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Levering på bestillingen ” Vurdering af emissionsfaktorer ved ændret udbringnings-
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Departementet har i en bestilling sendt d. 29. april 2020 bedt DCA – Nationalt Center 
for Fødevarer og Jordbrug – om at estimere emissionsfaktorerne for udbringnings-
praksis for urea og svovlsur ammoniak. 
 
Nedenfor følger besvarelsen, der er udarbejdet af seniorforsker Nicholas John 
Hutchings fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og professor Sven G. 
Sommer fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet. Fagfællebedømmer 
har været Seniorrådgiver Tavs Nyord, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universi-
tet. Notatet er revideret i lyset af hans kommentarer. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet”, ”Ydelses-
aftale Husdyrproduktion 2020-2023”.  
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Vurdering af emissionsfaktorer ved ændret 
udbringningspraksis for urea og svovlsur 
ammoniak 

Af Nicholas John Hutchings, Institut for Agroøkologi og Sven Gjedde Sommer, Institut for Ingeniørvi-
denskab. Aarhus Universitet 
 

Fagfællebedømt af Tavs Nyord, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet 
 

Baggrund 
Per august 2019 trådte en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (BEK nr. 760 af 
30/07/2019) i kraft, hvorefter der stilles krav om bestemte udbringningspraksis ved anvendelse af 
handelsgødning med særlig høj emission (urea og svovlsur ammoniak). 
 
Miljø og Fødevareministeriet har derfor i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødeva-
rer og Jordbrug, d. 29. april 2020 ønsket estimater for en række ammoniakemissionsfaktorer (EF) 
til brug for emissionsopgørelserne. Det drejer sig om emissionsopgørelser for:  
• ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof), udbragt ved nedfældning, ved nedbring-

ning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, 
• ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof) tilsat ureaseinhibitor (i den anbefalede 

mængde) eller hvor gødningen højst indeholder 6 pct. kvælstof, 
• udbringning af diammoniumsulfat (svovlsur ammoniak) uden for perioden 1. februar til 1. april. 

 
I bestillingen er der henvist til stk. 11, 12, 13 og 14 i §27 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, vedrø-
rende regler for anvendelse af ureabaserede kvælstofforbindelser og svovlsur ammoniak. 
 
”Stk. 11. Udbringning af diammoniumsulfat (svovlsur ammoniak) uden for perioden 1. februar til 1. 
april og udbringning af kunstgødning, som indeholder ureabaserede kvælstofforbindelser (amid-
kvælstof), skal ske ved nedfældning, ved nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbin-
delse med såning*, jf. dog stk. 12. 
 
Stk. 12. Udbringning af ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof) kan ske uden nedfæld-
ning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, såfremt der er tilsat 
den af ureaseinhibitorproducenten anbefalede mængde ureaseinhibitor, eller gødningen højst in-
deholder 6 pct. kvælstof. 
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Stk. 13. Bedrifter, der uden for perioden 1. februar til 1. april udbringer kunstgødning, uden ned-
fældning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, skal kunne doku-
mentere, at gødningen ikke indeholder diammoniumsulfat (svovlsur ammoniak). 
 
Stk. 14. Bedrifter, der udbringer ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof) uden nedfæld-
ning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, skal kunne dokumen-
tere, at den af producenten anbefalede mængde ureaseinhibitor er tilsat, eller at gødningen højst 
indeholder 6 pct. kvælstof.” 

 

Besvarelse 
I Bestillingen henvises der til §27 stk. 11, 12, 13 og 14. For så vidt at stk. 11 og 12 handler om 
kunstgødning som indeholder ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof), fortolkes dette 
som urea (U) eller urea ammoniumnitrat (UAN). Placering i forbindelse med såning betragtes her 
som svarende til nedfældning, da kunstgødningen bliver dækket med jord, som begrænser ammo-
niakemission.  
 
Da emissionsfaktorerne skal benyttes i forbindelsen med en emissionsopgørelse og er mere detal-
jerede end Guidebookens Tier 2 metode, vil det være betragtet som en Tier 3 metode. En Tier 3 
metode skal dokumenteres og emissionsopgørelsen bliver underlagt periodiske internationale re-
view og i denne forbindelse, vil det være en fordel at kunne vise effekten af metodeændringen. 
 
Vedrørende §27, stk. 11, er der ønsket om emissionsfaktorer for svovlsur ammoniak (SA), U og 
UAN i de følgende situationer: 

• SA udbragte på jordens overflade i februar og marts, med og uden nedfældning/placering. 
• SA udbragte på jordens overflade i perioden april til januar, med og uden nedfældning/pla-

cering 
• U og UAN uden ureaseinhibitor, udbragte uden og med nedfældning/placering. 
• SA og U og UAN (uden ureaseinhibitor) udbragte på jordens overflade men med nedbring-

ning inden 4 timer. 

Vedrørende §27, stk. 12, er der ønsket om emissionsfaktorer for U og UAN i de følgende situatio-
ner: 

• Udbragte uden og med ureaseinhibitor på jordens overflade og uden efterfølgende inkor-
porering. 

• Udbragte uden ureaseinhibitor, men med højst 6% kvælstof på jordens overflade og uden 
efterfølgende inkorporering. 

 

Udbringning med nedfældning/placering 

Der findes ingen nyere empiriske forsøg hvor ammoniakfordampning fra kunstgødning er målt un-
der danske forhold. I nærværende beregningerne for ammoniakemissionsfaktorer for SA, U og 
UAN (tabel 2), benyttes derfor den beregningsmodel som var grundlaget for den nuværende 
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EMEP/EEA Atmospheric Pollutant Emission Inventory Guidebook version (EEA, 2019). Her er am-
moniakemission fra kunstgødning udbragt med bredspreder estimeret på baggrund af de følgende 
faktorer: 

• Kunstgødnings kemiske sammensætning 
• Overjordens pH 
• Lufttemperatur 

 
I nærværende beregning anvendes desuden en faktor der estimerer effekten af inkorporering 
(ja/nej). Denne faktor var en del af den beregningsmodel der var grundlaget for den nuværende 
Guidebook, men den er er ikke inkluderet i Guidebooken (EEA, 2019). Inkorporering sidestilles 
med nedfældning, idet inkorporering for størstedelen af datasættes vedkommende foregik umid-
delbart efter udbringning. 
 
For SA skal der tages højde for perioden for udbringning. I lovgivning, deles året i to perioder; fe-
bruar og marts, og resten af året, men selvom ’resten af året’ dækker perioden april til og med ja-
nuar, vil udbringning af kunstgødning i denne periode i praksis være begrænset til april til og med 
oktober. Størstedelen vil være udbragt om foråret, og dertil vil der være udbringning til græsmar-
ker om sommeren og til vinterafgrøder om efteråret. Da der ikke er dokumentation for en tidsop-
deling af N-gødskning, herunder brug af forskellige gødskningstyper, er emissionsfaktorerne for 
bredspredning og nedfældning beregnet på baggrund af en gennemsnit af henholdsvis februar og 
marts, og april til og med oktober.  
 
Resultatet af beregningerne fremgår af Tabel 2. Kunstgødningens kemiske sammensætningen er 
beregnet for hhv. U, UAN og SA. Overjordens pH angives i to kategorier: Normale jorde (pH 6,5) og 
kalkrige jorde (pH 7,5). Input til lufttemperatur er indhentet som 10-års månedsgennemsnit, jf. ta-
bel 1 (DMI, 2020), og angivet for de tre perioder februar-marts, april-oktober samt november-ja-
nuar.   
 
Tabel 1. Månedsgennemsnit lufttemperatur for hele Danmark (2006-2015)  

Middeltemperatur 
(Celsius) 

Januar 1,4 
Februar 1,1 
Marts 3,5 
April 7,7 
Maj 11,3 
Juni 14,3 
Juli 17,4 
August 16,7 
September 13,7 
Oktober 9,8 
November 6,3 
December 3,0 
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I forhold til at få disse emissionsfaktorer godkendt af internationale review, vil det være en fordel 
hvis: 

1. De modelberegnede ammoniakemissionsfaktorer var understøttet af empiriske målinger 
fortaget under danske forhold. 

2. Den kommende undersøgelse vedrørende danske landbrugs udbringningspraksis for hus-
dyrgødning bliver udvidet til at dække kunstgødning (eller i det mindste, urea og UAN). 

 

Udbringning med nedpløjning, indenfor 4 timer 

Der er ikke et videnskabeligt grundlag til at estimere danske ammoniakemissionsfaktorer for 
kunstgødning udbragte på jordens overflade og nedbragte inden 4 timer. Det bør overvejes hvor-
vidt sådanne målinger bør iværksættes for at understøtte mere præcise emissionsfaktorer.    
 
 

Ureaseinhibitor 

Empirisk forsøg finder meget store variationer mellem ureaseinhibitors reduktion i ammoniak-
emission. Det afspejles i resultaterne fra en række forsøg fra Storbritannien, hvor effekten af 
Agrotain (nBTPT) på ammoniakemission fra U og UAN blev undersøgt (Chadwick et al., 2005). Den 
gennemsnitsreduktion for U var 70% (mellem 41% og 100%) og for UAN 44% (mellem 15% og 
71%). I Tyskland, var reduktionen i ammoniakemission fra U udbragte på græs efter tilsætning af 
en nye ureaseinhibitor N-(2-nitrophenyl) phosphoric triamide (2-NPT) mellem 69 og 100% 
(Schraml et al., 2016) mens Schraml et al. (2018) i et forsøg på 4 år med vinterhvede i Tyskland 
fandt nBTPT og N-(isopropoxycarbonyl) phosphoric acid triamide (IPAT) reducerede ammoni-
akemssion med henholdsvis 32 og 24%. I en metaanalyse af tidligere forsøg, fandt Silva et al., 
(2017) at nBTPT reducerede ammoniakemission fra U med 52%. Der er andre ureaseinhibitor eller 
tilsætningsstoffer på marked men nBTPT betragtes som den meste udbredt og veldokumenteret. 
Med den store variation i resultaterne, er her reduktionen i ammoniakemission fra U estimeret til 
60% og UAN til 44%. Ammoniakemissionsfaktorerne for SA, U og UAN, ved brug af ureaseinhibito-
rer (UI) vises i tabel 2. 
 
 

N-koncentrationen i gødningen 

Angående udbringning af ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof) uden nedfældning, 
nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, og uden tilsætning af den 
af ureaseinhibitorproducenten anbefalede mængde ureaseinhibitor men med højst 6% kvælstof, 
så antages det at gødningen ikke indeholde tilsætningsstoffer som reducere ureaseaktivitet eller begrænse 
ammoniaktabet.   
 
Da emissionsfaktorerne udtrykkes pr udbragt kg N, vil U eller UAN koncentration i kunstgødningen 
ingen betydning have for ammoniakemissionsfaktorerne.  
 



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug  19.06.2020 
 
 
 
 
 
Tabel 2. Ammoniakemissionsfaktorerne 

Gødnings-
type 

U UAN SA 

pH, overjord 6.5 7.5 6.5 7.5 6.5 7.5 

Metode* Ov Ned UI Ov Ned UI Ov Ned UI Ov Ned UI Ov Ned Ov Ned 

Periode** g NH3 (kg N udbragt)-1 

Feb/marts 139 58 55 147 62 59 88 37 49 85 36 34 81 34 148 62 

Apr til okt 162 68 65 172 72 69 103 43 58 100 42 40 94 39 173 73 

Feb til 
okt*** 

157 66 63 166 70 66 100 42 56 96 40 39 91 38 168 70 

* Ov = på jordens overflade, Ned = nedfældet eller placeret, UI = med ureaseinhibitor 
** Ikke alle periode x gødningstyper er relevante under dansk lovgivning. Ikke-relevante kombinationer inkluderes til at informere evt. internationale 
review 
*** ligestilles med emissionen på årsbasis, da kunstgødning kun udbringes i perioden feb til okt. 
 
Til orientering, har et udtræk fra den danske jordbundsdatabase vist at 21% af den danske topjord i landbrugsarealet en pH over 7,1.  
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