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Levering af Del 2 på bestillingen: ”Bestilling via forskningsbanken nr. 3.31 rådgiv-
ningsbistand til Miljøstyrelsen under Arbejdsprogram for ydelsesaftale AU plantepro-
duktion 2020” 

 
Miljøstyrelsen har i en bestilling fremsendt d. 14. januar 2020 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at ”vurdere det modtagne materiale fra ansø-
ger i forbindelse med ansøgningen om dispensation. Herunder ønsker vi forslag til vil-
kår om, hvilken dokumentation virksomheden skal levere for den ammoniakreduce-
rende effekt, og tidspunkt for hvornår dokumentationen skal leveres”. Der er d. 17. ja-
nuar 2020 leveret en del 1 af besvarelsen, der er en umiddelbar og foreløbig vurde-
ring af det modtagene materiale. Del 2, der er en endelig vurdering, fremsendes her-
med. Besvarelsen er udarbejdet af Professor Sven Gjedde Sommer fra Institut for In-
geniørvidenskab ved Aarhus Universitet. Seniorrådgiver Tavs Nyord fra samme institut 
har været fagfællebedømmer.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
3.31 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2023”.  
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Bestilling via forskningsbanken nr. 3.31 rådgivningsbistand til Miljøstyrelsen 
under Arbejdsprogram for ydelsesaftale AU planteproduktion 2020  
 

Sven G. Sommer Aarhus Universitet, Faculty of Technical Sciences (Tech). Institut for 
Ingeniørvidenskab , Finlandsgade 12, bygning 98352, 8200 Aarhus N, Danmark 

Fagfællebedømmer: Tavs Nyord 

Den 17. januar 2020 sendte Aarhus Universitet et svar på en bestilling via forskningsbanken nr. 
3.31 rådgivningsbistand til Miljøstyrelsen under Arbejdsprogram for ydelsesaftale AU 
planteproduktion 2020. I bestillingen blev Aarhus Universitet anmodet om at vurdere, om 
gødningstyperne fra Flex Fertilizer System ApS (FF) har en tilstrækkelig lav ammoniakemission, 
om der kunne dispenseres fra kravet i husdyrgødningsbekendtgørelsen om tilsætning af 
ureaseinhibitorer. I svaret indgik en foreløbig vurdering af produkterne, og det blev oplyst, at der 
ville komme en yderligere vurdering inden 1. maj 2020, en dato som er udskudt til 15 juni 2020 
efter aftale med Miljøstyrelsen. 

I en partshøringsskrivelse den 22 januar 2020 anfører Allan Holm Nielsen fra FF to forhold. 1) 
den ammoniakreducerende effekt af, at tilsætte stoffer til ureagødningen bør ikke sammenlignes 
med effekten af urea tilsat ureaseinhibitor, men i stedet urea ammonium nitrat gødninger eller et 
blandingsprodukt. I brevet nævnes Dangødnings N:S24:6, der er UAN tilsat ammonium-
thiosultat som svovlkilde. 2) Det nævnes, at en VERA test vil være for dyr for virksomheden, 
idet der i en VERA test indgår 3 gentagelser af behandling og 3 af kontrol og måling med 
vindtunnel eller mikrometeorologisk måleteknik.  

Referencen, som FF’s ureagødninger skal sammenliges med, bør være udbringning som 
beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsen § 27 stk. 11 og 12:  

Stk. 11. Udbringning af diammoniumsulfat (svovlsur ammoniak) uden for perioden 1. 
februar til 1. april og udbringning af kunstgødning, som indeholder ureabaserede 
kvælstofforbindelser (amidkvælstof), skal ske ved nedfældning, ved nedbringning inden 
4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, jf. dog stk. 12. 

Stk. 12. Udbringning af ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof) kan ske uden 
nedfældning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, 
såfremt der er tilsat den af ureaseinhibitorproducenten anbefalede mængde 
ureaseinhibitor, eller gødningen højst indeholder 6 pct. kvælstof. 

Det anbefales, at den ammoniakreducerende effekt af FF’s behandlinger sammenlignes med 
fordampningen fra en ureagødning udbragt i flydende gødning på jordoverfladen, som det er 
praksis i jordbruget, hvor den flydende ureagødning bliver nedbragt ved udbringning i vårsæd 
eller tilsat ureaseinhibitor (N-(n-butyl) thiophosphoric triamide (NBPT)) ved udbringning i 
vintersæd. Ureahandelsgødning skal indeholde mere end 6% kvælstof, og ammoniaktabet måles i 
forhold til Urea-N indholdet (Urea:  kemiske navne er carbamid og kemiske nomenklatur er 
carbonyldiamid (CO(NH2)2.) 



For at få et validt udtryk for behandlingen anbefales det, at der gennemføres markforsøg med 
produkterne og resultaterne af disse indgår i vurderingen af om fordampningen er lav som ved 
anvendelse af standard ureagødninger udbragt efter reglerne i bekendtgørelsen. Aarhus 
Universitet finder, at vindtunnelteknologien vil være en billig test, som giver retvisende 
resultater. Det kan nævnes, at i VERA undergruppen for måling af ammoniakfordampning fra 
udbragt husdyrgødning (https://www.vera-verification.eu/test-protocols) er der konsensus om at 
vindtunneler kan anvendes til test af effekt af en behandling. Desværre er det reviderede udkast 
til protokol, hvor dette er beskrevet, ikke godkendt af komiteen, hvilket indebærer, at en test ved 
brug af vindtunneler p.t. sandsynligvis alene vil blive godkendt i Danmark. 

Så vidt vi kan vurdere på baggrund af brevvekslingen i sagen, er der tale om 3 gentagelser af 
hver af følgende behandlinger: 

• Kontrol: standard ureagødning tilsat enten ureaseinhibitor eller nedfældet, nedbragt inden 
4 timer. 

• Forsuring: For bladgødninger pH 5 eller derunder, 
• Forsuring: For basis-gødninger til jorden pH 3 eller derunder 
• Komplex-binding af ammonium/ammoniak (f.eks. MgCl2, CaCl2, MgNO3, antages af 

FF at danne komplexer med ammoniak, hvilket skulle mindske fordampningen 
• Anvendelse af andre urease-inhibitorer, som f.eks. borsyre, hvor det er relevant for 

gødskningsplanen. 

https://www.vera-verification.eu/test-protocols
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