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UDLEDNINGER fra 
LANDBRUGET
Enterisk fermentering
CH4 fra husdyrs fordøjelse
Gødning 
primært CH4 og NH3 fra gylle
Jord 
N2O fra gødning, planterester og 
udvaskning
Energi 
primært fra brændstoffer
LULUCF=land use and land use change and forrestry

primært fra dyrkede



Klimagas fra DK landbrug (uden LU og energi)
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Hvad beregninger vi i Landbrugets klima værktøj (LKV)
Beregning af drivhusgas emissioner fra bedriften (direkte)                                        x
Beregning af drivhusgas emissioner fra import (fx foder, dyr, gødning, energi)         y
Sum af emissioner som indgår i klimaregnskab                                                   x + y
Resultat kan vises per ha (eget og det der bruges til foder) og per produceret enhed.

Markens direkte drivhusgasser
Lattergas; kommer fra kvælstof i marken, ammoniak fordampning, udvaskning af nitrat

For hver 100 kg N der bruges som gødning, 
udvaskes ca. 30 kg  som nitrat-N                                                         (0,2 kg lattergas)
fordamper ca. 7 kg som ammoniak-N                                                  (0,07 kg lattergas).
Processer i jorden omsætter N til lattergas, ca.                                  (1,00 kg lattergas)
I alt ca.                                                                                                   700 kg CO2-e

kvælstof fra afgrøderester (over og under jorden)ca.                          (0,5  kg lattergas)



Andre drivhusgasser fra markbruget
Metan

Kun meget lidt, fra afgræsning

CO2 

Fra kalk, og fra kulstof i planter, og organisk gødning (som kan være emission eller optag)

Indirekte drivhusgasser baseret på forbrug
Mest fra fremstilling af handelsgødning.
Per 100 kg N                                                          600 kg CO2-e

Lidt fra kemikalier og maskinfremstilling
Energi forbrug ca.                                                  180 kg CO2-e/ha



Omregning til CO2-e (kan betyde ret meget)

Det internationale panel for climate change (IPCC), kommer jævnligt med rapporter som 
bl.a. angiver standarder for beregningen, som skal facilitere mulighed for sammeligning

Eksempler er 

Emissionsfaktorer for processer fx. Fordampning af ammoniak ved afgræsning, lagring 
stald.

Standard faktorer fx afgrøderest fordeling over og under jorden

Angivelser hvilke parametre der skal inkluderes fx udvaskning, ammoniak fordampning 
etc.

Omregningsfaktorer (standardisering) for lattergas og metan ( og andre gasser) til CO2-e.

Standarder ændrer sig, og implementeringen i den nationale regnskab styres af DCE .



Landbrugets klima værktøj bruger IPCC 2006

Lattergas EF for N = 0,01

Lattergas EF for udvaskning er 0,0075

Lattergas EF for afgræsningens N er 0,02

Lattergas  til CO2-e; 298
Metan til CO2-e;         25

AU siger de ikke kan måle 
forskel mellem handels og 
husdyrgødning, dog at de 
generelt måler mindre end 
1%

IPCC 2019



Hvordan virker LKV
Data fra Gødningsregnskabet indhentes på cvr nr.

Gødningsforbrug, handels og husdyrgødning

Afgrødefordeling

JB nr

Ekstra information nødvendigt til markbrug, indtil videre (ellers bruges standarder):

JB11 jord, dræning organogene jord
Udbytteniveau

Halmnedmuldning
Efterafgrøder



Beslutninger som er taget, i samarbejde med universiteter 
og høringer i panelmøder, bl.a. virksomheder

iLUC medtages ikke (fiktiv klimabelastning for at drive landbrug i stedet for skov)

Meget små drivhusgas emissioner medtages ikke i denne version (men kommer):

NO og NH3 fra voksende planter

produktions omkostninger fra kemikalier

Produktions omkostninger af maskiner

Affalds håndtering

Kulstof i Jorden modelleres !

Produktregnskab beregnes separat i regneark



Generelt om kulstof i jord

C i  organisk gødning



Kulstof i jord (kan det måles ?)

Kilde: Petersen et al., 2013

Modellering har vist at der er 9,7% tilbage efter 100 år. Mest 
nedbrydes de første år.



Kvadratnet målinger i Danmark

Kilde: Taghizadeh-Toosi A. et al., 2014.



Eksempel på beregning 

Kilde: Mogensen et al., 2018 Referenceafgrøde: hvede, 42% af 
halmen nedmuldet, dyrket uden 

brug af husdyrgødning 

Ca. -380kg C/ha/år



Generaliseringer kulstof
Ens kulstof input og nedbrydning for alle jordtyper

Gennemsnits beregninger for afgræsning, som giver ekstra kulstof i jorden



Lige en par eksempler i LKV
https://dact-accepttest-frontend-wa.segestest.dk/app/climate-footprint

Mark tons CO2-e fraktion

SUM 284 100

N2O_gødning 164 58

C_organogene jord 21 7

C_Kalk 17 6

N2O_Udvaskning 34 12

N2O_afgrøderester 46 16

Kulstof tons CO2-e

SUM -47

afgrøder med opbygning -25

afgrøder med nedbrydning 180

kulstof i organisk gødning -202

I alt mark 237

areal 220 ha

CO2-e per ha 1077 kg



Produktregnskab
Markens aftryk (inklusiv indirekte emissioner) fordeles til afgrøderne, efter relativering med 
standard beregninger.



Drivhusgas fra markbrug, hvad kan vi gøre? 
Virkemidler.

Lattergas, kommer fra den kvælstof der kommer i jorden og ikke optages af planterne, den 
kvælstof der udvasker, og den ammoniak der fordamper ved udbringning.

Vi undersøger hvordan vi kan formindske emission; for eksempel efterafgrøder, 
nitrifikationshæmmere, nedmuldning af grønne afgrøder, bedre udkørsels teknikker

Kulstof, findes som organisk materiale i jorden, humus, og tilføres jorden hvert år fra afgrøder 
(58% = kulstof). Fraføres ved iltning, ved jordbearbejdning, ved dyrkning af jorden.

Vi undersøger hvordan vi kan øge mængderne der tilføres i form af græs, efterafgrøder, biochar.
Vi undersøger hvordan vi kan hæmme omsætning, ved jorddække, jordbearbejdning, hævet 
vandstand.


