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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket 
svar på følgende spørgsmål: 

1. Hvad er udsigterne til differentierede EF for forskellige gødningstyper? Forventer I at bruge 2019 
refinements? Er det korrekt at nævne, at AU har set modsatte tendenser, end de emissionsfaktorer 
som 2019 refinements ligger op til, i jeres forsøg – altså højere EF for organiske gødning og lavere 
for handelsgødning?   

2. Hvordan med inddragelse af andre faktorer som udbringningstidspunkt og metode, jordtyper el. 
andre relevante faktorer, der påvirker N2O emissionerne fra marken? Forventes disse resultater 
på sigt at kan indgå i beregningen? I så fald hvordan? 

3. Er det korrekt at i beregningen af N2O fra nedbrydning af afgrøderester indgår efterafgrøder ikke. 
Forventer I at disse kan medregnes på sigt? 

4. Er det korrekt, at der i forsøg er set højere N2O emissioner fra planterester der er nedpløjet ift. 
efterladt på overfladen? Kan der henvises til relevante studier? Kan der siges noget om og 
hvordan, dette aspekt (håndtering af planteresterne) tænkes at kunne indgå i beregningen for 
N2O fra planterester på sigt? 

 

Besvarelse 

Spørgsmål 1 

Den nationale opgørelse af direkte emissioner af lattergas fra handelsgødning og husdyrgødning, som 
udbringes på dyrkningsjorden, beregnes i øjeblikket med en såkaldt aggregeret emissionsfaktor for N2O 
(EF1) på 0.010 (enhed her og i det følgende: kg N2O-N kg-1 N) med et usikkerhedsinterval på 0.001-0.018 
(IPCC 2006). Det antages dermed, at 1% af total N i tilført gødning (både handels- og husdyrgødning) 
udledes som lattergas. 

I 2019 offentliggjorde IPCC et supplement til reglerne for opgørelse af drivhusgasemissioner fra kilder i 
landbruget (IPCC 2019). Her gives der mulighed for disaggregering af EF1 for handelsgødning og husdyr-
gødning, hvor handelsgødning under våde klimaforhold tillægges en højere værdi (0.016), og husdyr-
gødning en lavere værdi (0.006), og en lavere værdi på 0.005 for al gødning under tørre klimaforhold 
(Tabel 1). Usikkerhedsintervallerne er fortsat betydelige. En statistisk analyse af udvalgte studier fra hele 
verden lå bag den foreslåede disaggregering. En selvstændig analyse fra 2017, også med globalt per-
spektiv, fandt ligeledes støtte for højere EF1 for handelsgødning sammenlignet med husdyrgødning (Char-
les et al. 2017). 
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Tabel 1. Udsnit af tabel med den eksisterende (Aggregated) (svarende til IPCC 2006 Guidelines) og for-
slag til nye (Disaggregated) emissionsfaktorer fra IPCC (IPCC 2019). 

 

 

Tidligere danske undersøgelser har indikeret et niveau for lattergasemission fra kvælstof i gødning på 
0.005-0.008 (Petersen et al. 2018). Tilsvarende resultater (0.004-0.009) er netop offentliggjort for Tyskland 
i en undersøgelse, som også fandt en regional gradient med de laveste EF1 i nordlige distrikter (Ma-
thivanan et al. 2021). I begge undersøgelser var der ikke tydelig forskel på lattergasemissionen fra han-
dels- og husdyrgødning. Storbritannien har gennemført et stort måleprogram for bestemmelse af EF1 for 
handels- og husdyrgødning (Bell et al. 2015; Thorman et al. 2017). Her viste emissionerne for både han-
delsgødning og husdyrgødning stor variation, men da gødningsmaterialerne blev undersøgt i forskellige 
år og på forskellige lokaliteter, er det ikke muligt at konkludere, om der var systematisk forskel på f.eks. 
handels- og husdyrgødning. Der var i den britiske undersøgelse stor forskel i niveauet for lattergasemission 
fra de samme gødningsbehandlinger på tre forskellige lokaliteter (Fig. 1), og forskellen i årsnedbør indike-
rer, at dette er en vigtig faktor i jordmiljøets kontrol af lattergasemission. 

 

 
 

418 mm 

473 mm 

822 mm Figur 1.  Emissionsfaktorer for 
lattergas fra en række gødnings-
behandlinger blev bestemt på 
tre lokaliteter med forskellig års-
nedbør (indsat). Behandlingerne 
var: ammoniumnitrat (AN); AN 
med nitrifikationshæmmeren 
DCD; urea; urea med DCD; og 
delt udbringning af AN. 

Kilde: Bell et al. (2015). 
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De regionale forskelle, som er omtalt i det foregående, indikerer, at globale gennemsnit for EF1 ikke nød-
vendigvis er repræsentative for et geografisk afgrænset område som Danmark. På den baggrund blev 
der i 2019 igangsat en indsats for at udvikle nationale emissionsfaktorer for kvælstof-gødning. For at bely-
se regionale forskelle bliver de samme handels- og husdyrgødningsmaterialer udbragt i samme forsøgsår 
på to eller fire forskellige lokaliteter. Det giver mulighed for en direkte evaluering af vekselvirkninger mel-
lem jordtype, nedbør og gødningsegenskaber. 

Den danske undersøgelse, der afsluttes i løbet af 2022, består af forårskampagner med i alt 8 gødnings-
materialer (udbragt til vårbyg) samt årsundersøgelser, der omfatter alle afgrøder i 4- eller 6-marks sæd-
skifter. I årsundersøgelserne anvendes den gødning, som er relevant for de enkelte afgrøder. Måling af 
lattergasemission og dataanalyser er fortsat undervejs, og derfor kan der kun gives en foreløbig vurdering 
af resultaterne. De simple gennemsnit af EF1 for handelsgødning i kampagnerne i 2020 og 2021 var 0.001 
og 0.005, mens de tilsvarende værdier for husdyrgødning var 0.007 og 0.016. Forårsperioden i 2020 var 
relativt tør, mens samme periode i 2021 havde meget nedbør. Men i begge år var EF1 for husdyrgødning 
(gylle) altså gennemsnitligt højere end EF1 for handelsgødning, i modsætning til tendenserne i de globale 
meta-analyser. 

Eftersom de danske erfaringer foreløbig adskiller sig klart fra de seneste anbefalinger fra IPCC vedrøren-
de EF1, kan det ikke anbefales at anvende de nye disaggregerede værdier (IPCC 2019). Ibrugtagning af 
en national EF1, hvadenten der anvendes en gennemsnitsværdi eller disaggregerede værdier, som afvi-
ger fra IPCC’s anbefaling, forudsætter et robust datamateriale, og derfor vil fortsat monitering være en 
forudsætning for nationale emissionsfaktorer. Nye resultater skal bekræfte tendenser i datamaterialet, og 
de skal afklare, hvorvidt den tydelige vekselvirkning mellem lokalitet, sædskifte og gødningsmateriale kan 
forklares og dermed inddrages i nationale EF1. 

Spørgsmål 2 

De effekter af jordtype og nedbør, som blev omtalt under pkt. 1, skyldes en påvirkning af faktorer, som har 
betydning for mikroorganismers aktivitet i jorden. Helt central er adgangen til ilt, som er en forudsætning 
for nitrifikation, men undertrykker denitrifikation, der kun finder sted under iltfattige eller iltfrie forhold.  De-
nitrifikation er formentlig den vigtigste kilde til lattergasemission fra dyrkningsjord (Bateman and Baggs 
2005; Zhu et al. 2011; Li et al. 2016). Andre vigtige faktorer er adgangen til substrater (ammoni-
um/ammoniak for nitrifikation, og organisk stof og nitrat for denitrifikation).  

Gødningsbehandling og markoperationer kan påvirke betingelserne for nitrifikation og denitrifikation, og 
dermed risikoen for lattergasemission, men desværre er der mange og komplicerede vekselvirkninger 
mellem de kontrollerende faktorer. Det gælder f.eks. biogasbehandling, som fjerner organisk stof og æn-
drer fordelingen mellem organisk og uorganisk kvælstof (Möller 2015). I en oversigtsartikel konkluderede 
Möller (2015), at biogasbehandling af gylle overvejende reducerer lattergasemission, men der er også 
rapporter, som ikke finder en sådan effekt (f.eks. Thomsen et al., 2010; samt nye data fra igangværende 
forsøg). Udbringning af gødning kan planlægges, så det passer bedst muligt med afgrødens behov og 
begrænser mikroorganismers adgang, men det er vanskeligt at påvise en effekt af delt gødskning; Bell et 
al. (2015) udbragte ammoniumnitrat-gødning på tre jordtyper med en enkelt udbringning, eller med 
samme mængde fordelt på to tidspunkter, og fandt ingen forskel. Det skal dog understreges, at samtidig 
udbringning af handels- og husdyrgødning signifikant øger risikoen for lattergasemission (Charles et al. 
2o17) og bør undgås; her må delt gødskning kraftigt anbefales. 
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En ny og for Danmark meget aktuel problemstilling er betydningen af efterafgrøder for lattergasemission 
fra tilført handels- og husdyrgødning. En efterafgrøde vil blive afsluttet i det tidlige forår, typisk ved ned-
pløjning, og det stimulerer en høj mikrobiel aktivitet og dermed iltforbrug i jorden. Dette kan forrykke ba-
lancen mellem iltkrævende og iltfrie processer i omsætningen af kvælstof, når der tilføres gødning til den 
efterfølgende afgrøde, og dermed risikoen for lattergasemission (Pugesgaard et al. 2017). På et tidspunkt, 
hvor lovgivningen tilskynder brugen af efterafgrøder, er der et akut behov for at afklare, hvordan dette 
påvirker EF1 for handels- og husdyrgødning. 

Samlet set vurderes det at være relevant at inddrage faktorer som udbringningstidspunkt, sædskifte og 
markoperationer, men det forudsætter et stort datagrundlag, som gør det urealistisk at se en sådan disag-
gregering i den danske opgørelse i nær fremtid. AU har i foråret afholdt møder med kolleger andre lande, 
primært Nordeuropa, for at diskutere udvikling af regionale emissionsfaktorer for lattergas. Det internatio-
nale forskningssamarbejde Global Research Alliance har netop taget et tilsvarende initiativ for en endnu 
bredere kreds af lande, hvor AU også vil deltage. Den bedste mulighed for differentiering af emissionsfak-
torer er muligvis, at eksisterende og nye måleresultater analyseres for regioner med sammenlignelige 
jordtype, og klimaforhold. 

Spørgsmål 3 

Efterafgrøder etableres i stigende omfang med det formål at opsamle kvælstof, som frigives fra plantere-
ster efter høst. Veletablerede efterafgrøder kan reducere kvælstoftab via udvaskning betydeligt, og Erik-
sen et al. (2020) angiver gennemsnitlige reduktioner på 19-85% afhængigt af hovedafgrøde og jordtype. 
Der er desuden nye studier, som også viser en reduktion af emissionen af lattergas fra hovedafgrødens 
planterester om efteråret (ikke publiceret). Til gengæld giver efterafgrøder selv anledning til lattergas-
emission om foråret, når de ompløjes.  

Udvasket kvælstof er en indirekte kilde til lattergas, og dermed er der til en vis grad tale om, at en indirek-
te kilde til lattergas erstattes af en direkte emission om foråret. Det er fortsat uklart, i hvilket omfang de to 
poster opvejer hinanden. Hvis de to modsatrettede effekter var lige store, ville efterafgrøder ikke føre til en 
netto-ændring i den samlede lattergasemission. Men dels er emissionsfaktoren for udvasket kvælstof la-
vere end emissionsfaktoren for kvælstof i planterester, og dels forventes puljen af kvælstof opsamlet i 
planterester at være større end den kvælstofudvaskning, som forhindres; et internt notat fra AU vurderer, 
at netto-tilførslen af kvælstof i form af planterester fra efterafgrøder i gennemsnit svarer til 45 kg N ha-1. 
Denne pulje giver anledning til en ekstra udledning af lattergas. 

På grund af det ufuldstændige vidensgrundlag har DCE indtil nu ikke inkluderet efterafgrøder som kilde til 
lattergas i den nationale opgørelse. Det er blevet en uholdbar situation i lyset af det stigende areal med 
efterafgrøder, som for 2020 er vurderet til 505 000 ha på baggrund af indberetninger via GKEA (Gød-
ningskvote og Efterafgrøder). Fra 2022 er det derfor planen at inkludere den direkte emission af lattergas 
fra efterafgrøder i den nationale opgørelse baseret på DCA’s estimat på et gennemsnitligt kvælstofind-
hold i planterester herfra på 45 kg N ha-1. Der anvendes samme N2O emissionsfaktor, EF1, for planterester 
som for handels- og husdyrgødning. Dette vil muligvis ændre sig på et senere tidspunkt, idet efterafgrøder 
afsluttes før modenhed og i mange tilfælde består af plantemateriale med et lavere C:N-forhold og mere 
labilt organisk kulstof. En meta-analyse fandt væsentligt større lattergasemission fra umodne (”immature”) 
planterester sammenlignet med modne planterester (Abalos et al. 2021a). En ændring af emissionsfakto-
ren, som tager højde for modenhed, vil sandsynligvis øge betydningen af lattergasemission fra efteraf-
grøder.  
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Spørgsmål 4 

Uanset om planterester efterlades på overfladen, vil der altid være en kvælstofpulje i rødder, som vil blive 
omsat nede i jorden. Det gælder for planterester, såvel som for handels- og husdyrgødning, at adgangen 
til ilt spiller en stor rolle for kvælstoffets videre omsætning, når der frigives til jorden. En syntese af interna-
tional litteratur vedrørende omsætning af planterester i agroøkosystemer (Abalos et al. 2021b) fandt en 
stærk tendens til højere emission af lattergas med nedpløjning sammenlignet med overfladisk placering 
af planterester. Der er under danske forhold (på JB4) observeret en lavere emission af lattergas fra syste-
mer med reduceret jordbearbejdning sammenlignet med nedpløjede planterester (Mutegi et al. 2010; 
Petersen et al. 2011). Men det er sandsynligt, at dette billede kan variere med jordtype og nedbør i det 
enkelte år.  

I en meta-analyse fandt Rochette (2008), at lattergasemission generelt var højere med direkte såning 
sammenlignet med pløjet jord, hvis jordens iltforsyning var dårlig; såvel jordtype som nedbør og trafik med 
landbrugsmaskiner har betydning for beluftningen. I velbeluftet jord var lattergasemissionen derimod 
lavere med direkte såning (Rochette, 2008). Begge tendenser dækkede dog over stor variation, og det er 
ikke klart, hvordan lattergasemission fra planterester vekselvirker med jordens iltstatus; idet lattergas er et 
mellemprodukt i denitrifikationen, kan det ekstra iltforbrug fra planteresternes nedbrydning muligvis 
fremme en reduktion af lattergas til frit kvælstof. 

De danske undersøgelser på JB4 blev gennemført på veldrænet jord, og her var mindre lattergasemission 
med reduceret jordbearbejning, hvor planterester omsættes tæt ved/på jordoverfladen med god ad-
gang til ilt fra atmosfæren. Men i år med megen nedbør ville den overfladiske placering også øge risikoen 
for denitrifikation tæt ved/på jordoverfladen, og dermed for at lattergas slipper ud i atmosfæren, sam-
menlignet med nedpløjede planterester.  Der er behov for mere systematisk viden om betydningen af 
jordtype og nedbør for omsætningen af planterester. I øjeblikket gennemføres et måleprogram i sædskif-
ter på fire lokaliteter, og efterafgrøder er repræsenteret i alle sædskifter. Det kan give information om for-
skelle mellem jordtyper og år, men ikke om betydningen af efterladte planteresters placering. AU gen-
nemfører i de kommende år et lattergasmåleprogram i et langvarigt jordbearbejdningsforsøg ved Flak-
kebjerg, hvor klimaet og jordtypen er en anden end ved Foulum. Desværre er der ikke parallelle målinger 
ved Foulum, som kunne hjælpe med at isolere effekter af jordbearbejdning fra effekter af jordty-
pe/nedbør. 

Det må konkluderes, at der ikke på nuværende tidspunkt er basis for en differentiering af EF1 på bag-
grund af jordbearbejdningsmetode, idet forståelsen af vekselvirkninger mellem jordtype, nedbør og pla-
ceringen af planterester er ufuldstændig. Men studier peger dog på, at der er systematiske effekter, og det 
bør belyses med henblik på at afklare, om der senere kan ske en sådan opdeling med afsæt i f.eks. jord-
type og nedbør. 
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