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Baggrund 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) har den 27. januar 2022 bestilt et notat ved 

DCA om tilladt dosering for ureaseinhibitor. Besvarelsen på denne bestilling er opdelt i to. Nær-

værende notat besvarer andre del af bestillingen. 

Af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen fremgår, at 

§ 8. 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. 2. 

Stk. 2. Udbringning af ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof) kan ske uden ned-

fældning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, såfremt der 

er tilsat den af ureaseinhibitorproducenten anbefalede mængde ureaseinhibitor, eller gødnin-

gen højst indeholder 6 pct. kvælstof. 

FVM ønsker at undersøge om de gængse gødningsproducenters anbefaling til, hvilke mængder 

ureaseinhibitor er i overensstemmelse med gødningsforordningens tilsætningsgrænser og om 

gødningsforordningens grænser er i overensstemmelse med de ammonaikreducerende effek-

ter, som er lagt til grund i den danske regulering. 

FVM har angivet følgende grænser for indhold af inhibitor på basis af EU regulering: 

 

 

AU har i et tidligere notat, som en første del af besvarelsen, angivet beregningsmetoder til at 

vurdere ovenstående grænseværdier (Sørensen, 2022). 

Der ønskes i den andre del en vurdering af om ovenstående tilsætningsgrænser af ureaseinhibi-

tor er i overensstemmelse med de tilsætningsniveauer som ligger til grund for udredning af 

emissionsfaktorer i AU’s udgivelse 19. juni 2020 ”Vurdering af emissionsfaktorer ved ændret ud-

bringningspraksis for urea og svovlsur ammoniak” (Hutchings og Sommer, 2020). 

Type designation of the urease 

inhibitor 

Minimum and maximum inhibitor content as a 

percentage by mass of the total nitrogen present as urea 

nitrogen 

NBPT 

 

Minimum 0,09 

Maximum 0,20 

2-NPT 

 

Minimum 0,04 

Maximum 0,15 

Mixture of NBPT and NPPT (ratio 

3:1) 

 

Minimum: 0,02 

Maximum: 0,3 
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Hutchings og Sommer (2020) estimerede reduktionen i ammoniakemission ved anvendelse af 

NBPT inhibitor til 60% for urea gødning og 44% for UAN gødning. Der er i det følgende lavet en 

analyse af litteratur data og opstillet en model til beskrivelse af reduktion ved anvendelse af va-

rierende koncentration af inhibitor med henblik på at vurdere de opstillede grænseværdier.   

1 Litteraturgennemgang 
Ureasehæmmeres funktion er at forsinke hydrolyse, for at give mere tid til at fysiske, kemiske og 

biologiske mekanismer kan fjerne urea eller ammonium fra jordoverfladen. Det var derfor nød-

vendigt at vurdere virkningen af en række miljømæssige faktorer og jordkarakteristika på hæm-

ningens effektivitet.  

Den engelsksprogede videnskabelige litteratur blev gennemgået for rapporter om forsøg, hvori 

ammoniakemissionen fra ureabaseret kunstgødning blev målt, med en reference (ingen urea-

sehæmmer) og mindst en dosis af ureasehæmmer. Rapporter blev udeladt, hvis hæmmeren var 

blevet tilført i kombination med et eller flere andre aktivstof(er), f.eks. en nitrifikationshæmmer, 

en anden ureasehæmmer eller et kemisk salt. 

De data, der blev indsamlet fra rapporterne, omfattede foruden doseringen af hæmmeren jord-

karakteristika som jord-pH og lerindhold og miljømæssige variable som lufttemperatur og ned-

bør. I alt blev der fundet 45 rapporter, i hvilke NBPT var anvendt, hvilket samlet set gav 479 ob-

servationer. Der blev kun fundet en rapport, hvori 2-NPT var anvendt, så kun data for NBPT blev 

analyseret statistisk. 

2 Statistisk analyse 

2.1 Effekt af NBPT-dosering 

Forud for analysen blev data fjernet, hvis ammoniakemissionen fra kunstgødningen uden hæm-

mer var <0,5 %. Dette skyldtes, at den forholdsmæssige reduktion i emission på grund af hæm-

meren ikke kunne vurderes præcist i sådanne situationer. Dette førte til, at 17 observationer blev 

fjernet.   

Data blev indledningsvis analyseret ved at beregne den forholdsmæssige reduktion i ammoni-

akemission for hver observation (θ): 
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       (1) 

hvor NH30 er ammoniakemissionen fra kunstgødningen uden NBPT, og hvor NH3NBPT er ammo-

niakemissionen fra kunstgødningen ved en given dosis af hæmmeren. Begge er udtrykt som en 

andel af kvælstoffet (N) i den udbragte kunstgødning. Da mekanismen bag hæmmerens effekt 

på urease er analog med iltbindingen til hæmoglobin, blev den ligning, der er udviklet af Hill 

(Hill, 1910) anvendt: 
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hvor L er dosis af NBPT (g/g) og KA og n er konstanter. Denne ligning tilpasses ved brug af føl-

gende: 

log log log
1

An L n K




 
  

 
     (3) 

I nogle få tilfælde var θ enten mindre end eller lig med nul, eller større eller lige med 1.0. I det 

første tilfælde blev θ tildelt værdien 0,01 og i det andet tilfælde værdien 0,99.  Ligning 3 blev 

tilpasset ved brug af lm-funktionen i R, med log
1





 
 
 

som den afhængige variabel og log L

som den uafhængige variabel. 

Hældningen (n) var 0,08377 (p=0,0074), og skæringspunktet (nlogKA) var 0,83766 (p< 0,001), 

hvilket vurderer KA som 1,976115e-05. Der var imidlertid betydelig spredning i data (Fig 1), og 

forholdet forklarede kun 1,3 % af variansen.  

Tidligere studier, der anvendte standardiserede metoder, har også fundet en udpræget ikke-

lineær reaktion af ammoniakemission på NBPT-dosering (Mira et al., 2017; Watson et al., 1994). 

 

Figur 1.  Kurve over den forholdsmæssige reduktion i ammoniakemission med varierende dosis 

af NBPT (grøn kurve). De lodrette blå og røde linjer angiver de tilladte minimums- og maksi-

mumsdoseringer.  
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En vurdering af Ligning 3 for begrænsningerne 0,09 % og 0,2 % NBPT af urea-N (0,001956 og 

0,0043478 g NBPT/g urea) giver en reduktion på henholdsvis 0,595 og 0,611 (59,5-61,1%). Dette 

betyder, at graden af hæmning ved den tilladte minimumskoncentration af NBPT er 97 % af 

hæmningen ved den maksimale koncentration.  Denne hæmning svarer meget fint til hæmnin-

gen på 60% estimeret af Hutchings og Sommer (2020). 

 

2.2 Faktorer der påvirker reduktionen i ammoniakemission 

Data blev undersøgt for at bestemme, om NBPT’s reduktion i ammoniakemission kunne forklares 

ved nogen af de indsamlede variable. Forud for denne analyse blev data, der vedrørte NBPT-

doser under den tilladte minimumskoncentration, fjernet. Dette førte til fjernelse af 378 observa-

tioner, hvilket efterlod 101 observationer til analyse. Der var en signifikant effekt af udbringnings-

metode (bredspredning eller nedfældet) og en negativ effekt af temperatur (p=0,0089), og 

dette var baseret på 75 observationer.  

En multipel regression af den forholdsmæssige reduktion i ammoniakemission over for tempera-

tur og udbringningstype resulterede i en model med signifikante koefficienter for både variable 

og skæringspunktet:   

For udbringning som en væske: 

Forholdsmæssig reduktion = 1,246002 – 0,011339 * temperatur – 0,423344 

For bredspredt udbringning: 

Forholdsmæssig reduktion = 1,246002 – 0,011339 * temperatur – 0,406171 

Denne regression forklarer 22 % af variationen i data. Reaktionen ved forholdsmæssig reduktion 

over for temperatur for bredspredt kunstgødning er vist i Fig 2.  
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Figur 2.  Forholdet mellem den forholdsmæssige reduktion af ammoniakemissioner efter brug af 

NBPT ved over end den minimalt tilladte koncentration og lufttemperaturen.  

 

Som det blev bemærket ovenfor, afhænger NBPT’s effektivitet til at reducere ammoniakemissio-

ner af en række faktorer; det er derfor ikke altid muligt at bestemme hvilke(n) mekanisme(r), der 

ligger bag den store spredning i effektivitet, som ses i Fig 1. Dette er især tilfældet her, da der for 

den delmængde af observationer, for hvilken både temperatur- og nedbørsdata var til rådig-

hed, var en signifikant positiv korrelation (p<0,001) mellem de to. En anden undersøgelse (Sanz-

Cobena et al., 2011) viste, at kunstvanding var lige så effektiv til at reducere ammoniakemissio-

ner som brugen af NBPT.  

3 Anvendelse af modellen i Danmark 
De emissionsfaktorer, der er opstillet i tabelform i det tidligere dokument ‘Vurdering af emissions-

faktorer ved ændret udbringningspraksis for urea og svovlsurammoniak’ blev vurderet/estime-

ret.  

Temperaturreaktionen ved den forholdsmæssige reduktion i ammoniakemissioner, som er be-

skrevet ovenfor, blev anvendt på lufttemperaturprofilerne, der er anvendt i ‘Vurdering af emissi-

onsfaktorer ved ændret udbringningspraksis for urea og svovlsurammoniak’. Den forudsagte for-

holdsmæssige reduktion i ammoniakemission, der skyldtes NBPT-hæmmeren, er vist i Tabel 1. 
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Bemærk, at lufttemperaturen i perioden november til og med april ligger under minimumsvær-

dien i de indsamlede data (8 ̊C); værdierne for disse måneder bør derfor tages med forbehold.  

Tabel 1 Sæsonbestemt variation i hæmmerens effektivitet. 
 

Gennemsnitlig 

lufttemperatur* 

Forholdsmæssig 

effektivitet af 

hæmmer 

Jan 1,4 0,84 

Feb 1,1 0,85 

Mar 3,5 0,82 

Apr 7,7 0,77 

Maj 11,3 0,73 

Jun 14,3 0,69 

Jul 17,4 0,65 

Aug 16,7 0,66 

Sep 13,7 0,70 

Okt 9,8 0,74 

Nov 6,3 0,79 

Dec 3 0,82 

* Data fra DMI. 

 

Tabel 2 viser ammoniakemissionsfaktorerne i dokumentet ‘Vurdering af emissionsfaktorer ved 

ændret udbringningspraksis for urea og svovlsurammoniak’ (juni 2020) og dem, der er beregnet 

her. I samtlige tilfælde er emissionsfaktorerne lavere. Dette skyldes, at de tidligere emissionsfak-

torer var baseret på den gennemsnitlige ammoniakemission, der er rapporteret i den videnska-

belige litteratur for brug af ureasehæmmere, og – som illustreret i Fig 2 – er lufttemperaturen i 

disse undersøgelser højere end under typiske danske forhold. Bemærk også, at der ikke var no-

gen signifikant effekt af gødningstype, selvom der kun var 72 observationer for UAN i det oprin-

delige datasæt og ingen i det datasæt, der blev anvendt til analyse af effekten af temperatur 

og udbringningsmetode. Udbringningsmetoden var signifikant, og derfor blev udbringning som 

væske (hvilket gælder UAN) anvendt for emissionsfaktorerne for UAN. 

Hutchings og Sommer (2020) estimerede en reduktion i ammoniakemission ved anvendelse af 

inhibitor på 60% for urea gødning og 44% for UAN gødning. Det fremgår af tabel 2 at NBPT-

hæmmeren har en større gennemsnitlig effekt med den nye beregning end beregnet i 

Hutchings og Sommer (2020). 
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Tabel 2. Ammoniakemissionsfaktorer ved anvendelse af NBPT inhibitor beregnet her (ny) og i AU’s udgi-

velse af 19. juni 2020 ”Vurdering af emissionsfaktorer ved ændret udbringningspraksis for urea og svovlsur 

ammoniak” (Hutchings and Sommer, 2020) (gl). 

Kun-

stgødningstype 

Urea UAN 

pH, pløjelag 6,5 7,5 6,5 7,5 
 

UI 

gl. 

UI 

ny 

UI 

gl. 

UI 

ny 

UI 

gl. 

UI 

ny 

UI 

gl. 

UI 

ny 

Periode g NH3 (kg N udbragt)-1 

Feb./marts 55 26 59 27 49 17 34 16 

Apr. til okt. 65 50 69 53 58 33 40 32 

Feb. til okt. 63 45 66 47 56 29 39 28 

* UI = emission med ureasehæmmer, gamle eller nye værdier 

 

4 NPPT (N(n-propyl) thiofosforisk triamid) og 2-NPT (N-

(2Nitrofenyl) fosforisk triamid 
 

Der var kun få undersøgelser, der drejede sig om disse hæmmere, så det var ikke muligt at fore-

tage en lignende analyse af effekten af dosis, som det blev gjort ovenfor for NBPT.  

Der blev kun fundet en undersøgelse, der drejede sig om brugen af 2-NPT (Schraml et al., 2016). 

Den lavest testede koncentration af 2-NPT var 0,08 % af urea-N, næsten det dobbelte af mini-

mumskoncentrationen i henhold til EU-lovgivning. Dette bevirkede en reduktion i ammoniak-

emission på næsten 75 %, og der var ingen signifikant effekt af at øge koncentrationen over 

dette niveau.  

Blandingen i forholdet 3:1 af NBPT og NPPT er en patenteret ureasehæmmer, der markedsføres 

under handelsnavnet Limus®. Der blev kun fundet to engelsksprogede publikationer, der dre-

jede sig om brugen af denne hæmmer. (Li et al., 2015) fulgte producentens vejledning for dose-

ring af urea og fandt, at den reducerede ammoniakemission fra urea, der var bragt ud på vin-

terhvede i markforsøg, med 83 % i gennemsnit. I et laboratorieforsøg fandt (Sunderlage og 

Cook, 2018), at denne blanding reducerede ammoniakemissioner fra bar jord med 60-70 %.   

Kort sagt er det ikke muligt for hverken NPPT eller 2-NPT, at vurdere den hæmmende effekt ved 

de minimums- eller maksimumskoncentrationer, der er angivet i EU-lovgivningen. 
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5 Konklusion og afsluttende bemærkninger  
Det fremgår af ovenstående Tabel 2 at reduktionen i emission med de angivne koncentrationer 

for NBPT er højere end angivet i Hutchings og Sommer (2020), især for UAN. Det skyldes at tem-

peraturen ved udbringning i Danmark forventes at være lavere end i de fleste internationale for-

søg og fordi analysen ikke viste forskel i effekt mellem gødningstyper. Der er ikke fundet data 

grundlag for at vurdere de opstillede koncentrationer af 2-NPT og blandingen af NBPT og NPPT. 

Den vurdering, der er foretaget her, antager, at kunstgødningen bringes ud på jordoverfladen. 

Det er imidlertid sandsynligt, at en signifikant del af den ureabaserede kunstgødning bringes ud 

under jordoverfladen ved såning. Desuden udbringes signifikante men ikke-kvantificerede 

mængder af ureabaseret kunstgødning som bladsprøjtning sammen med yderligere kompo-

nenter (f.eks. ammoniumthiosulfat), for hvilke der ikke er publicerede rapporter. Endelig er det 

uklart, hvilken andel af kunstgødningen med ureasehæmmere der leveres færdigblandet, og 

hvilken andel der doseres af landmanden. I sidstnævnte tilfælde vil effektiviteten af hæmnin-

gen være afhængig af, at landmanden følger doseringsvejledningen.   
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