VIDEN OM
Metan CH4
Forskelle på metan CH4 og CO2
Metan består af kulstof og brint. Det er en potent drivhusgas, der er bedre til at holde på varmen end CO2 og
indholdet i atmosfæren er ifølge FN’s klimapanel skyld i 25 % af den globale opvarmning. Gassen er dog også
en såkaldt kortlivet klimagas med en halveringstid i atmosfæren på 10-12 år. Det betyder, at metan kun gør
halvt så meget skade efter knap et årti i atmosfæren. Til sammenligning har CO2 en halveringstid på ca.
35.000 år i atmosfæren, men den er ikke så skadelig som metan de første 10-12 år. I forskningen omregnes
metan til såkaldte CO₂-ækvivalenter med den tommelfingerregel, at et ton metanudslip varmer lige så meget
som 28 ton CO₂ på 100 års sigt.

Vigtigt at skelne mellem metan af fossil oprindelse og den, der cirkulerer i naturen

Det er utroligt vigtigt at skelne mellem metan, der udledes fra fossile kilder i form af olie, kul og gas, der er
dannet over meget lange perioder for 60-200 millioner år siden - og det metan, der cirkulerer i alt levende
(og hvor drøvtyggernes bøvser er de største kilder), og som reelt stammer fra det kulstof, som planterne har
optaget.
FN’s klimapanel vurderer, at cirka halvdelen af de globale udledninger stammer fra læk i forbindelse med
indvinding af olie, kul og gas, og der gøres i dag en stor indsats for at begrænse disse tab gennem
internationale netværk og regionale lovgivninger, eksempelvis i EU. Naturgas, også kaldet fossilgas, består
fortrinsvis af metan, men den indeholder også ethan, propan, butan og andre længere kulstofkæder, samt
en række andre sporstoffer såsom SOx-forbindelser, NOx-forbindelser og COx-forbindelser. Når naturgassen
afbrændes, dannes især ny CO2, der bidrager til de årlige stigninger af atmosfærens indhold.
Biogas består ligesom naturgas, primært af metan samt af de samme forbindelser som naturgas. Men der er
en væsentlig forskel. Det kulstof, der er i biogas, stammer fra planterne og er en del af det kulstof, der
cirkulerer i det vi kalder biosfæren, der omfatter alle levende organismer og deres interaktioner. Så hver
gang vi erstatter naturgas med biogas – hindrer vi nye emissioner af kulstof til atmosfæren.

Køerne tæller tungt i Danmarks officielle klimaregnskab
Køer er pga. af deres bøvser en betydelig kilde til udledning af metan i Danmark, og de tæller tungt i det
officielle klimaregnskab. Derfor er vores forbrug af oksekød og mejeriprodukter kommet i et ret dårligt lys.
Denne misforståede vinkel skal frem i lyset, selv om det ifølge retningslinjerne er sådan indberetningen til
FN’s klimapanel skal foregå.
Argumentationen er enkel: En fast kvægbestand gennem årtier giver et fast niveau af metan i atmosfæren.
Det bliver ikke værre. Hvis det årlige metanudslip fra danske køer har været det samme gennem de seneste
50 år, så har disse køer givet den globale temperatur et fast løft, som ikke er blevet større siden cirka 1990.
Vi arbejder for, at de danske forskere og politikere bidrager til internationale regler i FN’s Klimapanel, hvor
der skelnes mellem metan-udledning fra fossile kilder og det metan, der cirkulerer i alt levende på
landjorden, i havene og i luften.

Jens Lund Pedersen. Rev. 10.03.2022

VIDEN OM
Lattergas N2O
Lattergas er en potent klimagas

Lattergas er både en naturlig og en menneskeskabt gas. Den kommer bl.a. fra oceanerne, nedbrydning af
organisk materiale, fra mikrobiel omsætning af kvælstofgødning, afbrænding af biomasse og industrielle
aktiviteter. Lattergas (kvælstofoxid, dinitrogenoxid eller N2O) er den tredje vigtigste drivhusgas.
Lattergas har en meget stor klimaeffekt. Effekten af 1 ton lattergas er efter de nyeste tal 265 gange større
end for 1 ton CO2 og udgør en stor del af landbrugets udledning af drivhusgasser.

Udledning af lattergas ved kvælstofgødskning

Traditionelt set regner man med, at udledningen af lattergas fra marken er afhængig at, hvor meget kvælstof
der tilføres pr. ha. Ifølge IPCC (FN’s klimapanel) antages det, at 1% af det kvælstof, der tilføjes jorden i form
af gødning, gylle eller grøngødning, vil blive udledt som N2O. Har man ikke nationale undersøgelser, er det
den faktor som anvendes. Dvs.: Tilføres 100 kg N/ha antager man, at der udledes 1 kg lattergas der svarer til
265 kg CO2 ækvivalenter.
Det er en forenklet konklusion. Udledningen af lattergas fra de mikrobielle processer afhænger af mange
faktorer. Lattergas dannes under iltfrie forhold i jorden, og de iltfrie forhold kan dels opstå, når jorden er
meget våd, eller når mikroorganismerne forbruger ilt. Sidstnævnte sker lettere, når man tilføjer meget
organisk materiale.
I Europa er lattergasemissionen fra både landbruget og industrien reduceret gennem de seneste årtier.
Dette skyldes en kombination af frivillige aftaler med industrien i forbindelse med fremstilling af nylon og
landbrugets bedre udnyttelse af næringsstoffer.
Danmark er ingen undtagelse. Gødningsforbruget er næsten halveret, og moderne udbringningsteknik vil
fortsat reducere udledningerne under forudsætning af, at dyrkningsjorden forbliver veldrænet og med
optimal pH, så marken ikke vandmættes med deraf følgende anaerobe forhold, så bakterier producerer
lattergas fra det kvælstof, der ikke er optaget.

Godt landmandsskab
Godt landmandskab er en af vejene til at reducere udledningen af lattergas både lokalt og globalt. Lad mig
nævne de lavest hængende frugter:







To til tre ugers afstand mellem udbragt husdyrgødning og tildeling af handelsgødning.
Udsæt eller undgå første tildeling af gødning på de lave arealer i marken, hvor jorden
erfaringsmæssigt bliver vandmættet. Når der forekommer iltfrie forhold, skaber det mulighed for
udledning af lattergas.
Veldrænede marker.
Flere gødningstildelinger.
Positionsbestemt gødskning.
Eventuel tilsætning af nitrifikationshæmmere til første gødningstildeling forud for vårsæd.

Et nyt projekt kaldet ”Zero Emission Network”, hvor firmaer, organisationer og universiteter er
repræsenteret, er sat i søen. Bæredygtigt Landbrug deltager også i arbejdet, og vi håber, at de danske
universiteter tager denne store og globale udfordring op. En udfordring, der er blandt nutidens største, når vi
ser bort fra udledning af CO2 fra fossile brændstoffer.
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Kulstofrig lavbundsjord
Kulstofrig lavbundsjord er karakteriseret ved permanent eller sæsonbetonet, overfladenært grundvand, der kan være
drænet eller i naturtilstand.
I Vidensyntesen (DCA 2020) om kulstofrig lavbundsjord skelnes mellem:



Kulstofrig lavbundsjord med over 6 % kulstof
Tørvejord med over 12 % kulstof, der i IPCC er defineret med > 12 % kulstof i overjorden med en tykkelse på mindst
20 cm (IPCC 2006).

I den nationale opgørelse af drivhusgas opgøres kun emissioner fra landbrugsarealer, som indgår i IMK-systemet (Internet
Markkort) og inkluderer ikke evt. opbygning af dødt organisk materiale på disse.

Hvorfor er de kulstofrige lavbundsjorde et problem?
Under mikroorganismers nedbrydning af jordens tørvepartikler, der er dannet gennem årtusinder, sker der en udledning
af drivhusgasser, der varierer efter jordtype, grundvandsstand, nedbørsforhold, temperatur, dyrkning, næringsstofindhold
m.v. Især jordens vandindhold (og dermed iltforsyning) er styrende for de mikrobielle processer, der betinger udledning af
kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O). Metan og lattergas er som drivhusgasser henholdsvis 28 (CH4) og 265 (N2O)
gange stærkere end CO2 set på en 100–års tidsskala jf. IPCCs seneste vejledning.
Når der er fokus på området, er det fordi man estimerer, at de 3 % af jorden i EU, der er karakteriseret som kulstofrig
lavbundsjord, står for 25 % af udledningen af drivhusgasser fra landarealer. Disse arealer ligger primært i Nordeuropa og
de største arealer ligger i Finland, hvor man skønner at 18 % af landbidraget kommer fra.
Herunder er vist de kortlagte danske, kulstofrige landbrugsarealer med hhv. 6-12 % og >12 % organisk kulstof for hele
området fordelt på arealanvendelse. Data fra 2018. (Vidensyntese om kulstofrig lavbundsjord. AU 2021).
Arealer i ha (brutto)
Permanent græs
Omdrift
Øvrige afgrøder
Brutto kulstofrige jorder med ansøgte
landbrugsafgrøder 2018

6-12 %
20.244
66.973
10.525

>12 %
21.592
39.318
12.354

I alt
41.836
106.292
22.880

97.743

73.264

171.007

De ca. 73.000 ha med over 12 % kulstof skønnes i Vidensyntesen at have en potentiel udledning af drivhusgasser, der er
ca. dobbelt så stor (25-30 t CO2 ækvivalenter) pr. ha i forhold til arealerne med 6-12 % kulstof. Det er vores vurdering, at
langt færre end halvdelen af de godt 70.000 ha kulstofrige jorde ligger i så store sammenhængende områder, at ændringer
i grundvandsstanden inkl. vådlægning giver mening, uden at det kræver ændringer af infrastruktur, så som veje, klimasikring
af byer m.v. - og her er vi enige med professor Jørgen E. Olesen, der på konferencen om fremtidens landbrug den 3/2-21
nævner, at der realistisk set måske er tale om 38.000 ha.
I dag er det erkendt, at vådlægning af de 170.000 ha kulstofrige jorde er urealistisk og at det ikke vil føre til de ønskede
reduktioner.

Landbrugsaftalen
I Landbrugsaftalen fra efteråret 2021 er aftalt vådlægning af 22.000 ha med en forventet reduktion på 0,33 mio. T CO2
ækvivalenter. Da hovedparten af de tørverige lavbundsjorde er drænet for 50-100 år siden (eller endnu tidligere), forløber
nedbrydningen af tørvelaget langsommere end de første år efter dræning, hvorfor det er vores faglige vurdering, at en
reduktion på 0,33 mio. T CO2 ækvivalenter er uopnåelig. Denne vurdering støttes af Bæredygtigt Landbrugs projekt med
estimeringer af CO2 flux via satellitdata, der stiller store spørgsmål ved de beregnede udledninger fra LULUCF
(arealanvendelse og ændringer i disse samt skov).
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