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Mio. ton CO2-ækv. Landbrug

Landbrug officielt 11,0

LULUCF (dyrkede arealer) 5,2

Energi (brændstof og el) 1,2

I alt 17,5

Kilde: Denmark´s National Inventory Report 2020
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Landbrugets klimaaftryk
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Drivhusgasser i markbruget

• De to vigtigste drivhusgasser fra markbruget er CO2 og lattergas

• Lattergas er en meget potent drivhusgas ~ 298 gange så stærk som CO2

• Dannes i jorden når kvælstof skifter form

N2O
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Nitrifikation

• Der kan lækkes lattergas fra den mikrobielle proces kaldet nitrifikation

• Forhold til stede før dette finder sted: 

• Ilt til stede – fx i veldrænede jorde

• Ammonium 

N2O
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Denitrifikation

• Lattergas lækkes fra den mikrobielle proces der kaldes denitrifikation

• Her omdannes nitrat til frit kvælstof – med lattergas som mellemprodukt

• Følgende betingelser skal være til stede for at denitrifikation finder sted:

• Nitrat 

• Iltfrie forhold 

• Organisk materiale
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Lehnert et al 2017: NSF report.
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Hvilke markhandlinger og særlige forhold forårsager 
lattergasemissioner?

• Gødningstildeling – især husdyrgødning

• Nedmuldning af planterester

• Jordpakning

• Våde områder i marken
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Nitrifikationshæmmere

• Standser omdannelsen af ammonium til nitrat

• Mindre N2O fra nitrifikationen

• Mindre nitrat som substrat for denitrifikation -> mindre N2O fra denitrifikation

• Virker i en periode på ca. 4-8 uger

• Vizura: 3,4-dimethylpyrazolfosfat (DMPP)

• N-Lock: Nitrapyrin

N2O
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Nitrifikationshæmmere og kvælstofudvaskning

• Virker ved at holde N på NH4
+-form

• Nitrifikationshæmmere reducerer 
udvaskningen i foråret i år med 
overskudsnedbør

• Anvendes primært ved gylle til 
majs på sandet jord 

• Variabel effekt fra år til år, afhængig 
af forårsnedbøren

• Ca. en halvering af 
forårsudvaskningen
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Hvordan måler man lattergasemissioner og effekt af 
nitrifikationshæmmere?
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Gylle med og uden nitrifikationshæmmer

Nair et al. 2021

Gylle
Gylle + NH
Ugødet kontrol

Gylle + NH Gylle Ugødet kontrol
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Brug af nitrifikationshæmmere ved omlægning af
kløvergræs

Kong et al. 2018

Grå: +NH

Hvid: -NH

Kontrol Fræsning før pløjning Pløjning
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Er der forskel på de forskellige typer? 

Akiyama et al. 2010
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Hvad hvor meget kan man reducere 
lattergasemissionen med nitrifikationshæmmere? 

Qiao et al 2015: 44 %
Akiyama et al 2010: 38 %

DCA rapport 130: 40 %
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Obs: kræver at gødningen tildeles på NH4
+ /NH3 –form



Øvrige effekter

Qiao et al. 2015
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Tak for jeres opmærksomhed
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