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Baggrund 

Miljø- og Fødevareministeriet har d. 6. maj 2020 sendt en bestilling til DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug, med følgende ønsker: 

DCE har udarbejdet et notat af 16. april 2020 hvor de ammoniakreducerende konsekvenserne ved 
øget forsuring ved udbringning af flydende husdyrgødning beskrives. MFVM ønsker at 
sideeffekterne herfor opgøres (klima, N, P, natur og lugt), for scenarier 1 og 2. Der ønskes tillige en 
inddragelse af hvorledes et skærpet udnyttelseskrav i kombination med scenarierne vil indvirke i 
forhold til kvælstoftabet til vandmiljøet. 

Det er efterfølgende aftalt at sideeffekter for natur udgår af denne besvarelse. 

 

Besvarelse 

I DCE notat af 16. april (Mikkelsen, 2020) er scenarie 1 og 2: 

I. Forsuring af alt gylle, som ikke i forvejen forsures eller nedfældes. Reduktionspotentialet er 
49% for kvæggylle og 40% for svinegylle 

II. Forsuring af gylle, som ikke i forvejen forsures eller nedfældes. Reduktionspotentialet er 
25% for alle gylletyper.  

I det følgende antages det, at reference scenariet hertil er en slangeudlægning af gylle i en 
voksende afgrøde. 

Den angivne nitratudvaskning i det følgende er nitratudvaskning ud af rodzonen, og effekten i 
vandmiljøet vil være afhængig af retentionen i de enkelte vandoplande. 
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Nitratudvaskning fra rodzone og direkte tab til vandmiljø 

Teknologier der begrænser ammoniakemissionen fra husdyrgødning har både en direkte og en 
indirekte effekt på nitratudvaskningen (Petersen og Sørensen, 2008). Ved reduceret ammoniaktab 
bliver der mere kvælstof tilgængeligt for afgrøden og det må forventes at marginaludvaskningen 
fra dette kvælstof er den samme som for andet mineralsk N (Børgesen et al. 2019). Med NLES5 
modellen er fundet en gennemsnitlig marginaludvaskning på 17% for mineralsk N tilført om 
foråret (Børgesen et al. 2019). Hvis der tages højde for at 80% af husdyrgødningen udbringes på 
sandjord (Blicher-Mathiesen et al. 2020) kan med tilnærmelse antages en marginaludvaskning på 
ca 20% fra ammonium-N i tilført husdyrgødning. Denne marginaludvaskning baseret på NLES5 
gælder for en 3-årig horisont. Over en 10-årig periode vurderes udvaskningen at være yderligere 
øget med gennemsnitligt ca. 2% baseret på Sørensen et al. (2019). 

Indirekte vil en reduktion i ammoniakemissionen medføre en mindre afsætning af kvælstof på 
såvel landbrugsjord, i skove og på naturarealer. Det er estimeret at omkring 30% af det 
fordampede ammoniak fra landbruget afsættes på dansk grund igen (Hansen et al. 2008; Petersen 
og Sørensen, 2008). Olesen (2020) har estimeret at ca 33% af det deponerede kvælstof 
gennemsnitligt udvaskes. Dermed bliver den indirekte effekt af reduceret kvælstoftab med 
ammoniak en reduktion i nitratudvaskning på 30% x 33% = 10% af det reducerede N tab. Den 
samlede 3-årige effekt er således en øget udvaskning på 20% (direkte effekt) fratrukket en 
reduktion på 10% (indirekte effekt), hvilket samlet giver en effekt på nitratudvaskning svarende til 
10% af reduceret N tab med ammoniak. Denne faktor er anvendt til beregning af samlet ekstra 
udvaskning i tabel 1. Set over en 10-årig horisont vurderes effekten være på ca. 12%. 
Usikkerheden på denne faktor skønnes til ca +/- 6% point.  

Tabel 1. Effekt på nitratudvaskning fra rodzonen af 2 scenarier med varierende effekt af forsuring på 
ammoniaktab ifølge Mikkelsen (2020), beregnet med en 3-årig horisont. Endvidere er effekten på direkte 
afsætning af N i danske farvande angivet   

 Reduktion  
i ammoniaktab, 

tons N/år 

Øget nitratudvaskning, 
tons N/år 

Reduktion i direkte 
luftformige N tab til 
vandmiljø, tons N/år 

Scenarie I 1720 172 292 
Scenarie II 936 94 159 

 

En reduktion af ammoniaktab medfører også en reduktion af direkte deposition af kvælstof til 
vandmiljøet. I tabel 2 er det beregnet at ca. 17% af NH3 emissionen afsættes direkte i danske 
farvande og effekten heraf er indsat i tabel 1. Det er her forudsat at al N deposition fra landbruget 
kommer fra ammoniak, hvilket er en tilnærmelse. 

Tabel 2. Beregning af andelen af ammoniakemission der afsættes på land og i danske farvande.   

  Tons N 
Andel af NH3-     
emission (%) Reference 

Samlet NH3 emission fra DK landbrug (2017) 60118 100 DCE (2020) 
N deposition afsat på land fra DK landbrug (2017) 19040 32 Ellermann et al. 2019 
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N deposition afsat i danske farvande fra DK land-
brug (2017) 10220 17 Ellermann et al. 2019 

 

MFVM har også ønsket et estimat af effekten af en samtidig forøgelse af udnyttelseskravet for 
gylle. Her er antaget en forøgelse af udnyttelseskravet med 5%-point for al gylle der anvendes på 
konventionelle bedrifter i Danmark (tabel 3). Der er endvidere antaget en marginaludvaskning på 
20% fra handelsgødning under hensyntagen til at husdyrgødning fortrinsvis udbringes på sandjord. 
Der estimeres en reduktion i nitratudvaskning på i alt 1550 tons N/år. Dette er også angivet med 
en 3-årig horisont. Der er ikke taget hensyn til at landmænd muligvis vil anvende en større andel af 
den normerede N kvote ved en stramning af udnyttelseskrav. 

Tabel 3. Effekter af et scenarie med øget udnyttelseskrav (+ 5 %-point) for svine- og kvæggylle samt afgasset 
gylle på reduktion i forbrug af handelsgødning og reduktion af udvaskning, samt beregnet nettoeffekt på 
kvælstofudvaskningen med en 3-årig horisont. Der er regnet med en marginaludvaskning fra handelsgødning 
på 20 % (Børgesen et al., 2015). Mængden af N i gylle er baseret på udtræk fra gødningsregnskaber (2016-
17) og gylle tilført økologiske bedrifter er fratrukket. Data fra kommende N-virkemiddelkatalog. 

Gødningstype Aktuelt        
udnyttelses-

krav 

Stramt      
udnyttelses-

krav 

Øget 
krav 

Mængde 
total 

Mængde 
økologi 

Handels-
gødning 

ækvivalent 1) 

Marginal         
udvaskning        

handelsgødning 

 (%) (%) 
(%-

point) 
(tons 
N/år) 

(tons 
N/år) (tons N/år) (tons N/år) 

Svinegylle 75 80 5 38459 2705 1788 358 
Kvæggylle 70 75 5 39449 8084 1568 314 
Blandet gylle 72,5 77,5 5 81899 6870 3751 750 
Afgasset gylle Variabel Variabel 5 13091 213 644 129 
Total       172898 17873 7751 1550 

1) Beregnet som: (tons N total – tons N til økologi) x ændret udnyttelseskrav. 
 

 

Fosfor tab 

Tiltaget vurderes ikke at have effekt på udvaskningen af fosfor, idet den direkte udvaskning af 
fosfor fra gødning er meget lav. 

Ved slangeudlægning af gylle er der generelt en risiko for tab af fosfor via overfladeafstrømning, 
der kan reduceres betydeligt ved nedfældning (Sørensen og Jensen, 2013). Denne risiko afhænger 
meget af lokale forhold, og specielt af kraftig nedbør efter udbringning kombineret med skrånende 
terræn. Ved forsuring af gylle gøres fosfor betydeligt mere vandopløselig (Pedersen et al. 2017), og 
det må forventes at dette også øger risikoen for fosfortab ved afstrømning, men der haves ingen 
kvantitativ viden herom. Li et al (2019) fandt ikke større risiko for udvaskning af fosfor ved 
forsuring af gylle, selvom mere fosfor blev opløst ved forsuring. 

Samlet vurderes at effekten af øget forsuring af slangeudlagt gylle på fosfortab er lav og ikke 
målbar. 
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Lugt 

Der anvendes typisk svovlsyre til forsuring af gylle. Ved længere tids lagring kan sulfat fra svovlsyre 
omdannes til svovlbrinte, der har dårlig lugt. En undersøgelse af Eriksen et al. (2008) med lagring 
af forsuret gylle tydede dog på at sulfat under lagring af forsuret gylle kun i ringe grad omdannes 
til sulfid, der kan frigives som svovlbrinte ved udbringning. 

Nyord et al. (2010) undersøgte lugt fra slangeudlagt mark-forsuret og ikke-forsuret gylle og fandt 
ingen signifikant forskel i lugt. 

På dette grundlag forventes ikke tydelige ændringer i lugt emissionen ved øget forsuring af 
slangeudlagt gylle.   

 

Drivhusgasemission 

Danmark anvender IPCC’s default emissionsfaktor for lattergas på 0,01 kg N2O-N/kg N, både for 
tilført mineralsk N og for fordampet ammoniak. Dermed bliver et reduceret ammoniaktab ved 
forsuring neutraliseret med hensyn til lattergas, hvis der ikke samtidigt sker ændringer i tilførslen 
af anden gødning.  

Ved ændring af tilførsel af N med handelsgødning er effekten på lattergas 0,01 
(emissionsfaktoren) × 44/28 (vægtforholdet mellem CO2 og N2O-N-molekyler) × 298 
(drivhuseffekten af N2O i forhold til CO2) kg CO2-ækv/kg N = 4,7 kg CO2-ækv/kg N (Olesen et al. 
2018). En stramning af udnyttelseskravet for al gylle til konventionelle bedrifter på 5% point 
medfører en reduceret anvendelse af handelsgødning på forventet 7751 tons N/år (tabel 3). Dette 
vil svare til en reduceret drivhusgasemission på 36400 tons CO2-ækv. Derudover er der en sparet 
emission fra gødningsfremstilling på 5,6 kg CO2/kg N (Chojnacka et al.,2019) svarende til 43400 
tons CO2-ækv (denne emission fra gødningsproduktion sker ikke i DK). Den samlede effekt af 
strammet udnyttelseskrav på 5% er således en reduktion på 79800 tons CO2-ækv. Der er ikke taget 
hensyn til at landmænd muligvis vil anvende en større andel af den normerede N kvote ved en 
stramning af udnyttelseskrav. 

Der er ligeledes ikke taget hensyn til at reduceret N tilførsel, og dermed lidt lavere udbytter, vil 
medføre reduceret kulstofbinding i jord. Vi har heller indregnet effekt af CO2 emission fra 
transport, håndtering og produktion af syre.  

 

Kalkning 

Ved forsuring vil der være et ekstra behov for tilførsel af kalk til at neutralisere syren, og når 
kalken reagerer med syre udvikles der CO2.  
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Det antages her at et molekyle svovlsyre frigiver et molekyle CO2 fra kalk. Dette kan omregnes til 
0,244 kg CO2 per liter koncentreret svovlsyre, idet øvrige pH regulerende faktorer antages at være 
uændret. Dette kan også omregnes til et kalkbehov på 2,5 kg/liter svovlsyre, hvis der regnes med 
en kalkvirkning på 75% for jordbrugskalk. Dette er noget højere end værdier for det teoretiske 
forbrug af kalk ved forskellige typer forsuring i tabel 4, ifølge Hansen og Knudsen (2017). Et 
kalkbehov på 2,5 kg/liter svarer dog ca. til 1,8 kg ren CaCO3/liter, som er den høje angivelse for 
kalk per liter svovlsyre i tabel 4.  

Tabel 4. Forbrug af kalk ved forskellige typer gylle og forsuringsmetoder (Hansen og Knudsen, 2017). 

 

I det følgende er emissionen af CO2 beregnet på basis af syreforbrug per tons i tabel 4, og en 
frigivelse af CO2 på ovennævnte 0,244 kg CO2 per liter konc. svovlsyre. I tabel 5 er vist, at der ved 
generel tankforsuring forventes en øget CO2 emission på 42000 tons CO2/år, mens markforsuring 
medfører en øget emission på ca 24000 tons CO2. Det er antaget, at der ikke indføres krav til 
forsuring af biogasgylle i disse beregninger, jf. de opstillede scenarier af Mikkelsen (2020). Det skal 
bemærkes at forsuring af gylle med svovlsyre ikke er tilladt på økologiske bedrifter. Dette er ikke 
indregnet i de opstillede scenarier. Omkring 10% af den samlede gyllemængde anvendes på 
økologiske bedrifter, og hvis denne mængde friholdes for forsuring, skal effekten reduceres med 
ca 10%. 

Disse drivhusgaseffekter vil være ens for scenarie I og II. 

Tabel 5. Estimat for mængden af gylle der yderligere skal forsures, baseret på mængder i Mikkelsen (2020). 
Behov for svovlsyre per tons gylle ved enten tankforsuring eller markforsuring ifølge tabel 4, samt estimeret 
CO2 frigivelse fra ekstra kalkforbrug ved 0,244 kg CO2 per liter konc. Svovlssyre. Syreforbrug til minkgylle er 
baseret på eget skøn. Gylle der anvendes på økologiske bedrifter er ikke fraregnet. 

  Mio. 
tons i alt 

Forsuret 
tank/mark 
Mio tons 

Til biogas 
Mio tons 

Øget  
forsuring 
(resten)        
Mio tons 

Tank-    
forsuring,  

liter 
syre/tons 

Mark-   
forsuring, 

liter 
syre/tons 

Tank-    
forsuring 

tons 
CO2/år 

Mark-        
forsuring 

tons 
CO2/år 

Kvæggylle 20,6 1,4 2,9 16,3 3,7 3,1 14716 12330 
Svinegylle 17,3 0,2 2,2 14,9 7,2 2,9 26177 10544 
Minkgylle 1,2   1,2 4 3 1171 878 
I alt  39,1 1,6 5,1 32,4     42065 23752 
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Den samlede drivhusgaseffekt af begge scenarier er beregnet til en reduceret emission af CO2-
ækv.  på 38000-56000 tons/år (tabel 6). 

Tabel 6. Opgørelse af ændret drivhusgasemission ved scenarier for forsuring af gylle opstillet af Mikkelsen 
(2020). 

 Tons CO2/år 
Effekt af ændret ammoniaktab 0 
Øget emission ved øget kalkforbrug* 24000-42000* 
Reduceret emission ved generel stramning af udnyttelseskrav for gylle 
(+5% point) 

-80000** 

I alt -38000 - -56000 
*Effekten er ca. 10% lavere, hvis gylle anvendt på økologiske bedrifter fraregnes.  ** Inklusiv effekt fra udenlandsk pro-
duktion af handelsgødning. 
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