabel 4 (gengivet herunder) en oversigt over gødningstyper, for hvilke det ville 
være relevant at bestemme EF i enten hovedparceller eller underparceller.  
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Der foreslås et måleprogram, hvor ammoniumnitrat (AN), ammoniumsulfat (AS), svinegylle og kvæggylle 
udbringes i hovedparceller i anbefalet mængde (jfr. Tabel 5). En række andre gødningstyper udbringes i 
underparceller, ligeledes i anbefalet mængde.  En udvalgt gødningstype, AS, tilføres i fem forskellige 
niveauer (incl. ugødet kontrol).  

Forsøgsdesign 

Forslaget til fordeling af afgrøder og gødninger er vist i tabellen herunder. De fire marker med målinger på 
parcelniveau omfatter  

1) vårbyg med efterafgrøde gødet med svinegylle 
2) vinterhvede gødet med ammoniumnitrat 
3) vårbyg med udlæg gødet med ammoniumsulfat 
4) kløvergræs gødet med kvæggylle 

Alternative gødninger tilføres i miniplots i behandlingen: vårbyg med udlæg.  

System  Afgrøde  Gødning, høstparcel Gødning, miniplots 
Svin/planteavl Vårbyg m efterafgrøde Svinegylle  
 Vinterraps Afgasset gylle 1  
 Vinterhvede AN  
 Rug/triticale AN  
Kvæg Vårbyg m udlæg AS AS niveau 1-5, urea, AS, 

AS+NI1, AS+NI2, 
svinegylle+NI, 
kvæggylle, kvæggylle+NI 

 Kløvergræs Kvæggylle  
 Kløvergræs AN  
 Vårbyg m efterafgrøde Afgasset gylle 2  
 Silomajs m efterafgrøde Kvæggylle  
 Silomajs Kvæggylle  

AN, ammoniumnitrat; AS, ammuniumsulfat; NI, nitrifikationshæmmer 
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Parcellerne er 6 x 10 m2, hvor den ene halvdel er høstparcel og alle markoperationer foregår som i praksis. 
Den anden halvdel opdeleles i en række underparceller, som kan anvendes til alternative 
gødningsmaterialer eller eventuelt udtagning af jordprøver, hvis man vil følge N-dynamik i jorden.  

Lattergas-måleprogram 

Et måleprogram på op til 12 måneder med de fleste behandlinger i underparceller vil ikke levere endelig 
dokumentation for EF under danske forhold, men kan være retningsgivende for en beslutning om og design 
af et udvidet måleprogram til fastsættelse af nationale danske emissionsfaktorer.  

Her foreslås et fuldt måleprogram (12 mdr.) med henholdsvis manuelt betjente kamre og automatiske 
kamre i de fire afgrøder med målinger i høstparcellen.  Dette adresserer formål 1 og formål 3. Målinger 
med manuelt betjente kamre gennemføres i tre gentagelser, men målinger med automatiske kamre kun i 
Blok 1. 

Målinger i underparceller med alternative gødninger begrænses af ressourcemæssige årsager til 
vækstsæsonen, eller maksimalt 100 dage efter gødningstilførslen. Disse resultater kan fortsat anvendes til 
beregning af EF for lattergas, som ikke er knyttet til en bestemt periode, f.eks. et år, men der vil selvfølgelig 
være større usikkerhed omkring den samlede effekt på årsbasis. Denne del af måleprogrammet adresserer 
formål 1. 

For at belyse sammenhængen mellem kvælstoftilførsel og lattergasemission tilføres i underparceller fem 
forskellige niveauer af AS (ammoniumsulfat), svarende til 0, 50, 100, 150 og 200% af normen. Dette 
adresserer formål 2. 

Yderligere to underparceller inkluderes i måleprogrammet med henholdsvis 0 og 200% af normen; i disse 
underparceller måles emissionen af lattergas kontinuert med automatiske kamre. Sammen med målingen i 
høstparcellen vil der således være tre niveauer med AS (0, 100 og 200%), hvor der gennemføres 
kontinuerte målinger. Dette adresserer formål 2 og formål 3.  

 

Der vil der være behov for investering i seks automatiske kamre med tilhørende styringsenhed, måleinstrument og 
isoleret trailer, hvor der kan etableres et stabilt og tørt klima til analyserne. Herunder er et foto af et system, som 
opfylder behovet i dette måleprogram.  
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Målehyppigheden skal være 3 gange den første uge, to gange den følgende uge, og derefter ugentligt i 
vækstsæsonen. Efter 1. oktober kan hyppigheden formentlig sænkes til 14 dage, dog med ekstra målinger 
efter frost-tø. Målinger skal fortsætte i 12 mdr.  

En mulig fordeling af parceller og miniplots er skitseret i figuren herunder. Målepunkter til manuelle 
lattergas-fluxmålinger er angivet med olivengrøn i figuren herunder. I alt vil der være 12 målepunkter til 
måling med manuelle kamre på parcelniveau, og 36 målepunkter på underparcel-niveau. Målinger med 
automatiske kamre er angivet med rødt. 

 

 

 

 

Tidsplan, budget og organisering af et pilotprojekt 
Pilotprojektet vil kunne gennemføres i løbet af 2019. Da der vil skulle anskaffes nyt måleudstyr, hvor der en 
leveringstid på flere måneder, vil der ideelt skulle tages beslutning om igangsættelse i løbet af januar 2019. 

De manuelle målinger på parcelniveau, hhv. miniplotniveau, kan gennemføres med eksisterende udstyr. Til 
parcelniveau kan anvendes kamre med et grundareal på 75 x 75 cm2. På miniplotniveau kan anvendes 
kamre med et grundareal på 25 x 35 cm2.  

Et foreløbigt budget er vist herunder: 

Tidsforbrug        825.000 kr. 
- 9 mdr. til post doc 
- 2 mdr. til øvrig VIP 
- 5 mdr. til TAP 
- 3 mdr. til markdrift 

Analyser          50.000 kr. 
Anskaffelse af målesystem m automatiske kamre  1.000.000 kr.  
Rejser           20.000 kr. 

I alt incl. 44% OH    2.766.000 kr. 
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Gennemførelse af en fuld dokumentation af EF for lattergas i Danmark vil være en stor opgave, hvor det 
bør overvejes at inddrage flere danske universiteter og videninstitutioner. Det foreslås derfor, at der i 
forbindelse med et eventuelt pilotprojekt nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra bl.a. de 
relevante ministerier samt Københavns Universitet og SEGES. Erfaringerne fra pilotprojektet og 
videndelingen i følgegruppen vil kunne effektivisere et efterfølgende hovedprojekt til bestemmelse af 
nationale emissionsfaktorer. 

 

Tidshorisont og indhold i projekt for udvikling af nye emissionsfaktorer 
Når der foreligger nye EF-værdier vil disse kunne indgå i den nationale opgørelse, og opgørelsen vil kunne 
genberegnes for hele perioden (Steen Gyldenkærne, pers. medd. 2018-12-04). 

De ti afgrøder gødes på en måde, som er konsistent med de sædskifter, som tidligere er beskrevet. Det 
betyder, at måleprogrammet ville kunne fortsættes i overensstemmelse med sædskifterne, hvis det senere 
besluttes at gennemføre et mere udtømmende måleprogram. Der vil være behov for målinger over en 3-
årig periode på karakteristiske danske jordtyper. Den 3-årige periode er nødvendig for at sikre at 
variationen i vejrforhold er dækket. Herefter vil data skulle sammenstilles og publiceres som grundlag for 
anvendelse af danske nationale emissionsfaktorer. Med pilotprojektet i 2019 vil målingerne kunne 
gennemføres i 2020-2022 og med beregning og publicering af nye emissionsfaktorer i 2023. De nye 
emissionsfaktorer vil således kunne indgå i den nationale emissionsopgørelse i 2024 (muligvis allerede i 
2023). 

Projektet er i udgangspunktet designet til at give nationale emissionsfaktorer for relevante gødningstyper. 
Der vil også være andre dyrkningsfaktorer, der påvirker lattergasudledninger, herunder jordbearbejdning 
og håndtering af planterester. Det vil dog være for omfattende at inkludere dette i måleprogrammet. 
Erfaringerne og udstyret fra det foreslåede måleprogram vil dog kunne udnyttes efterfølgende til at belyse 
sådanne spørgsmål. 
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