KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Lustgas från jordbruksmark
Konkreta råd för att minska lustgasavgången på gårdsnivå

Maria Henriksson, Maria Stenberg, Maria Berglund
2015
Hushållningssällskapet Halland

Förord
Denna rapport har tagits fram i projektet ”Lustgas från mark – vad kan rådgivningen lära av forskningen?” som drivits av Hushållningssällskapet Halland med finansiering från Jordbruksverket.
Projektet genomfördes under 2014 där huvudaktiviteten var en workshop för rådgivare, forskare och
tjänstemän den 10 september 2014 i Falkenberg. Ämnet för workshopen var lustgasavgång från jordbruksmark och åtgärder för att minska denna avgång. Utgångspunkten för diskussionen var typiskt
klimat och typiska förhållanden för växtodling i Sverige/Skandinavien, d.v.s. långa vintrar, relativt stor
andel mulljordar och vattenöverskott. Diskussionerna rörde effekter av odlingsåtgärder och klimat,
budskap och råd till lantbrukare och vanliga lustgas- och klimatfrågor från lantbrukare och rådgivare.
Workshopen föregicks av ett seminarium på samma tema som arrangerats av Nordisk Jordbruksforskning, NJF. Resultaten från workshopen och föregående litteraturgenomgång presenteras i denna
rapport.
De som deltagit i projektet och planeringen av workshopen och NJF-seminariet är Helena Aronsson
(Sveriges lantbruksuniversitet), Maria Berglund (Hushållningssällskapet Halland), Sissel Hansen
(Bioforsk, Norge), Maria Henriksson (Växa Sverige), Kristiina Regina (MTT Agrifood Research,
Finland) och Maria Stenberg (Jordbruksverket, tidigare Sveriges lantbruksuniversitet).

Lustgas från åkermark - sammanfattning
Här ges en kort sammanfattning av rapporten. Mer detaljerade beskrivningar, förklaringar och
diskussion kring lustgasbildning, vad som påverkar den samt åtgärder för att minska den, finns i
rapportens huvudsakliga text.

Lustgasbildning i mark
Lustgas (N2O) är en växthusgas som är 298 gånger så kraftig som koldioxid, 1 kg lustgas är därmed
lika med 298 kg koldioxidekvivalenter (CO 2e). Lustgasavgången från mark brukar uttryckas som
mängd per ytenhet och tidsenhet, vanligtvis kg lustgaskväve (N2O-N) per hektar och år, men även som
procent av tillfört kväve.
Lustgas bildas när kväve bundet i organiskt material och andra kemiska föreningar mineraliseras i
marken (se bild nedan). Detta sker framför allt under de mikrobiologiska processerna nitrifikation och
denitrifikation. Nitrifikation innebär att mikroorganismerna oxiderar ammonium (NH 4+) till nitrat
(NO3-) i syrerik miljö. Nitratet är en förutsättning för denitrifikationen som sker i syrefattig miljö där
mikroorganismerna reducerar nitrat (NO3-) och nitrit (NO2-) till gasformiga kväveföreningar (NO, N2O
och N2). Lustgas kan även konsumeras av mikroorganismer, men produktionen dominerar generellt
stort över konsumtionen.

Lustgasbildning är en komplex samverkan av mikroorganismer, markegenskaper, klimatfaktorer,
mängd och typ av kväveföreningar och kolsubstrat. Denna komplexitet är kännetecknande för alla
biologiska processer och är orsak till att de är mycket svåra att förutbestämma och beräkna.
Karaktäristiskt för lustgasavgång:


De största mängderna produceras under denitrifikationen.



Lustgas kan bildas i hela markprofilen men en stor del produceras nära markytan.



De största mängderna kommer i form av kraftiga och relativt kortvariga toppar i samband
med t.ex. nederbörd, gödsling och tjällossning.
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Lustgasavgången varierar mycket, både inom fält och mellan år.



Lustgasbildning gynnas av samma faktorer som gynnar denitrifikationen.



När jordens porsystem är vattenfyllt till ca 65-85 % är betingelserna för lustgasbildning som
mest gynnsamma.



Uppmätta medelvärden för lustgasavgång på nordeuropeisk åkermark ligger ungefär mellan
0-10 kg N2O-N/ha och år, men variationen är stor och kan vara mycket högre, t.ex. från
mulljordar.

Faktorer som påverkar lustgasbildning:
De faktorer som särskilt gynnar lustgasbildning är hög tillgång på omsättbart kväve och kol, begränsad
syretillgång som regleras av markens vattenhalt, markens textur och dess innehåll av organiskt
material. Även pH, dräneringsstatus och typ av gröda påverkar, samt den platsspecifika floran av
mikroorganismer. Alla dessa faktorer styrs i sin tur av klimat och väderförhållanden samt olika
odlingsåtgärder.
Faktorer

Risken för lustgasbildning ÖKAR…

Risken för lustgasbildning MINSKAR…

Mark och platsbundna faktorer
Syretillgång i
marken relaterad
till vattenhalt

… vid låg syretillgång, d.v.s. vid hög
vattenhalt. Störst lustgasbildning när
markporerna är fyllda till 60-80 %.

… vid hög syretillgång, d.v.s. låg vattenhalt
eller vid vattenmättnad.

Väder

… vid mycket nederbörd och töperioder.

… under torra förhållanden.

Marktemperatur

… vid höga temperaturer som kan öka
denitrifikationen.

… vid låga temperaturer som till viss del
minskar denitrifikationen.

Jordart

… vid hög mullhalt och på organogena
jordar.
Hög lerhalt ökar markens vattenhållande
förmåga, andelen mikroporer och därmed
potentiellt syrefattiga zoner vilket kan
öka risken för denitrifikation.

pH

… vid låga pH-värden. Låga pH-värden
ökar andelen lustgas i förhållande till
kvävgas (kvoten N2O/(N2+N2O) ökar).

… vid höga pH-värden.

Påverkbara faktorer
Kvävetillförsel

… vid höga/överoptimala kvävegivor.
… vid höga halter av

NO3-

i markprofilen.

… vid låg/optimal kvävetillförsel.
… vid låga halter av NO3- i markprofilen.

… vid stallgödseltillförsel, då lättillgängligt
kväve och kol tillförs samtidigt och för att
organiskt N mineraliseras succesivt.
Nedbrukning av
växtrester

… vid nedbrukning av stora mängder
växtmaterial (särskilt färskt som vall och
fånggröda), p.g.a. tillförsel av kväve och
minskad syretillgång vid nedbrytning

… vid nedbrukning av växtmaterial när
nedbrukningen följs direkt av en växande
gröda.
… ju torrare jorden är.
… sannolikt även vid grund nedbrukning.

Reducerad
jordbearbetning

… om jordarna är struktursvaga eller
packad, p.g.a. att syretillgången minskar.

… om jordarna har bra markstruktur.

Markpackning

… vid ökad markpackning, p.g.a. att
syretillgången minskar.

… vid bra markstruktur.

Dränering

… när dräneringen är dålig, p.g.a. att
syretillgången minskar.

… om dräneringen är bra.
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Odlingens inverkan på lustgasbildning i åkermark
Kritiska perioder med risk för ökad lustgasbildning infaller vid odlingsmoment som innebär hög koncentration av nitrat och snabbnedbrytbart kväve i marken. Detta sker framför allt vid tillförsel av
mineralgödsel, stallgödsel och annan kväverik organisk gödsel. Även vid jordbearbetning och nedbrukning av växtrester, särskilt kväverika sådana som t.ex. vall, gröngödsling, fånggröda, baljväxter och
sockerbetsblast, ökar risken för lustgasbildning.
Kritiska väder- och/eller årsmånsperioder infaller när marken är blöt och varm och saknar växande
gröda. När dessa sammanfaller med de odlingsrelaterade riskperioderna blir risken för lustgasavgång
som allra störst. Exempel på detta är:


vid gödsling tidigt före sådd, d.v.s. när det inte finns en gröda som kan konsumera tillfört
kväve



när hela säsongsgivan av kväve till vårsådd ges tidigt



när kvävegödsling följs av kraftiga regn



vid nedbrukning av växtrester tidig vår och sen höst



efter jordbearbetningar sen höst



vid fältkörningar under ogynnsamt blöta markförhållanden höst och tidig vår

Åtgärder för att minska lustgasavgång från åkermark
Enskilda åtgärder har olika effekt på lustgasavgången från ett enskilt fält beroende på utgångsläge och
plats- och tidsspecifika förutsättningar. Rangordningen mellan odlingsåtgärder efter deras inverkan på
lustgasavgången är därmed inte självklar. En åtgärd som har stor effekt på en gård kan ha mindre
betydelse på en annan, beroende på skilda utgångslägen. Risken för lustgasavgång är generellt sett
lägre vid odling av perenna grödor eftersom de annuella lämnar kvar mer restkväve i jorden varje år.
Generellt sett har tillförsel av kväve mycket stor betydelse för lustgasavgången. Kväveutnyttjande,
d.v.s. hur mycket av tillfört kväve som grödan tar upp, är extra viktigt att hålla koll på. För detta har
nivån på kvävegivan, spridningstidpunkt, spridningsteknik och nedbrukning av kväverika växtrester
betydelse.
Dessutom är det viktigt med en bra markstruktur och dränering för att minimera risken för syrefattiga
förhållanden i jorden. Dessa åtgärder främjar också grödans tillväxt och därmed ett optimalt
växtnäringsutnyttjande. Att marken har ett pH som är gynnsamt för grödan främjar också grödans
tillväxt och näringsutnyttjande samtidigt som det minskar risken för lustgasbildning.
Mulljordar
Lustgasavgången från mulljordar är generellt sett högre än från mineraljordar. Detta beror på att stora
mängder organiskt material mineraliseras när jordarna dikats ut. På dessa jordar är det viktigt att vara
återhållsam med kväve och ha dem bevuxna så mycket som möjligt.
Lustgasavgång i relation till skörd
Det finns i princip två olika sätt att se på lustgasavgång från åkermark. Den ena är att se den totala
lustgasavgången från en specifik areal, t.ex. per hektar. Den andra är att relatera lustgasavgången till
skördade produkter, t.ex. per kg skördad eller säljbar produkt. Eftersom syftet med odling är att
producera t.ex. livsmedel, finns det all anledning att se till klimatpåverkan i relation till skördeutbyte.
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Konkreta åtgärder som minskar risk för lustgasbildning i åkermark

Gödsling – tillförsel av kväve
Giva

Tidpunkt

Teknik

Övrigt



Dela upp den totala kvävegivan i nederbördsrika områden.



Analysera stallgödseln.



Anpassa den totala kvävegivan (mineralgödsel + stallgödsel + mineralkväve i marken) till
rådande förhållanden (förfrukt, markens kväveleverans, förväntad skörd osv).



Öka kväveutnyttjandet, särskilt för stallgödsel.



Tänk på att kväve tillförs även vid nedbrukning av växtrester (särskilt färskt material).



Undvik tillförsel av lättillgängligt kväve (särskilt nitrat) och växtrester vid känsliga tidpunkter
när vattenhalten hög (sen höst, regn, snösmältning, tjällossning).



Undvik tillförsel av kväve när växtupptaget är litet (t.ex. i samband med sådd).



Undvik djup nedbrukning av fastgödsel, gröngödsling och annat kväverikt material.



Utnyttja N-sensor- och GPS-teknik för bättre anpassning och utnyttjande av kväve och annan
växtnäring.



Odla fång-/mellangrödor, särskilt i regioner med milda och blöta senhöstar och vintrar.



Planera växtföljden så att utnyttjandet av tillförd växtnäring blir så effektiv som möjligt, särskilt
vid nedbrukning av växtrester som t.ex. vall och fånggröda. Detta innefattar även andra
åtgärder som gynnar grödornas tillväxt.



Ta del av Jordbruksverkets råd kring gödsling och kväveutnyttjande av stallgödsel.

Övrig odlingspåverkan
Markpackning



Vidta åtgärder för att minska den skadliga markpackningen.



Fasta körspår är ett sätt att reducera skadlig markpackning till en mindre yta av fältet.

Jordbearbetning



Undvik reducerad jordbearbetning och direktsådd på täta jordar med dålig luftningskapacitet,
särskilt i nederbördsrika områden.



Reducerad bearbetning på väldränerade jordar med bra markstruktur kan minska risken för
lustgasbildning.

Kalkning



Se till att ha ett för grödorna optimalt pH i jorden.

Dränering



Se till att ha en bra och fungerande dränering, särskilt i regnrika områden och vid odling av
grödor som kräver upprepade körningar med tunga maskiner.

Grödval
Växtföljd

Enskilda
grödor



Utnyttja förfruktseffekter för att förbättra kväveutnyttjandet och skördenivån.



Grödor med djupt och kraftigt rotsystem förbättrar markstrukturen (t.ex. raps och vall).



Undvik höstsäd efter vallbrott.



Tänk på att baljväxter (t.ex. vall, gröngödsling) kan efterlämna stora mängder organiskt kväve
i växtrester både över och under markytan.



Majs: dela kvävegivorna.



Bete: undvik gödselansamlingar med blöta och packade jordar.

Mulljordar


Undvik bar mark och radodlade grödor.



Långliggande eller permanenta betesvallar minskar lustgasavgången.



Minimera kvävetillförseln.

Indirekta åtgärder relaterat till lustgasavgång per mängd skördad och utnyttjbar produkt


Öka markens bördighet genom minimerad markpackning, underhåll av dränering, bra pH och varierad
växtföljd.



Markkartera regelbundet.



Förbättra kvaliteten genom t.ex. vallanalyser och precisionsgödsling efter markkarteringskarta.



Minska skörde- och foderspill.
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Förkortningar och förklaringar
Aerob

Syrerik

Anaerob

Syrefri

CO2e

Koldioxidekvivalenter, vilket är en enhet som beaktar respektive växthusgas
klimatpåverkan relaterat till koldioxid.

Cofoten

Rådgivningsprogram som används i Greppa Näringen för att beräkna
klimatavtrycket för en hel gård.

Denitrifikation

Denitrifikation är en mikrobiologisk process som sker i syrefattig miljö där
mikroorganismer reducerar nitrat och nitrit till gasformiga kväveföreningar.

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change. På svenska FN:s klimatpanel. IPCC
är FN:s vetenskapliga panel i klimatfrågor. Klimatpanelen sammanställer och
utvärderar regelbundet det aktuella vetenskapliga kunskapsläget inom
klimatområdet. Kunskapen publiceras bl.a. i de så kallade utvärderingsrapporterna, och den femte versionen kom under 2013/2014.

IPCC guidelines

Riktlinjer som tagits fram av IPCC för beräkningar av växthusgasutsläpp från
olika samhällssektorer. Riktlinjerna används i den klimatrapport, ”National
Inventory Report”, som länder använder när de rapporterar sina
växthusgasutsläpp till Klimatkonventionen, UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate Change).

Mineralkväve

Nitrat (NO3-)och ammonium (NH4+)

N2O

Lustgas

Nitrifikation

Nitrifikation är en mikrobiologisk process som sker i syrerik miljö där
mikroorganismer oxiderar ammonium till nitrat.

Variation

En varierande lustgasavgång kan innebära att den flukturerar över tid och rum,
eller skiljer sig åt beroende på förutsättningar eller att den i studier avviker från
generella resultat. Detsamma gäller för andra i naturen förekommande processer
och egenskaper för t.ex. jordar.

Lathund för lustgasenheter
1 kg N2O = 28/44 = 0,636 kg N2O-N
1 kg N2O-N = 44/28 = 1,571 kg N2O
Atommassa för syre (O) = 15,9999 u
Atommassa för kväve (N) = 14,0067 u
Molekylmassan för lustgas (N2O) är därmed 2 x 14,0067+15,999=44,01 (varav kvävedelen 28,o1)
1 kg N2O uppskattas ha en global uppvärmningspotential som motsvarar 298 kg CO 2 i ett 100årsperspektiv (IPCC, 2007)
1 kg N2O = 298 kg CO2-ekvivalenter (CO2e)
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Inledning
Lustgas är en av de största klimat- och miljömässiga utmaningarna för jordbruket. Det handlar dels
om att lustgas har stor global miljöpåverkan och dels om att lustgasbildningen är mycket komplex och
att det är svårt att bestämma hur stor lustgasavgången från jordbruket faktiskt är. Lustgas är en kraftig
växthusgas, men idag även det ämne som står för den enskilt störst nedbrytningen av ozon i
atmosfären. Lustgasutsläpp står idag för drygt hälften av det svenska jordbrukets klimatpåverkan när
man ser till de växthusgasutsläpp som sker inom landets gränser. De mesta av dessa lustgasutsläpp
bildas när kväve omsätts i jordbruksmark, men det bildas även en del lustgas i stallgödsel och från
ammoniak och nitrat som förlorats från jordbruket.
Lustgasbildningen är komplex, och lustgasavgången påverkas av en rad samverkande klimat-, markoch odlingsfaktorer. Denna komplexitet och samverkan mellan faktorer gör det svårt att beräkna hur
stor lustgasavgången är från ett fält och att beskriva hur odlingsåtgärder påverkar lustgasavgången.
Det har gjorts en hel del försök kring lustgasavgång från mark, och forskarna har fått allt bättre
kunskap om mekanismerna som styr lustgasavgången. Det har även utvecklats avancerade
matematiska modeller som används i forskningsprojekt för att beräkna lustgasavgången från mark.
Men det finns ett kunskapsglapp mellan forskningen och den praktik som lantbrukare och rådgivare
representerar. Klimat är en relativt ny miljöfråga för lantbruket och det finns fortfarande en hel del
frågetecken kring vad som är bra klimatåtgärder i jordbruket. Det ges rådgivning för att minska
jordbrukets klimatpåverkan, framför allt genom Greppa Näringens rådgivningsmodul Klimatkollen. I
Klimatkollen diskuterar rådgivaren och lantbrukaren åtgärder för att minska gårdens klimatpåverkan
och beräknar växthusgasutsläpp från den besökta gården. Lustgasavgången från mark är ett av de
svagare områdena i klimatrådgivningen. De avancerade modellerna som används inom forskningen är
inte tillämpbara i rådgivningen eftersom de kräver mycket detaljerad indata och kunskap om
modellerna. I rådgivningen beräknas lustgasavgången från mark istället schablonmässigt där hänsyn
endast tas till mängden kväve som tillförs marken, trots att fler faktorer styr lustgasavgången. Det
skulle även behövas bättre underlag för att kunna diskutera åtgärdsstrategier eller faktorer som
påverkar lustgasavgången på den enskilda gården med de förutsättningar som råder där.
Målet med denna rapport är att sammanställa dagens kunskap om lustgasavgång från jordbruksmark i
ett svenskt/skandinaviskt kontext och ur ett gårdsperspektiv. Tanken är att rapporten ska ge
klimatrådgivningen bättre underlag och en samlad bild över kunskap om lustgasavgången från
jordbruksmark och om konkreta åtgärder för att minska denna avgång. Rapporten vänder sig i första
hand till rådgivare som arbetar med frågor om jordbrukets växthusgasutsläpp, speciellt med avseende
på lustgasavgången.

1

Hur uppstår lustgas i mark?
Detta kapitel handlar om lustgasavgång från mark; hur och var lustgas bildas i marken, vilka faktorer
som påverkar lustgasbildningen och kritiska tidpunkter under året då risken för lustgasbildning är
stor.
Lustgasavgång från mark kan delas upp i direkta eller indirekta emissioner. Denna rapport beskriver
framför allt de direkta lustgasemissionerna. Den mesta lustgasutsläppen från jordbruksmark utgörs av
direkta emissioner, d.v.s. av lustgas som bildats i den brukade åkermarken och som sedan avgår till
atmosfären. De indirekta emissionerna utgörs av lustas som bildats i annan mark eller kommer från
vatten men där kvävet ursprungligen kommer från jordbruket i form av utlakat nitratkväve, lustgas
löst i dräneringsvatten eller ammoniaknedfall från djurproduktion och stallgödselhantering
(Bouwman et al., 2002). Den indirekta lustgasavgången kan jordbruket påverka genom att minska
nitrat- och ammoniakförlusterna.

Vad är lustgas?
Lustgas är den vardagliga benämningen för dikväveoxid (på engelska nitrous oxide), med den kemiska
beteckningen N2O. Det är en färglös och obrännbar gas som i atmosfären verkar som en kraftig växthusgas och som ozonnedbrytande ämne. Lustgas sprids i atmosfären runt hela jordklotet, vilket betyder att utsläpp av lustgas från en specifik källa bidrar till ett globalt miljöproblem. Detta kan jämföras
med ammoniak som istället sprids regionalt och där effekten i form av övergödning och försurning kan
ses i närområdet av utsläppskällan.
Lustgas förekommer i förhållandevis låga koncentrationer i atmosfären. År 2011 uppmättes halten till
324 ppb, vilket är 20 % mer än under förindustriell tid (IPCC, 2013). Trots att koncentrationen är låg
har lustgas relativt stor klimatpåverkan eftersom det är en kraftig växthusgas och gasen har lång
uppehållstid i atmosfären. Lustgasens klimatpåverkan är ca 298 gånger högre än koldioxid, sett i ett
100 års perspektiv (IPCC, 2007) (se Figur 1). Uppehållstiden för lustgas i atmosfären är beräknad till
ca 120 år. Lustgas är idag också den substans som främsta bidrar till nedbrytningen av ozonlagret i
stratosfären (Hénault et al., 2012), och står därmed för en allt större andel av ozonnedbrytningen i takt
med att freonerna fasas ut.

1 kg N2O

1 kg CO2

= 298 kg CO2e

= 1 kg CO2e

Figur 1. Illustration av lustgasens (N2O) klimateffekt jämfört med koldioxidens (CO2). 1 kg lustgas
har motsvarande effekt som 298 kg koldioxid, eller 298 kg koldioxidekvivalenter (CO2e).
Klimateffekten är här uppskattad för ett 100-års perspektiv (IPCC, 2007).
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Lustgas kommer från markens kvävecykel
Lustgas bildas när kväve i form av organiskt material och andra kemiska föreningar bryts ner och
mineraliseras i marken. Lustgas bildas framför allt i de mikrobiologiska processerna som benämns
nitrifikation och denitrifikation. Nitrifikation innebär att ammonium oxideras till nitrat i syrerik miljö.
Denitrifikation sker i syrefattig miljö där nitrat och nitrit reduceras till gasformiga kväveföreningar.
Dessa processer och lustgasbildningen illustreras i detalj i Figur 2.
Nitrifikationsprocessen är syrekrävande och utförs av olika ammoniumoxiderande mikroorganismer (bakterie- och arkéer-arter). Det är vid det första steget i processen som lustgas kan bildas när
ammonium (NH4+) oxideras till nitrit (NO2-) (Hallin, 2014). Nitrifikationen är en förutsättning för
denitrifikation eftersom nitrifikationen levererar nitrat som är utgångspunkten för denitrifikation.
Denitrifikationsprocessen utförs av en mer varierad flora av olika mikroorganismer (bakterie-,
arkéer- och svamparter) som kan reducera nitrit (NO2-) och nitrat (NO3-) till kväveoxid (NO), lustgas
och slutligen ren kvävgas (N2), vilken är en stabil och ofarlig gas.
En betydande del av de denitrifierande mikroorganismerna har dock inte de enzym som krävs för att
reducera lustgas till kvävgas vilket innebär att slutprodukten istället är lustgas (Hallin, 2014). Uppskattningsvis är det endast en mindre andel av mikroorganismarterna i marken som kan reducera
NO2- till N2O och N2 (Hénault et al., 2012).
Lustgas kan även konsumeras av mikroorganismer i denitrifikationsprocessen, men produktionen
dominerar stort över konsumtionen (Bowman, 2002). Man har dock nyligen funnit att det finns en
grupp mikroorganismer i marken som är specialiserade på att konsumera lustgas, dessutom utan att
själva kunna bilda gasen (Jones et al., 2014).

Figur 2. Illustration av hur lustgas bildas i marken under de mikrobiologiska processerna
nitrifikation och denitrifikation. Figuren visar de olika kvävekällorna som påverkar
lustgasbildningen. Pilarnas tjocklek illustrerar ungefärlig kväveflöden vid odling av spannmål.
Kväveföreningarna i bilden är ammonium (NH4+), nitrit (NO2-), nitrat (NO3-), kväveoxid (NO),
lustgas (N2O) och kvävgas (N2).
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Den mesta lustgasen härstammar från denitrifikationsprocessen (Laville et al., 2011). Lustgas kan
bildas i hela markprofilen, men indikationer finns på att en stor del produceras nära markytan
(Petersen et al., 2011).
De mätningar som gjorts av lustgasavgång i fält visar att den karaktäriseras av kraftiga och relativt
kortvariga toppar. Sådana toppar kan uppstå i samband med att marken töar efter vintern eller efter
gödsling, särskilt om den följs av mycket nederbörd. Hur mycket lustgas som avgår varierar även inom
fält och mellan år.
Man ska komma ihåg att kvävemineraliseringen i marken, och därmed bildning av lustgas, är en
komplex samverkan av framför allt mikroorganismer, markegenskaper, klimatfaktorer, mängd och typ
av kväveföreningar och kolsubstrat. Det finns till exempel ammoniumoxiderande bakterier (nitrifierare) som även visat sig kunna vara denitrifierande, och då under en större variation av förhållanden än vid anaerob denitrifikation (Baggs, 2011). Alla biologiska processer kännetecknas av sådan
komplexitet, vilket även är orsak till att de biologiska processerna generellt är mycket svåra att förutbestämma och beräkna. Man kan därför utgå från att olika jordar och fält har olika potential att bilda
och konsumera lustgas. Eftersom det ännu inte finns några lättanvända modeller som kan beräkna
dessa skillnader mellan jordar får vi inom rådgivningen använda generella modeller som inte gör
skillnad på olika jordar och odlingsförutsättningar. Mycket forskning kvarstår ännu för att förbättra
förståelsen av de lustgasbildande processerna i marken, såväl på molekylärnivå som i fält, och nya
upptäckter kommer att ske.

Faktorer som styr lustgasbildning i mark
Denitrifikation är generellt den största källan till lustgasavgång. De faktorer som gynnar denitrifikationen ökar därmed även risken för lustgasbildning. Sådana faktorer är tillgång och konsumtion av
syre, tillgång och konsumtion av nitrat, den platsspecifika floran av mikroorganismer (mikroorganismsamhället) och pH. Dessa faktorer påverkas av vattenhalten, markens textur, dräneringsstatus och
dess innehåll av organiskt material, samt typ av gröda (Stehfest & Bouwman, 2006; Bouwman et al.,
2002). Ovanstående faktorer styrs i sin tur i av klimat och väderförhållanden samt olika
odlingsåtgärder.
De viktigaste faktorerna och deras inverkan på lustgasbildningen har sammanställts i Tabell 1. De olika
faktorerna beskrivs mer utförligt i följande kapitel.

Mikroorganismerna
De lustgasbildande mikroorganismerna i marken bildar samhällen som är sammansatta av en stor
mängd olika mikroorganismarter. Både bakterier, arkéer och svampar är representerade och variationen mellan olika mikroorganismarters metabolism, och därmed deras roll i nitrifikations- och denitrifikationsprocesserna, är mycket stor. De denitrifierande mikroorganismerna utgör en större andel av
markens mikroorganismsamhällen (1-10 %) än vad nitrifierarna gör (<1 %) (Hallin, 2014).
Mikroorganismsamhällenas sammansättning påverkar hur mycket lustgas som bildas under olika
förhållanden. Denna sammansättning styrs i sin tur av klimatförhållanden och markens fysikaliska
och kemiska egenskaper, och den är därmed inte särskilt påverkbar. Variationer i markmiljö och
markstruktur selekterar fram olika typer och arter av mikroorganismer.
Mikroorganismsamhällena är platsspecifika och skiljer sig åt inom fält, både i stor skala och på
mikronivå. Risken för lustgasbildning varierar därmed även inom ett fält, och olika jordar kan ha
högre respektive lägre kapacitet att producera och konsumera lustgas. Mikroorganismsamhällets
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Tabell 1. Sammanställning av faktorer påverkar risken för lustgasbildning genom denitrifikation.
Här beskrivs hur dessa faktorer generellt ökar respektive minskar denna risk
Faktorer

Risken för lustgasbildning ÖKAR…

Risken för lustgasbildning MINSKAR…

Mark och platsbundna faktorer
Syretillgång i
marken relaterad
till vattenhalt

… vid låg syretillgång, d.v.s. vid hög
vattenhalt. Störst lustgasbildning när
markporerna är fyllda till 60-80 %.

… vid hög syretillgång, d.v.s. låg vattenhalt
eller vid vattenmättnad.

Väder

… vid mycket nederbörd och töperioder.

… under torra förhållanden.

Marktemperatur

… vid höga temperaturer som kan öka
denitrifikationen.

… vid låga temperaturer som till viss del
minskar denitrifikationen.

Jordart

… vid hög mullhalt och på organogena
jordar.
Hög lerhalt ökar markens vattenhållande
förmåga, andelen mikroporer och därmed
potentiellt syrefattiga zoner vilket kan
öka risken för denitrifikation.

pH

… vid låga pH-värden. Låga pH-värden
ökar andelen lustgas i förhållande till
kvävgas (kvoten N2O/(N2+N2O) ökar).

… vid höga pH-värden.

Påverkbara faktorer
Kvävetillförsel

… vid höga/överoptimala kvävegivor.
… vid höga halter av

NO3-

i markprofilen.

… vid låg/optimal kvävetillförsel.
… vid låga halter av NO3- i markprofilen.

… vid stallgödseltillförsel, då lättillgängligt
kväve och kol tillförs samtidigt och för att
organiskt N mineraliseras succesivt.
Nedbrukning av
växtrester

… vid nedbrukning av stora mängder
växtmaterial (särskilt färskt som vall och
fånggröda), p.g.a. tillförsel av kväve och
minskad syretillgång vid nedbrytning

… vid nedbrukning av växtmaterial när
nedbrukningen följs direkt av en växande
gröda.
… ju torrare jorden är.
… sannolikt även vid grund nedbrukning.

Reducerad
jordbearbetning

… om jordarna är struktursvaga eller
packad, p.g.a. att syretillgången minskar.

… om jordarna har bra markstruktur.

Markpackning

… vid ökad markpackning, p.g.a. att
syretillgången minskar.

… vid bra markstruktur.

Dränering

… när dräneringen är dålig, p.g.a. att
syretillgången minskar.

… om dräneringen är bra.

sammansättning i jordens makroporer kan också skilja sig mot sammansättningen i mikroporerna. I
en studie där man jämfört mikroorganismsamhället i mikro- och makroporer såg man att mikroorganismerna i mikroporerna (mer syrefri miljö) producerade mindre andel lustgas än de i makroporerna
(högre syretillgång), även om tillväxthastigheten var densamma (Dörsch et al., 2013).
I laboratoriemiljö kan de lustgasbildande mikroorganismerna studeras i detalj, bl.a. hur de och lustgasbildningen påverkas av olika faktorer såsom t.ex. syretillgång, temperatur och pH. Det är dock bara
vissa mikroorganismarter som kan isoleras och växa i laboratoriemiljö. Studier görs även på hela
mikroorganismsamhällen. Detta arbete ger värdefull kunskap och djupare förståelse för de lustgasbildande processerna i marken och hur de kan regleras. När resultat från laboratoriemiljö överförs till
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fältnivå får man vara medveten om att åkermarken är en mycket mer heterogen och varierande miljö
för mikroorganismerna. Därmed blir variationen större för de processer som kan studeras under
kontrollerbara förhållanden.

Kväve och kol
En förutsättning för att lustgas ska kunna bildas är att det finns kväve i marken. Ju mer kväve desto
större risk för lustgasbildning. Sambandet mellan mängden mineralkväve i marken och lustgasavgång
är tydligt (Kavdir et al., 2008; Jones et al., 2007), men sambandet är olika starkt i olika studier eftersom lustgasavgången även påverkas av många andra faktorer. Sambandet mellan kvävetillgång och
lustgasbildning är särskilt tydligt när kväve och vatten inte är begränsande faktorer (Jones et al., 2007;
Dobbie & Smith, 2003).
Kväve kan tillföras marken i form av mineralgödsel, stallgödsel eller andra organiska gödselmedel
samt nedbrukade växtrester. Nedbrukning av växtrester stimulerar lustgasavgång minst lika mycket
som kväve från mineralgödsel (Chen et al., 2013). En sammanställning av lustgasmätningar som gjorts
runt om i världen visade att lustgasavgången ökade med ökad kvävetillförsel, framför allt när kvävetillförseln var >100 kg N/ha och år (Bouwman et al., 2002). Detta samband är dock tydligast i stor skala.
På global nivå kan man visa ett linjärt samband mellan kvävetillförsel och lustgasavgång, men detta
samband avtar och blir mer otydligt på region- och fältnivå. Även om det finns en tydlig koppling
mellan lustgasavgång och kvävetillförsel kan även ogödslade marker ge stor lustgasavgång (Kaiser et
al., 1998).
Lustgasbildningen styrs inte bara av mängden kväve, utan också av kvävets form i marken (Ma et al.,
2010; Bouwman et al., 2002). Det är framför allt tillgången på nitratkväve (NO3-) som har betydelse
för lustgasbildningen. I laboratorieförsök med olika jordar gav höga koncentrationer av NO 3- mer
lustgas än låga koncentrationer, d.v.s. andelen lustgas av den sammanlagda mängden lustgas och
kvävgas (N2O/(N2O+N2)) som bildades var högre vid höga nitrathalter (Senbayram et al., 2012).
Förutom kväve behöver de denitrifierande mikroorganismerna tillgång till lättillgängligt kol. En
lättillgänglig kolkälla ökar deras respiration och därmed risken för lustgasbildning (Mathieu et al.,
2006). Generellt kan sägas att mullfattiga jordar avger mindre lustgas än vad måttligt till mycket mullrika jordar gör (Bouwman et al., 2002). Kolets tillgänglighet för mikroorganismerna varierar mellan
olika kolkällor, t.ex. visade en studie att majshalm ökade respirationen och lustgasbildning mer än
rötad gödsel där mycket av kolet redan förbrukats (Senbayram et al., 2012).
Ju mer lättillgängligt markens innehåll av kväve och kol är, desto större och varaktigare blir lustgasavgången. Tillförsel av lättillgängligt kol från organiskt material i samband med kvävegödsling kan trigga
lustgasbildningen i denitrifikationsprocessen (Senbayram et al., 2012). Stor lustgasavgång registreras
ofta efter regn i nära samband med gödsling eller om det finns mycket organiskt material i marken,
medan lustgasbildningen kan utebli vid torrt väder (Schils et al., 2008). Mycket organiskt material i
marken, t.ex. från stallgödsel och nedbrukade växtrester, innebär att nitratkväve kan ackumuleras i
marken i samband med att det organiska materialet bryts ner. Kol- och kvävetillgången i marken styrs
även av jordart och fältets odlingshistoria i form av växtföljder, stallgödseltillförsel m.m. (Kasimir
Klemedtsson, 2009a).

Syretillgång och vattenhalt
Syretillgången i marken avgör betydelsen av processerna nitrifikation och denitrifikation för omsättningen av kväve i marken. Begränsad syretillgång ökar risken för lustgasbildning eftersom det ökar
aktiviteten hos de denitrifierande mikroorganismerna. Syretillgången styrs också av nedbrytningen av
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organiskt material, t.ex. från nedbrukade växtrester, eftersom nedbrytningen förbrukar syre (Chen et
al., 2013). Därför kan man uttrycka syretillgången som en balans mellan syrebehov och syretillförsel
(Petersen, 2014).
Markens vattenhalt är ett vanligt mått på syretillgången i marken, och den kan uttryckas som andelen
vattenfyllda porer i marken. Vattenhalten i marken varierar till stor del beroende på grundvattenytans
läge, jordart, markstruktur och porvolym. Hög vattenhalt är därmed en orsak till mer denitrifikation i
dåligt dränerade jordar med låg syretillgång än i väldränerade jordar (Hofstra & Bouwman, 2005).
Studier har visat att risken för lustgasbildning är som störst när porsystemet är fyllt till 65-85 %
(Flechard et al., 2007). I Figur 3 visas en schematisk skiss över hur flödet av de olika kvävgaserna från
denitrifikationen påverkas av markens vattenhalt.
Vattenhalten varierar dock i marken och inom ett fält. Det förekommer både syrerika och syrefattiga
miljöer parallellt i jordar, inte minst i aggregerande lerjordar. Syretillgången och vattenhalten i marken styrs till viss del även av ett fälts odlingshistoria i form av växtföljder, stallgödseltillförsel, jordbearbetning etc. Försök i Danmark har t.ex. visat att nedplöjning av växtrester gav större lustgasavgång
än grund nedbrukning eller direktsådd (Petersen et al., 2011; Mutegi et al., 2010).
Markens vattenhalt varierar även över året. Perioder med mycket regn fyller på markens porsystem
med vatten, medan torrperioder dränerar det. En del av lustgasavgångens säsongs- och årsvariationer
beror på förändringar av markens vattenhalt under året. Under vinterhalvåret ökar oftast denitrifikationen. Det beror på att jordarna under vinterhalvåret oftast är blötare än under växtsäsongen när
grödorna konsumerar stora mängder vatten (Jones et al., 2007). Variationen i lustgasavgång mellan
årstider kan även bero på aktuell odlingssituation. Till exempel visade fältstudier i Tyskland att 50 %
av lustgasavgången skedde under vinterhalvåret vid odling av spannmål, höstraps och sockerbetor
(Kaiser et al., 1998). På betesvall på Irland konstaterade man däremot att 80 % av lustgasavgången
skedde under betessäsongen (maj-oktober) (Li et al., 2011).
På vintern och våren när marken omväxlande fryser och töar har man observerat att lustgasavgången
ökar i samband med tötillfällena (Dörsch et al., 2004; Kaiser et al., 1998; Christensen & Tiedje, 1990).
Det beror på att den biologiska aktiviteten ökar, d.v.s. mineraliseringen av kväve och kol, när jorden
tinar samtidigt som vattenhalten oftast är hög och syretillgången därmed låg. En viss mängd lustgas
kan också ha varit fysiskt instängd i frusen mark och frigöras när jorden tinar (Goodroad & Keeney,

Figur 3. En schematisk skiss som visar hur det relativa flödet av kvävgaser i marken varierar med
vattenhalten. Optimal vattenhalt för lustgasbildning kan variera med markegenskaper. Bild enligt
Bouwman (1998).
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1984). Lättlösligt kväve och kol från organiskt material på markytan som omväxlande fryser och tinar
kan också vara en pådrivande faktor för denitrifikationen (Mørkved et al., 2006).

Temperatur
Denitrifikationsprocessen är temperaturberoende och den ökar med stigande temperatur. I
laboratorieförsök har man sett att produktionen av lustgas ökar i förhållande till produktionen av
kvävgas (N2O/N2) vid stigande temperatur (Philippot et al., 2007).
Under fältförhållanden är det svårare att fastställa sambandet mellan ökad tempertur och ökad
denitrifikation. Vissa studier visar på ett samband medan andra inte gör det. Detta beror sannolikt på
att det i fält är svårare att isolera betydelsen av enskilda faktorer. Försök från Kanada visade dock att
temperaturer över 15 ºC var en drivande faktor för lustgasbildning i situationer där denitrifikationen
stimulerades av god kvävetillgång (gödslad jord) och begränsad syretillgång (hög vattenhalt) (Ma et
al., 2010).
Denitrifikationen avtar inte helt trots minusgrader. Lustgas har uppmätts från jordar i Sverige, USA
och på den sibiriska tundran vid temperaturer under 0 °C (Repo et al., 2009; Singurindy et al., 2009).
En förklaring till detta är att det på och inne i jordaggregat kan finnas en film av ofruset vatten där den
biologiska aktiviteten kan fortgå tack vare biologisk aktivitet och att salter kan sänka fryspunkten.

Markens fysikaliska och kemiska egenskaper
Generellt sett är lustgasavgången från mineraljordar lägre än från organogena jordar, vilket hänger
samman med att odling av organogena jordar frigör stora mängder kväve (Bouwman et al., 2002).
Mullhalt: En sammanställning av lustgasstudier som gjorts runt om i världen tyder på signifikant
högre lustgasavgång från mineraljordar med hög mullhalt (>3 %) än från jordar med låg mullhalt
(<3 %) (Bouwman et al., 2002). Detta kan till viss del stå i konflikt med andra fördelar av att binda in
kol i åkermark, t.ex. för att öka markens bördighet eller minska jordbrukets totala klimatpåverkan.
Lerhalt: I en jord med hög lerhalt ökar generellt risken för syrefria mikromiljöer eftersom lerhalten
står i direkt relation till jordens förmåga att hålla vatten. Inne i leraggregat finns det syrefria miljöer
även när större markporer är dränerade. Den fina kornstrukturen i lerjordar gör dem också mer utsatta för packningsskador som minskar syretillgången och syreflödet i marken. Det går dock inte säga
att lerjordar generellt avger mer lustgas än sandjordar, eftersom det är många faktorer som påverkar
lustgasavgången (Bouwman et al., 2002). Sandjordar kan också packas, utsättas för hög vattenmättnad och/eller innehålla mycket mineralkväve.
pH: Markens pH påverkar lustgasbildningen. Både i fält (jordar med olika pH) och i laboratoriemiljö
(höjning/sänkning av pH) har man kunnat se att lågt/sänkt pH kan frigöra mer lustgas och öka
produktionen av lustgas i förhållande till kvävgas (Bakken et al., 2012; Weslien, 2010; Simek &
Cooper, 2002). Det beror på att produktionen av det enzym (N2O-reduktas) som reducerar lustgas till
kvävgas hämmas mer vid låga pH-värden än produktionen av andra enzymer i denitrifikationsprocessen. Det har dock visats att höga pH-värden kan öka den samlade denitrifikationsaktiviteten. Detta kan
förklaras med att vid högre pH är omsättningen av tillgängligt organiskt kol och markkväve högre
vilket gynnar mikroorganismerna. Sambandet mellan pH och lustgas verkar särskilt starkt för
organogena jordar som ofta har lågt pH (Bakken et al., 2012; Weslien, 2010).
Det går inte att fastställa ett generellt pH-värde som är optimalt för en fullständig denitrifikation
(d.v.s. från nitrat till ren kvävgas), bl. a. för att mikroorganismsamhällena i jorden anpassar sig till
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rådande pH-status (Simek & Cooper, 2002). Jordarnas pH-värden utövar, i samverkan med andra
faktorer, ett selektivt tryck på platsens mikroorganismsamhälle. Därför kommer det optimala pHvärdet för en fullständig denitrifikation att varierar mellan olika mikroorganismsamhällen och jordar.

Kritiska perioder för lustgasbildning
Lustgasavgång från åkermark sker inte i ett jämnt flöde över året. Karaktäristiskt för lustgasavgången
från mark är att de stora mängderna kommer i förhållandevis kortvariga toppar när förhållandena för
lustgasbildning är särskilt gynnsamma (Figur 4). Dessa toppar sammanfaller oftast med att jorden
gödslas, efter att grödan skördats och vid perioder under vinterhalvåret då marken omväxlande fryser
och tinar (Kavdir et al., 2008).
De perioder under året som är särskilt kritiska för lustgasbildning är under tidig vår (från tjällossning)
och under sen höst (fram till marken fryser). Då är det risk för låg syretillgång i marken eftersom
vattenhalten oftast är höge än under odlingssäsongen. Under odlingssäsongen (från grödans uppkomst till mognad) konsumerar grödorna stora mängder vatten, och dessutom ökar den högre
sommartemperaturen avdunstningen från mark. Detta illustreras i Figur 5 där man ser att mängden
vatten i marken är betydligt lägre under sommarmånaderna än i januari och februari, trots samma
nederbörd per månad. Därmed är även risken för lustgasbildning p.g.a. syrebrist lägre under
sommarmånaderna.
Sommarmånaderna är inte helt säkra för lustgasavgång, men risken är sannolikt lägre. Studier i
sockerbetor i Frankrike visade höga lustgasemissioner även under sommaren (Bessou et al., 2010).
Delvis kan detta sannolikt förklaras med kraftiga regn efter perioder av torka, vilket man sett i klöverrika vallar (Hansen, 2014). Vädermässiga riskperioder är efter kraftig nederbörd i samband med
kvävegödsling.
Det finns även ett par odlingsrelaterade riskperioder. Dessa infaller vid odlingsmoment som ger hög
koncentration av snabbnedbrytbart kväve i marken. Detta sker framför allt vid tillförsel av mineralgödsel, stallgödsel och annan kväverik organisk gödsel. Men även vid jordbearbetning och nedbrukning av växtrester, särskilt kväverika sådana som t.ex. vall, gröngödsling, fånggröda, baljväxter och
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Figur 4. Exempel på hur lustgasavgång varierar över tid (från Stenberg et al., 2012).
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sockerbetsblast (Brozyna et al., 2013).
När kritiska årsmåns- och väderperioder sammanfaller med de odlingsrelaterade riskperioderna blir
risken för lustgasavgång som allra störst. Detta sker framför allt t.ex.;


vid gödsling tidigt före sådd, d.v.s. när det inte finns en gröda som kan konsumera tillfört
kväve



när hela säsongsgivan av kväve till vårsådd ges tidigt



när kvävegödsling följs av kraftiga regn



vid nedbrukning av växtrester tidig vår och sen höst



efter jordbearbetningar sen höst



vid fältkörningar under ogynnsamt blöta markförhållanden höst och tidig vår

Årsmånen i vårt avlånga land skiljer sig mycket från norr till söder och väst till öst och hur den
sammanfaller med olika odlingsmoment. Illustrationen i Figur 5 visar nederbörd och avrinning från en
plats i södra Sverige (sandjord) där nederbörden är hög och vintrarna milda. Avrinningen speglar
vattenhalten i marken, d.v.s. stor avrinning innebär hög vattenhalt i marken vilket i sin tur ökar risken
för lustgasbildning. Det betyder att risken för lustgasavgång på denna plats ökar i januari-mars och
oktober-december då temperaturen i jorden också oftast är över noll grader. Kvävegödsling och
nedbrukning av växtrester dessa perioder gynnar därmed lustgasbildningen.
Även om en plats har specifika klimat- och jordartsförhållanden så är mönstret detsamma med högre
vattenmängder i jordarna under vinterhalvåret och lägre under odlingssäsongen när växterna förbrukar det mesta av nederbörden och avdunstningen är hög.
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Figur 5. Illustration över årlig nederbörd, avrinning och lufttemperatur på en sandjord i södra
Halland (Medeldata för åren 1990-2000 på Mellby försöksfält utanför Laholm). Skillnaden mellan
nederbörd och avrinning motsvarar grödans upptag och avdunstning (från Hushållningssällskapet
Halland).
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Hur stor är lustgasavgången från mark?
Lustgasavgången kan antingen mätas i fält eller beräknas, där de flesta beräkningar baseras på mätvärden från olika studier i fält och under kontrollerade förhållanden som i laboratorier. Resultaten
från både mätningar och beräkningar är förknippade betydande osäkerhet och variationer. Detta
innebär inte att uppmätta och beräknade lustgasmängder är ogiltiga, tvärtom ger de viktig kunskap för
att t.ex. avgöra var och när åtgärder bör och kan sättas in. Resultaten från mätningar och beräkningar
ska dock inte läsas som exakta och allmängiltiga. För mätvärden diskuteras dessa frågeställningar i
avsnittet ”Mätmetoder” och nedan under rubriken ”Variationer”. För beräkningar tas det upp i kapitlet
Uppföljning av åtgärder”.

Variationer
Mängden lustgas som avgår från åkermark är mycket svår att uppskatta eftersom den bildas i biologiska processer i marken som i sin tur är påverkade av en mängd olika faktorer som var och en i sig
också varierar och/eller kan påverkas i olika grad.
Lustgasavgången varierar naturligt, både över tid, d.v.s. inom och mellan år, och i rum, d.v.s. inom och
mellan fält. De stora mängderna lustgas kommer som kortvariga toppar under en tidsperiod (se Figur
4). Denna variation beror på att förhållandena för lustgasbildning i marken påverkas av klimat, väder
och specifika odlingsinsatser. Variationerna mellan och inom fält beror på skillnader i markegenskaper, mikroorganismsamhällen och odlingssätt. Figur 6 visar att variationen i lustgasavgång kan vara
stor inom en förhållandevis liten yta (20 x 20 m). I detta fall var variationen 70-140 % och det
saknades tydlig koppling till specifika faktorer. Viss koppling fanns dock till nitratkoncentration och
vattenhalt i marken (Mathieu et al., 2006).
Den stora spridningen i resultat från fältförsök (både mellan försök och inom försöksplatser) beror
också på en naturlig variation i väder och fältförhållanden. Fältstudier ställer därför höga krav på
mätteknik och mätmetodik, och ett stort antal tillfällen och platser för mätningarna. Variationen
riskerar att överskugga den uppmätta skillnaden mellan olika behandlingar om för få mätningar görs.
Resultat från fältförsök tolkas och förklaras i relation till regn och torrperioder och hur dessa
sammanfallit med gödsling, nedbrukning av växtrester och jordbearbetning.

Figur 6. Illustration av hur den rumsliga variationen av lustgasavgång kan se ut, här över en
åkermarksyta på 20 x 20 m (efter Mathieu et al., 2006).
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Tabell 2. Exempel på uppmätt lustgasavgång från gödslad jordbruksmark i Nordeuropa
kg N2O-N/ha och år

Typ av odling

Geografisk
plats

2,0

Åkermark

Sverige

0,6

Ogödslad åkermark

0,8

Eko växtföljd: korn, gröngödsling, potatis och
höstvete med stallgödsel

medel

variation

(0,9)

Antal
försök
2

Not
1)

Danmark

2)

(utan stallgödsel)
0,9

0,7-1,4

Höstvete ekologiskt och konventionellt

Danmark

3)

1,8
(1,1)

1,4-2,4

Vårkorn med fånggröda

Danmark

4)

(1,0-1,2)

1,4

Vårkorn med direktsådd (med plöjning
alternativt reducerad bearbetning)

(2,2)

Mulljord (vall, korn, träda)

Norra Finland

1

5)

7-25

Mulljord olika grödor (vall korn, potatis, träda)

Södra Finland

1

6)

Storbritannien

9

7)

9,7

1,7–27,6

Slåttervall

1,4

0,7-2,4

Höstsäd

0,95

-0,6-3,9

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

2

Åkermark

Nederländerna

30

8)

Tyskland

49

9)

2,0

0,3-10,0

Slåtter/betesvall

4,7

0,1-17,1

Åkermark

7,8

3,4–18,7

Bete gräs + mineralgödselkväve

6,4

2,8–14,7
(2,6–15,7)

Ogödslad gräsvall

(2,4)

(gräs + vitklöver)

1,7

Höstkorn

2,9

Majs (ensilage)

3

Åkermark

1

±0,1

Ogödslad åkermark

0,3

±0,1

Ogödslad gräsmark

0,0-3,5

23
Irland

10)

Frankrike

11)

Bete gräs + vitklöver + mineralgödselkväve
(utan mineralgödselkväve)

2,4

0,95

2)

1

4-13

(6,5)

1)

(utan fånggröda)

Norra Europa och
Nordamerika

27

12)

7
20

Slåttervall

Europa (8
länder)

13)

1,8
0,0-6,4
Betesvall
Mellby i Halland (1995-97) och Lanna i Västra Götaland (2005-07). (Kasimir Klemedtsson, 2009a)
Mätperiod april 2008-juni 2009. Mätning varannan vecka, dock 1 gång/vecka efter gödsling och 1 gång/månad
under november-mars (statisk kammare). (Brozyna et al., 2013)
Mätperiod september 2007-september 2008. Mätning 2 ggr/mån (statisk kammare). Ingen signifikant skillnad
mellan ekologiskt och konventionellt system. (Chirinda et al., 2010)
Resultat anges för 8 månader (ej ett helt år). September 2008-maj 2009. I snitt mätning 1,5 ggr/mån (statisk
kammare). Plöjning jämfört med grund reducerad bearbetning visade ingen skillnad. (Petersen et al., 2011)
Mätperiod sept. 1999-sept. 2002, mätning 1 ggr/v eller varannan vecka (statisk kammare). (Regina et al., 2004)
Mätperiod aug. 2000-aug. 2002, mätning 1 ggr/v eller varannan vecka (statisk kammare). (Regina et al., 2004)
Dobbie & Smith (2003)
Kuikman et al. (2006)
Jungkunst et al. (2006)
Mätperiod oktober 2009-september 2010, mätning 1 ggr/vecka (statisk kammare). (Li et al., 2011)
Mätperiod januari 2007-december 2008, kontinuerlig mätning (automatisk kammare). (Laville et al., 2011)
Kasimir Klemedtsson (2009a)
Flechard et al. (2007)
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Uppmätt lustgasavgång från jordbruksmark
En sammanställning av fältstudier på jordbruksmark i Sverige och andra nordeuropeiska länder visar
att medelvärdet för lustgasavgången låg mellan 0-10 kg N2O-N/ha och år, se Tabell 2 och Figur 7.
Variationen (spridningen) i uppmätt lustgasavgång är dock mycket stor, vilket framgår i tabellens
andra kolumn ”variationer”. Sammanställningar av mätdata från olika försök kan ge oss medelvärden
och en storleksordning att förhålla oss till, men kan inte överföras till ett enskilt fält med liknande
odling då lustgasavgången där kan vara både lägre och högre p.g.a. andra faktorer som påverkande
lustgasavgången.

Mätmetoder
Det används två principiellt olika metoder för att mäta lustgasavgång från mark. Den vanligaste
metoden, slutna kammare, bygger på principen att luftprover samlas in från olika platser på ett fält
eller i en försöksruta och analyseras på sitt innehåll av lustgas. Den andra metoden bygger på en mer
avancerad och kostsam mikrometeorologisk teknik där lustgaskoncentrationen mäts i luften som rört
sig över en större yta, t.ex. ett helt fält.
Den första metoden, slutna kammare, bygger på att man placerar en sluten låda (kammare) över
mark och gröda vid mättillfället (Figur 8). Vanligtvis placeras ramar på markytan (dessa går ner en bit
i jorden för att sluta tätt) som ligger fasta över hela mätperioden. Vid provtillfället sätts en helt sluten
låda på ramen och fångar på så sätt upp lustgasen som avgår från marken. Luftprover tas ut med bestämda tidsintervall och kan sedan analyseras på sitt innehåll av lustgas och andra gaser med gaskromatografi. Genom att plotta hur lustgaskoncentrationen ökar med tiden kan hastigheten på lustgasavgången beräknas. Denna typ av metod lämpar sig för jämförande studier på mindre ytor, t.ex. i
parcellförsök.
Provtagningsfrekvenser och avståndet mellan mätpunkter skiljer sig åt mellan olika studier. Prover

28

kg N2O-N/ha och år

24
20
medel

16

min
max

12
8
4
0

Figur 7. Diagram över mätvärdena i Tabell 2. Resultaten presenteras i samma ordning som i
tabellen.
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kan tas manuellt vid bestämda tillfällen, eller automatiskt i så kallade automatiska kammare där
provtagningen sker mer frekvent. Ju högre provtagningsfrekvens desto mer tillförlitliga blir värdena.
Kontinuerlig provtagning ger säkrast resultat eftersom den inte missar eventuella toppar av
lustgasavgång.
En hög frekvens på mättillfällen (>1 mätning per dag) har i en jämförande studie gett signifikant lägre
totala emissioner än färre mättillfällen (<2-3 per vecka) (Bouwman et al., 2002), eftersom lustgasavgången varierar stort över tid och stora mängder kan komma i toppar efter t.ex. regn och nederbörd.
Det innebär även att man riskerar att överskatta den totala årliga lustgasavgången om provtagningen
sker vid mindre än ett mättillfälle per vecka (Stehfest & Bouwman, 2006). Den totala lustgasavgången
kan också underskattas (även vid täta mätningar) om toppar av lustgasavgång missas.
Resultaten påverkas även av mätperiodens längd och avståndet mellan mätpunkter. Med tanke på att
lustgasavgången är så oregelbunden över tid har mätperiodens längd stor betydelse för mätresultatens
tillförlitlighet. Mätperioden bör därför täcka in ett helt år. Tätheten mellan provpunkter har också
betydelse för hur representativa mätresultaten är. Den stora rumsliga variationen i lustgasavgång
(Figur 6) kräver en hög täthet av mätpunkter.
Den andra metoden mäter lustgasavgång med mikrometeorologisk teknik på en mast (Figur 9).
Denna teknik mäter lustgaskoncentrationen kontinuerligt i relation till vindhastigheten och på olika
höjd över marken. Metoden ger betydligt högre upplösning och mer representativa resultat för årlig
lustgasavgång, eftersom den täcker in stora arealer som hela fält. Ytan måste dock vara jämn och
öppen så att luftströmmar inte störs av träd och buskar. Tekniken lämpar sig inte för fältförsök med
olika försöksrutor (Kasimir Klemedtsson, 2009b).
Vid tolkning av resultat och jämförelser mellan studier är det viktigt att tänka på att de uppmätta
resultatens representativitet och tillförlitlighet beror på hur mätningarna gått till. Mätresultat från
studier där man jämför olika odlingsåtgärder eller markegenskaper måste också tolkas med insikten
att lustgasbildning i mark är komplex och påverkas av flera olika faktorer än de som en studie har för
avsikt att jämföra. Denna komplexitet kan också vara orsaken till att resultat från olika studier inte är
samstämmiga. Även i samma studie kan resultat mellan två år skilja sig åt, t.ex. på grund av
väderskillnader.

Figur 8. Illustration av hur lustgas kan mätas med kammare. Foto: Maria Stenberg.
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Figur 9. Illustration av mikrometeorologisk teknik för mätning av lustgas. Foto: Johan Roland.
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Odlingens inverkan på lustgasbildning i åkermark
samt åtgärder för att minska avgången
Detta kapitel tar upp olika odlingsaspekter och hur dessa inverkar på bildning av lustgas i mark. Dessa
har delats upp på Gödsling, Jordbearbetning och markpackning, Grödor och växtföljd, Dränering,
Kalkning, Mulljordar och Nitrifikationshämmare. Efter varje avsnitt beskrivs konkreta åtgärder som
kan minska risken för lustgasbildning kopplat till respektive odlingsaspekt.

Gödsling
Koncentrationen av nitratkväve i marken blir förhållandevis mycket hög i samband med gödsling och
därmed ökar också risken för bildning av lustgas. Tillförsel av stora kvävemängder i form av mineralgödsel, stallgödsel eller växtrester ökar risken för lustgasbildning och andra vägar till kväveförluster.
Efter kvävegödsling uppstår ofta en kortvarig förhöjning av lustgasavgången (Del Prado et al., 2006).
Hur stora dessa toppar av lustgas är och när efter gödslingstillfället de infaller varierar och beror på
rådande förhållanden i marken, i vilken form kvävet tillförs och mängden tillfört kväve (Laville et al.,
2011). Det har också stor betydelse om där finns en gröda som kan ta upp kväve och hur snabbt den
gör det. Försök i Kanada visade t.ex. att den högsta avgången skedde generellt inom sju dagar efter
gödslingstillfället, men varierade mellan tre dagar och tre veckor (Ma et al., 2010). I ett tyskt fältförsök
varade lustgasavgången i 4-8 veckor efter tidpunkt för tillförsel av mineralgödsel (Kavdir et al., 2008).
Gräsmarker och vallar tar snabbt upp tillfört kväve, så där är risken för lustgasavgång störst de
närmsta veckorna efter tillfört kväve (Schils et al., 2008).

Gödselgiva
För att minska risken för lustgasavgång, liksom andra kväveförluster, från marken är det viktigt att
gödselgivorna anpassas till markens kvävepool (d.v.s. kväve bundet i organiskt material från stallgödsel, skörderester och mikroorganismer), grödornas förväntade behov och förväntad skördenivå
(Ma et al., 2010). Höga halter lättillgängligt kväve i marken innebär att risken för lustgasbildning ökar
och därför minskar ett högt kväveutnyttjande risken för lustgasbildning. Relationen mellan tillfört
kväve och grödans kväveupptag har stor betydelse. Detta kan regleras på olika sätt.
Delade kvävegivor är ett sätt att minska risken för lustgasavgång. Kvävegödsling i samband med
sådd innebär alltid att koncentrationen av nitrat i marken ökar samtidigt som grödans kväveupptag är
mycket litet. Att då lägga en mindre del av den totala kvävegivan i samband med sådd minskar nitratkoncentrationen och därmed risken för lustgasavgång. Vädret under odlingssäsongen är dock en avgörande faktor för lustgasbildningen, och med tanke på att vädret är oförutsägbart och skiftar mellan
år och regioner så ger delade kvävegivor inte alltid lägre lustgasavgång totalt sett än vad engångsgivor
gör (Ma et al., 2010), men risken minskar. En fördel med delade kvävegivor är att det kan öka kväveutnyttjandet och att den totala kvävegivan kan vara lägre än om allt ges i samband med sådd, vilket
även är ekonomiskt fördelaktigt.
Överoptimala kvävegivor ökar risken för lustgasbildning. Det sker när markens eller stallgödselns
kväveleverans underskattas och/eller förväntad skördenivå överskattas. Det är därför viktigt att
behovsanpassa kvävegödslingen. En sammanställning som gjordes av gödselgivor till vete under fyra
år, visade att en majoritet av skiftena tillförts överoptimala kvävegivor om i medeltal 30-40 kg N/ha
(Stenberg et al., 2005). Figur 10 visar relationen mellan gödsling med mineralkväve i relation till tillgång på stallgödsel för ett stort antal svenska mjölkgårdar. Relationen mellan tillförd mineralgödsel
och djurtäthet (d.v.s. tillgång på stallgödsel per hektar) varierade mycket mellan gårdarna. Av figuren
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Figur 10. Sambandet mellan lagda givor av mineralkväve och djurtäthet på 920 svenska
mjölkgårdar (2004-2006). Varje prick motsvarar en gård. Den svarta linjen visar det samband man
skulle förvänta sig när mer tillgänglig stallgödsel per hektar borde reducera behovet av
mineralkväve (Henriksson, 2014).

framgår att det finns gårdar där lagda totalkvävegivor sannolikt är överoptimala och där kväveutnyttjandet kan förbättras. Det är också känt att ju närmare optimal kvävegiva man kommer, desto
lägre blir utbytet av extra tillfört kväve, se Figur 11. Även om ökade kvävegivor ökar skördepotentialen
så har man i höstveteodling sett att det är de ”halvintensiva” odlingssystemen som ger bäst odlingsekonomi (Yngvesson, 2014).
Vid tillförsel av stallgödsel är analys av kväveinnehåll nödvändigt för att inte över- eller underoptimera
planerad kvävegiva. I detta sammanhang bör man också fundera över den tillgänglighet man antar att
stallgödselkvävet har för grödan. Sätts denna för lågt ökar risken för överoptimala kvävegivor.

Skörd, kg/ha

Förbättra kväveutnyttjandet med precisionsgödsling. Användning av N-sensor- och GPSteknik ger underlag till att anpassa gödslingen efter hur grödans behov varierar inom ett fält. Det
innebär att istället för att lägga en medelgiva över hela fältet så fördelas kvävet så att partier med hög
skördepotential kan utnyttjas bättre med mer kväve, medan partier med låg skördepotential inte risk-

0
0

Kvävegiva, kg/ha

Figur 11. Dos-responskurva för kväve till spannmål, principbild.
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erar att få överoptimala kvävegivor (med risk för kväveförluster). N-sensortekniken bygger på att
kvävebehovet skattas utifrån grödans färg genom att man mäter hur olika vågländer av ljuset reflekteras av bladen. Tekniker för att styra kvävegödsling efter grödans behov har framför allt skett för
mineralgödsel i spannmål, men utvecklas fortlöpande för andra grödor och för spridning av
stallgödsel.
Kompletteringsgödsling med hjälp av N-sensorteknik har som medel för flertalet försök gett en
skördeökning på drygt 3 % (POS, 2009). Styrda kvävegivor har även gett jämnare proteinhalt och
mycket mindre risk för liggsäd.
Odling av fång-/mellangrödor (t.ex. rajgräs eller rättika) kan också bidra till att öka kväveutnyttjandet. En växande gröda mellan huvudgrödorna minska risken för höga koncentrationer av
nitratkväve i marken och därmed risken för lustgasbildning, särskilt under vinterhalvåret när vattenhalten i jorden är högre. Markförhållandena och metoden för nedbrukning av fång-/mellangrödan är
dock avgörande för risken för lustgasbildning i samband med att fång-/mellangrödan bryts. Djup nedbrukning av växtmaterialet under blöta förhållanden kan öka risken för lustgasavgång p.g.a. tillförsel
av kväve och lättomsättbart organiskt material i kombination med mer begränsad syretillgången. I ett
danskt försök kunde man inte fastställa att fånggröda eller gräsklövervall i växtföljden minskade lustgasavgången (Chirinda et al., 2010).

Spridningstidpunkt
Val av tidpunkten för tillförsel av kväve till marken har betydelse för lustgasavgången. Risken är störst
när gödsling eller nedbrukning av kväverikt material sker i samband med att vattenhalten i jorden är
hög eftersom det ökar denitrifikationen. Sådana tillfällen är t.ex. efter kraftiga regn och under perioder
när marken omväxlande fryser och töar (Rodhe et al., 2012; Rochette, 2008; Schils et al., 2008; Kaiser
et al., 1998). Vid spridning av flytgödsel, särskilt på våren, ger en torr jord mindre risk för lustgasavgång (även ammoniakavgång) än en blöt eftersom gödseln kan ”sugas upp” bättre och kvävet spridas i
en större jordvolym.
Risken för lustgasbildning ökar också om gödsling eller nedbrytning av organiskt material i marken
sker när det inte finns någon gröda som kan ta upp kvävet, eftersom det då innebär att nitratkoncentrationen i jorden ökar. Tidpunkten för spridning av stallgödsel och nedbrukning av gröngödsling i
förhållande till grödtillväxt har därför särskilt stor betydelse för lustgasavgången. Särskilt stor är
risken under vinterhalvåret i regioner med milda vintrar. Stallgödsel som sprids på hösten kan t.ex.
öka den totala lustgasavgången (Singurindy et al., 2009).

Spridningsteknik
Med rätt val av spridningsteknik kan risken för lustgasbildning minska och tillfört kväve utnyttjas
bättre. Det handlar mycket om att minska risken för onödigt höga koncentrationer av nitrat i marken.
Spridningstekniken har störst betydelse för att minska riskerna vid spridning av organiska
gödselmedel.
Mineralgödsel: kan med fördel radmyllas i samband med sådd då det kan öka utnyttjandegraden av
kvävet jämfört med bredspridning. Vid kompletteringsgödsling är precisionsgödsling med t.ex. Nsensorteknik ett sätt att öka kväveutnyttjandet.
Organisk gödsel: När det gäller stallgödsel måste man förutom risken för lustgasbildning ta hänsyn
till ammoniakavgången eftersom den kan ge upphov till indirekt lustgasavgång där ammoniaken faller
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ned. Snabb nedbrukning av organiska gödselmedel eller användning av släpslangspridare förbättrar
därför generellt det totala kväveutnyttjandet.
Nedbrukning av organisk gödsel kan dock ha olika effekter på lustgasavgången beroende på markförhållanden. Lustgasavgången kan bli högre vid djupare nedbrukning av stallgödsel med till exempel
myllningsaggregat än vid ytspridning, till exempel bandspridning (Webb et al., 2014; Rodhe et al.,
2012). Försök har även visat att risken för lustgasavgång kan öka när flytgödsel sprids med myllningsaggregat i växande gröda och vall jämfört med ytspridning (Thomsen et al., 2010; Rodhe & Pell, 2005).
Resultat har dock inte varit totalt samstämmiga mellan år (Thomsen et al., 2010). En svensk studie av
Rodhe et al. (2012) har visat att nedharvad svinflyt på våren efter bandspridning signifikant minskade
lustgasavgången jämfört med enbart bandspridning. Nedharvning minskar även ammoniakavgången.
För olika tekniker där nötflyt injiceras i växande vall visas ett annat mönster, där lustgasavgången kan
vara betydligt högre jämfört med ytspridning (Rodhe, 2014a). Detta kan förklaras av att det bildas mer
syrefattiga miljöer när gödseln hamnar i koncentrerade strängar i marken.
Nedbrukning av organisk gödsel minskar dock ammoniakavgången, vilket ger lägre indirekt lustgasavgång. Spridning av stallgödsel med myllningsaggregat ger betydligt lägre ammoniakemissioner än
ytspridning, men kan ge högre lustgasavgång. Totalt sett, när påverkan från indirekt lustgasavgång
från ammoniaknedfall (beräknade värden) läggs till den direkta lustgasavgången, kan denna teknik
ändå ge lägre klimatpåverkan (Rodhe, 2014a). För rötad gödsel är det särskilt viktigt att minimera
ammoniakavgången genom nedbrukning direkt efter spridning, annars kan den lätt bli högre än för
obehandlad flytgödsel.

Mineralgödsel
Typen av mineralgödsel kan påverka lustgasavgången. I försök har nitratbaserade gödselmedel
(t.ex. kalksalpeter) gett lägre lustgasavgång än ammoniumbaserade gödselmedel (Kuikman et al.,
2006; Bouwman et al., 2002). En tänkbar orsak är att nitratbaserade gödselmedel tas upp snabbare
och mer effektivt av växande gröda. Det finns dock studier där denna skillnad inte kunnat påvisas, och
i blöt jord och lågt växtupptag skulle nitratgödselmedel tvärt om kunna ge upphov till högre lustgasavgång.

Organisk gödsel
Stallgödsel är det vanligaste kväverika organiska gödselmedlet, men även olika organiska biprodukter
används liksom odling av kvävefixerande baljväxter som brukas ned, så kallad gröngödsling. Även
nedbrukning av skörderester, fånggrödor, vallbrott innebär tillförsel av växtnäring till jorden. Olika
organiskt material mineraliseras olika fort i jorden. Det är särskilt lättnedbrytbart kväverikt material,
t.ex. flytgödsel, gröngödsling och sockerbetsblast, som vid nedbrukning kan utgöra en ökad risk för
lustgasbildning. Särskilt om nedbrukningen sker vid ogynnsamma markförhållanden.
Stallgödsel ökar risken för lustgasavgång jämfört med mineralgödsel, uttryckt som gram lustgas per
kg tillfört kväve eftersom organiskt material bryts ner under hela året, och därmed förser maken med
mineralkväve, oavsett om där finns en gröda som tar upp kvävet eller inte (Jones et al., 2007;
Bouwman et al., 2002). Bildningen av lustgas från gödseln riskerar därför att pågå under en längre
period än efter gödsling med mineralgödsel (Jones et al., 2007). Studier har också visat på ökad risk
för lustgasavgång när mineralgödsel och stallgödsel tillförs i nära anslutning till varandra (Dambreville
et al., 2006). Alla försök är dock inte entydiga. I Holländska försök såg man t.ex. att långvarig användning av svinflyt gav lägre lustgasavgång än mineralgödsel (Dambreville et al., 2006). Ökad risk för
lustgasbildning utgörs ofta av en kombination av flera olika faktorer. Risken är t.ex. sannolikt större
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om tjock flytgödsel sprids på blöt kompakt jord och brukas ner djupt än om flytgödseln är tunn och
sprids på torr och lucker jord och myllas grunt.
Det är även viktigt att ta hänsyn till ammoniakförlusterna vid spridning av gödselmedel, speciellt
organiska gödselmedel, eftersom ammoniakförlusterna leder till indirekt lustgasavgång (läs mer under
rubrikerna Spridningsteknik och Indirekt lustgasavgång från kvävegödsling).
Typ av stallgödsel: Flytgödsel och annan organisk gödsel med hög andel lättillgängligt kväve (NH 4+)
kan ge bättre kväveutnyttjande och mindre lustgas vid spridning än fastgödsel. Anledningen är att
mycket av kvävet i fastgödsel är bundet i organiskt material och måste mineraliseras innan det kan
utnyttjas av grödorna. Lustgasavgång från spridning av fastgödsel riskerar att vara högre än från flytgödsel (i andel av totalkväve) (Rodhe, 2014b). I ett försök med tillförsel av fastgödsel från nöt, svin och
kyckling gav nötfastgödsel lägre lustgasavgång (i % av totalt tillfört kväve) än övriga fastgödselslag
(Webb et al., 2014).
Spridning av behandlad stallgödsel, t.ex. gödsel som rötats i en biogasreaktor, har i flera försök visat ge
lägre lustgasemissioner än spridning av obehandlad stallgödsel. Alla försök är dock inte samstämmiga
vilket visar på komplexiteten i sambanden mellan gödsel, jord och väderfaktorer (Thomsen et al.,
2010). Ammoniakavgången, och därmed den indirekt lustgasavgången, riskerar däremot att bli högre
från rötad stallgödsel, så den totala klimatpåverkan vid tillförsel av rötad eller obehandlad kan därför
vara densamma (Rodhe et al., 2013).
Växtrester: Gröngödsling och blandvallar är viktiga kvävekällor i ekologisk odling. Även i konventionell odling innebär nedbrukning av vall och fånggröda en tillförsel av organiskt material som
stimulerar lustgasbildning Risken för lustgasbildning är särskilt hög när färskt organiskt material
brukas ned (Petersen, 2014). Studier av lustgasavgången vid nedbrukning av gröngödsel på sandjord
visade att avgången var större vid djup nedbrukning (plöjning) än vid grund nedbrukning (Petersen,
2014). Lustgasavgången mättes under vinterhalvåret, från nedbrukningen i september fram till maj.
Stimulering av lustgasbildning vid nedbrukning av växtrester har också visat sig öka med jordens
lerhalt (Chen et al., 2013). En sannolik orsak till att grund nedbrukning kan ge mindre lustgas är att
det ger en snabbare och aerob nedbrytning av växtresterna. För att minska kväveutlakningen
rekommenderas danska lantbrukare idag en grund nedbrukning av växtrester följt av plöjning 2-3
veckor senare (för att ge bättre såbetingelser), en åtgärd som också bör minska risken för
lustgasbildning (Petersen, pers. medd.).
Ensilering av gröngödslingsvall för gödsling på våren kan vara ett sätt att öka kväveutnyttjandet men
risken för lustgasbildning kan öka jämfört med att bruka ner den som vanligt, särskilt vid nedplöjning.
Att ha höga klöverhalter i vallar (omkring 70 %) kan ge höga toppar av lustgas från marken, särskilt
under töperioder men även efter regn som följer på torrt väder (Hansen, 2014).
Betesgödsel: Lustgasavgången kan bli särskilt stor på de ytor där djuren gödslar. Det är framför allt
den kväverika urinen som ger lokalt höga koncentrationer av lättillgängligt kväve på liten yta när den
tränger ned i marken. På platser med tillförsel av urin har man uppmätt förhöjd lustgasavgång i upp
till 6 veckor efter applicering jämfört med ogödslade områden (Luo et al., 2008).
På vissa ytor i en betesmark kan risken för lustgasavgång vara extra stor, t.ex. vid utfodringsplatser
eller andra ytor där mycket gödsel samlas, marken packas och syretillgången försämras. Lustgasmätningar på Nya Zeeland under den blöta senhöst- och vintersäsongen visade signifikant lägre lustgasavgång där korna betade 6 timmar per dag än från mark där korna betade dygnet runt. Den lägre lustgasavgången från 6-timmarsbetet förklarades med mindre kvävetillförsel och mindre markpackning
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under en tidsperiod när risken för blöta förhållanden var hög (sällan under fältkapacitet) (Luo et al.,
2008). I en annan studie i Västsverige mättes lustgas från utfodringsplatser på rotationsbete på
vintern. Här kunde man inte se några skillnader mellan olika hårt trampade ytor. Lustgasavgången var
generellt mycket låg, sannolikt p.g.a. mycket blöta markförhållande (fullständig denitrifikation) och
låga temperaturer (Salomon & Rodhe, 2011).
Biologisk kvävefixering och nedbrytning av växtrester från klöver bidrar sannolikt mycket lite till den
totala lustgasavgången från vallar. Detta framgick av en irländsk studie av gödslad och ogödslad
permanent rajgräs/vitklövervall (Li et al., 2011).

Indirekt lustgasavgång från kvävegödsling
Både ammoniakavgång från gödselspridningen och läckage av nitrat med dräneringsvattnet kan leda
till indirekt lustgasbildning. Därför är det även viktigt att vidta åtgärder som minimerar risken för
dessa kväveförluster. Ammoniakavgång från nitratbaserad mineralgödsel (t.ex. NH4NO3) ligger runt
2 % (Hutchings et al., 2001) medan den för urea är betydligt högre, ca 10 % Berglund et al. (2009).
Ammoniakavgång från stallgödsel varierar stort beroende på gödselslag, spridningsteknik och spridningstidpunkt. Mer information om bästa spridningstidpunkt för olika gödselslag finns i Jordbruksverkets skrift ”Riktlinjer för gödsling och kalkning” (Jordbruksverket, 2014).
Kväverika skörderester som blir liggande på fält (t.ex. gröngödsel och betblast) kan också avge
ammoniak. Ammoniakavgången kan ligga på runt 5 kg NH3-N/ha (Hutchings et al., 2001).

Konkreta åtgärder vid gödsling


Undvik tillförsel av lättillgängligt kväve (särskilt nitrat) vid känsliga tidpunkter när vattenhalten
är hög (sen höst och vid regn, snösmältning, tjällossning).



Undvik tillförsel av kväve när växtupptaget är litet eller obefintligt (t.ex. stor tillförsel i samband
med sådd).



Dela upp den totala kvävegivan, särskilt i nederbördsrika områden.



Undvik djup nedbrukning av fastgödsel och gröngödsling.



Analysera stallgödseln för att styra kvävetillförseln efter grödans behov.



Anpassa den totala kvävegivan (mineralgödsel + stallgödsel + mineralkväve i marken) till rådande
förhållanden (förfrukt, markens kväveleverans, förväntad skörd osv.).



Utnyttja N-sensor och GPS-teknik för bättre anpassning och utnyttjande av kväve och annan
växtnäring.



Odla fång- och mellangrödor, särskilt i regioner med milda och blöta senhöstar och vintrar.



Planera växtföljden så att utnyttjandet av tillförd växtnäring blir så effektiv som möjligt. Detta
innefattar även andra åtgärder som gynnar grödornas tillväxt.



Ta del av Jordbruksverkets rådgivning kring kvävegödsling och förbättrat kväveutnyttjande från
stallgödsel

Åtgärder som har en positiv påverkan på kväveutnyttjandet ger också en förbättrad odlingsekonomi.

Jordbearbetning och markpackning
Vid jordbearbetning blandas skörderester och syre in i jorden och nedbrytningen av organiskt material
ökar. Det innebär att koncentrationen av mineralkväve och lättillgängligt kol i marken ökar samtidigt
som mer syre konsumeras, vilket kan leda till ökad risk för lustgasbildning.
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Jordbearbetning och andra fältkörningar utgör även en risk för skadlig markpackning. Jordbearbetningens inverkan på lustgasavgången är dock inte entydig. I vissa studier har den visat sig öka lustgasavgången och i andra fall minska den, vilket beror på att förutsättningarna i form av jordstatus (t.ex.
jordart och ursprunglig packningsgrad), inblandade växtrester, klimat etc. skiljer sig åt. I diskussion
om jordbearbetning måste hänsyn även tas till emissioner av koldioxid (CO 2) och förändringar i markens kolförråd, särskilt på mulljordar. Men jordbearbetningens effekter på kolförrådet är inte entydigt,
utan effekterna beror även på jordart, lokalt klimat m.m. (Six et al., 2004).
Vid en sammanställning av 25 studier av jordbearbetningens betydelse för lustgasavgång runtom i
världen (Kanada, USA, Japan, Brasilien, Danmark, Skottland, Nya Zeeland m fl.) jämfördes obearbetad mark med bearbetad (från 10 till 30 cm djup och med olika redskap) (Rochette, 2008). Jordarna
grupperades utifrån deras luftningskapacitet (god, medium respektive dålig) och även om de enstaka
studierna i respektive grupp uppvisade motsatta resultat så skiljde sig medelvärdet mellan de tre olika
grupperna. För jordar med god luftningskapacitet gav ”obearbetat” lägst lustgasavgång, medan
bearbetning gav lägst lustgasavgång för jordar som hade sämre luftningskapacitet (medium och dålig).
Jordar med dålig luftningskapacitet gav i medeltal 2 kg mer lustgaskväve per hektar när de inte
bearbetades.
Plöjning: Plöjning kan både öka och minska risken för lustgasbildning beroende på aktuella markförhållanden och odlingsåtgärder. Det finns studier som visat att plöjning ökar risken för lustgasbildning
jämfört med obearbetad/direktsådd mark, särskilt när jordarna från början är väldränerade och
opackade jordar (Rochette, 2008). Nedbrukning av växtrester, såsom t.ex. vid vallbrott kan innebära
stor lustgasavgång, särskilt om markfuktigheten är gynnsam för denitrifikation och om marken
gödslas med kväve efter vallbrottet (Pinto et al., 2004).
Plöjning kan även minska risken för lustgasavgång om syretillförseln i marken är dålig. Plöjning av
täta och packade jordar har en luckrande och därmed en luftande och dränerande effekt som motverkar risken för högre lustgasavgång (Rochette, 2008). En amerikansk studie visade att plöjning minskade lustgasavgången med upp till en tredjedel till följd av ökad syresättningen av jorden (Singurindy et
al., 2009). En studie i England visade att plöjning före sådd gav lägre lustgasavgång än direktsådd
p.g.a. att syretillförsel vid direktsådd var sämre vid regn (Skiba et al., 2002).
Reducerad jordbearbetning: Det har gjorts flera studier som jämfört lustgasavgången vid reducerad jordbearbetning och konventionell jordbearbetning. En övergripande slutsats är att reducerad bearbetning på dåligt dränerad åkermark, särskilt i nederbördsrika områden, kan öka risken för lustgasbildning (se ovan).
I en studie på lerig sandjord i Danmark jämfördes direktsådd, konventionell jordbearbetning och
reducerad jordbearbetning vid odling av höstraps och därefter höstvete. Något generellt mönster
kunde dock inte fastställas. Även om den totala lustgasavgången var högst vid konventionell bearbetning, medan reducerad bearbetning och direktsådd gav lägre emissioner så varierade lustgasavgången
för de olika behandlingarna mellan mätperioderna (höst respektive vår i två år). Behandlingen som
gav lägst emissioner på hösten (det ena året var det plöjning och det andra året reducerad jordbearbetning) gav högst emissioner på våren (Chatskikh et al., 2008).
Markpackning: När jorden packas minskar dess porvolym vilket kan leda till minskad genomsläpplighet för vatten och luft (här avses inte den packning som kan vara nödvändig av såbädden för god
tillväxt). Risken för lustgasbildning är därför generellt större på packade jordar (Bessou et al., 2010). I
norska försök har man sett att markpackning i vall kan ge ökad lustgasavgång (Hansen, 2014). En
jords känslighet för markpackning ökar med jordens lerhalt. Det är de stora hålrummen i marken som
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påverkas mest, vilka också är de som först dräneras på vatten. När vattnet rör sig långsammare genom
jordprofilen ökar risken för att anaeroba miljöer bildas vilket gynnar denitrifikationen. I ett franskt
försök med sockerbetor visade det sig att markpackningen hade större betydelse för lustgasavgången
än kvävetillförseln, och att emissionerna även var höga under sommar och tidig vår (Bessou et al.,
2010)
I korthet kan åtgärder mot markpackning handla om tidpunkt för körning i fält, axelbelastning,
planering och användning av fasta körspår, däckutrustning, bra dränering och växtföljd (grödor med
stort och djupt rotsystem, t.ex. vall). Betande djur kan också orsaka markpackning, särskilt under
tidsperioder med blöta förhållanden och hög djurtäthet (Luo et al., 2008). I Greppa Näringens Uppslagsbok finns mer ingående beskrivningar om markpackning samt åtgärder mot markpackning
(www.greppa.nu).
Markpackningens betydelse för jordens genomsläpplighet för vatten kan enkelt demonstreras i fält
genom att täta rör (ca 10 cm i diameter) slås ner i körspår respektive utanför körspår. När vatten hällts
i rören kan man studera skillnaden i hur snabbt vattnet infiltreras i jorden (Törner, pers. medd.,
2009).

Konkreta åtgärder jordbearbetning och markpackning


Vidta åtgärder för att minska skadlig markpackning.



Fasta körspår är ett sätt att reducera skadlig markpackning till en mindre yta av fältet.



Undvik reducerad bearbetning och direktsådd på täta jordar med dålig luftningskapacitet, särskilt
i nederbördsrika områden.



På väldränerade jordar med bra markstruktur kan reducerad bearbetning vara en åtgärd för att
minska risken för lustgasbildning.

Dränering
I dåligt dränerad åkermark ökar risken för lustgasbildning. Risken ligger i att vatten blir stående under
längre tid när nederbörden är riklig och regnperioderna långvariga. Situationen medför att denitrifierande mikroorganismer gynnas i de syrefattiga miljöerna under längre tid än om jorden varit
väldränerad.
En bra fungerande dränering leder dessutom till andra positiva effekter som minskar risken för lustgasbildning, t.ex. minskad risk för markpackning, bättre kväveutnyttjande, jämnare upptorkning på
våren och bättre skördeförhållanden (Lindström, 2008). Som exempel växer de flesta grödor sämre
vid låg syretillgången i marken, orsakad av t.ex. hög vattenhalt, vilket medför att deras upptag av
nitratkväve minskar. En bra dränering kan vara extra viktig vid odling som innebär många och/eller
tunga överfarter av maskiner, kanske även under blöta förhållanden, t.ex. potatis, vall och sockerbetor.

Konkreta åtgärder dränering
 Se till att ha en bra och fungerande dränering, särskilt i regnrika områden och vid odling av
grödor som kräver upprepade körningar med tunga maskiner.

Grödor och växtföljd
Det är svårt att koppla ökad risk för lustgasbildning till odling av specifika grödor. Däremot kan det
finnas riskmoment vid odling av vissa grödor som bör uppmärksammas. Val av växtföljd kan direkt
eller indirekt öka eller minska risken för lustgasbildning. En direkt effekt är t.ex. att utnyttjandet av
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förfruktseffekter kan leda till bättre kväveutnyttjande. Ett exempel är att höstraps tar upp mer kväve
från föregående gröda än vad höstvete gör. Ett annat att höstspannmål efter vallbrott kan ge höga
koncentrationer av mineralkväve i marken under hösten om inte kväveupptaget matchar mineraliseringen av kväve. Tidigarelagd sådd av höstvete kan avsevärt förbättra kväveupptaget och därmed innehållet av mineralkväve i marken (Myrbeck et al., 2012) Indirekt påverkan kan vara att grödor med
djupt och stort rotsystem bidrar till bättre markstruktur.

Enskilda grödor
Generellt finns det en risk för högre lustgasavgången vid odling av annuella grödor än perenna, då de
annuella lämnar mer restkväve efter sig per år (Kavdir et al., 2008). Vid odling av grödor med högt
kväveinnehåll i förhållande till kolhalt (låg kol/kväve-kvot) kan lustgasavgången under vintern bli
högre, t.ex. har större lustgasavgång uppmätts efter sockerbetor än efter stråsäd (Kaiser et al., 1998).
Baljväxter (vall, gröngödsling): Kvävefixerande grödor kan efterlämna stora mängder organiskt
kväve i växtrester både ovan (särskilt i färskt växtmaterial) och under jord, som vid nedbrukning kan
utgöra kvävekälla för lustgasbildning. En grund nedbrukning minskar risken. Tidpunkt för vallbrott
och val av efterföljande gröda påverkar risken för höga halter av mineralkväve i marken.
Bete: Ansamling av gödsel ihop med blöta förhållanden och packad jord utgör risk för lustgasbildning. Klöver-gräsvallar tenderade att ge lägre lustgasavgång (15-20 %) än rena gräsvallar vilka oftast
tillförs mer handelsgödselkväve (Li et al., 2011). Dessa studier på Irland visade också att 80 % av
lustgasavgången skedde under betesperioden (maj till oktober).
Majs: Vid odling av majs är det vanligt att stora mängder stallgödsel och mineralgödselkväve tillförs
vid sådd, trots att kväveupptaget kommer att vara förhållandevis litet fram till sommaren. Detta ökar
risken för höga koncentrationer av mineralkväve i marken och därmed risken för lustgasbildning,
särskilt i nederbördsrika områden (Laville et al., 2011).
Sockerbetor: Preliminära resultat från pågående försök på Alnarp indikerar att nedbrukning av
sockerbetsblast ger en ökad risk för lustgasbildning (Ernfors, pers. medd.). Istället för att bruka ner
sockerbetsblasten kan den utnyttjas i biogasanläggningar.

Kalkning
Markens pH-värde kan ha direkt inverkan på risken för lustgasbildning (läs mer i stycket ”Markens
fysikaliska och kemiska egenskaper”). pH-värdet kan också ha en indirekt inverkan. Ett för grödorna
optimalt pH kan till exempel förbättra kväveutnyttjandet för att det gynnar grödornas växtförhållanden. Det går inte att fastställa ett generellt optimalt pH-värde för lägsta lustgasavgång då detta varierar
mellan jordar (Simek & Cooper, 2002), men ett pH i jorden kring 6,5 krävs för att lustgas ska kunna
reduceras till kvävgas i denitrifikationsprocessen (Bakken, 2014). Nationella rekommendationer för
odlingsjordar är pH 6,5 för lerjordar och pH 6,0 för lättare jordar (Jordbruksverket, 2009).
En nackdel med kalkning är dock att tillverkning av bränd kalk innebär utsläpp av koldioxid. Studier
pågår för att hitta andra sätt att öka pH-värdet i jorden, t.ex. användning av biprodukter från gruvdrift
såsom olika typer av stenmjöl (Bakken, 2014).

Konkreta åtgärder kalkning


Se till att ha ett för grödorna optimalt pH i jorden.
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Mulljordar
Mulljordar eller organogena jordar är ett samlingsnamn för jordar som innehåller >20 % organiskt
material, men utöver det kan de vara väldigt olika, allt från jordar med varierande inblandning av
mineraljord till rena kärr- eller mossjordar.
Lustgasavgång från mulljordar är generellt högre än för mineraljordar (Bouwman et al., 2002).
Anledningen är att när mulljordar dräneras för att bli odlingsbara börjar stora mängder organiska
materialet att mineraliseras och stora mängder kväve frigörs. Lustgasavgången varierar dock kraftigt
mellan olika mulljordar. Variationen beror på faktorer såsom klimat, temperatur, dränering och typ av
mulljord. Mätningar på två svenska mulljordar visade att lustgasavgången var 2,6–5,4 kg N2O-N/ha
och år (Berglund, 2011). Mätningar på två finska mulljordar visade att lustgasavgången i medel var
10,4 kg N2O-N/ha och år (Regina et al., 2004). Variationen var dock mycket stor beroende på gröda,
plats och årsmån, från 4-25 kg N2O-N/ha och år. Samma studie visade att drygt hälften av
lustgasavgången skedde utanför odlingssäsongen, d.v.s. i oktober-april. I IPCCs guidelines (FNs
klimatpanels riktlinjer) anges att bakgrundsemissionen från organogen jordbruksmark i tempererade
områden är 8 kg N2O-N/ha och år, med en variation på 2-24 kg N2O-N/ha och år.
Att ha marken bevuxen med en gröda som kan ta upp mineraliserat kväve minskar potentiell lustgasavgång jämfört med om man låter jorden ligga bar (Berglund, 2014). Mulljord som är bevuxen året om
har också visat sig ge lägre lustgasavgång än jordar med spannmål och radodlade grödor (Weslien,
2010; Regina et al., 2004).
Ett sätt att minska lustgasavgången från mulljordar är att höja grundvattennivån eftersom en större
volym av marken kan vara vattenmättad. Problemen om man höjer grundvattennivån för mycket är
dels att metanbildningen från den vattenmättade jordvolymen ökar och dels att odlingsförutsättningarna försämras. För redan odlade mulljordar är dock risken för lustgasbildning minst om
mulljorden är väldränerad (Weslien, 2010), det ger också bättre förutsättningar för grödan som då kan
ta upp mer av det mineraliserade kvävet. Åtgärder för att minska klimatpåverkan från mulljordar är
därför en komplex fråga.
En analys av mätstudier från olika europeiska länder tyder på att de störst pådrivande faktorerna för
lustgasavgång från odlade organogena jordar är lågt pH och djupt dränerad grundvattennivå. För
gräsmarker var det i stället höga kvävegödselgivor och höga vintertemperaturer som var de starkast
pådrivande faktorerna (Leppelt et al., 2014).
Egentligen är det koldioxidavgången som står för de odlade mulljordarnas största klimatpåverkan.
Beräknad avgång av koldioxid och lustgas från odlade mulljordar i Sverige 2003 visade att koldioxid
från nedbrytning av det organiska materialet utgjorde omkring 80 % av klimatpåverkan (uttryck som
kg CO2e) medan lustgas stod för ca 20 % av klimatpåverkan (beräknad med IPCCs värde 8 kg N2ON/ha och år). Metanavgången från odlade mulljordar är försumbar i sammanhanget) (Berglund &
Berglund, 2010). Åtgärder som minskar lustgasbildningen kommer dock också reducera koldioxidavgången.

Konkreta åtgärder mulljordar


Undvik bar mark och radodlade grödor.



Långliggande eller permanenta betesvallar.



Bra dränering, dock inte för djup.



Minimera kvävetillförseln.
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Nitrifikationshämmare
Det finns kemiska ämnen som kan tillföras mark eller gödselmedel (både mineral- och flytgödsel) som
hämmar nitrifikationen, d.v.s. oxidationen av ammoniumjoner till nitrit och nitrat. Därmed kan även
lustgasbildningen hämmas. Försök på Nya Zeeland har visat att nitrifikationshämmare kan ha en stor
betydelse för lustgasavgången på intensivt betade marker där den koncentrerade tillförseln av urin
från djuren orsakar stor lustgasavgång. Användning av dicyandiamid (sprayas ut på fälten) minskade
lustgasavgången med 70 % och kväveutlakningen med 60 % (Di & Cameron, 2009).
Nitrifikationshämmare används i dagsläget inte i Sverige. De diskuterades dock i mitten av 1980-talet
och försök gjordes under ett par år med att blanda in ämnet Didin i flytgödsel som spreds på hösten i
syfte att förbättra kväveutnyttjandet och minska kväveutlakningen (Hansson et al., 1986). Resultat
från dessa försök visade positiva effekter på både utlakning och skörd, men nitrifikationshämmare
kom aldrig att användas i större skala vilket kan ha berott på att det fortfarande saknades kunskap
avseende långsiktiga effekter. Nitrifikationshämmande ämnen lär även finas i vissa växter (Brassicaarter) men det krävs mer studier innan det kan användas i åtgärdssyfte (Hallin, pers. medd.).
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Lustgasavgång i relation till skörd
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Det finns i princip två olika sätt att prata om klimatpåverkan och lustgasavgång från odling på åkermark. Den ena är att se den totala lustgasavgången från en specifik areal, t.ex. per hektar. Den andra är
att relatera lustgasavgången till det som odlas på marken. Det kan t.ex. vara lustgas per kg skördad
produkt, per kg säljbar/utnyttjad produkt, per kg skördad produkt av en viss kvalitet eller per kg
producerad näring, se Figur 12. Eftersom syftet med odlingen är att producera framför allt livsmedel
och vi högst sannolikt går en framtid till mötes när bristen på livsmedel kommer att öka och bra
odlingsmark att minska, finns det all anledning att se till klimatpåverkan i relation till skördeutbyte.

5

skörd
0,6
0,4
0,2
0

protein
4
3
2
1
0

Figur 12. Diagram över beräknad lustgasavgång per hektar, per ton skörd respektive per ton
skördat protein, för olika grödor, skördenivåer och gödsling. Gödslingsnivåer enligt
Jordbruksverkets rekommendationer för olika regioner och skördenivåer (Jordbruksverket, 2014).
Till exempel: Stapel 4 från vänster räknat representerar 7 ton höstvete som gödslats med 165 kg
lättillgängligt kväve per ha varav 54 kg kommer från stallgödsel (25 t/ha) och där halmen har
bortförts. Lustgasavgången är beräknad enligt IPCCs guidelines (IPCC, 2006).
*) varav mängd tillförd stallgödsel i form av ammoniumkväve.
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Hittills har åtgärderna i denna rapport handlat om direkta åtgärder för att minska lustgasavgången
från marken, utan att vara direkt kopplade till skördeutbyte. Flera beskrivna åtgärder har dock även en
positiv inverkan på skördeutbytet såsom bra dränering, minskad markpackning och kalkning. Andra
åtgärder som inte direkt påverkar lustgasavgången men indirekt gynnar ett optimalt skördeutbyte kan
minska lustgasavgången per mängd odlad och utnyttjad produkt.

Indirekta åtgärder för att minska lustgasavgång relaterat till
skördad produkt
Åtgärder för att minska lustgasavgången relaterat till skördeutbyte är att öka skördarna med befintliga
insatsvaror (t.ex. gödsel och diesel) eller behålla skördenivåerna med minskade insatser. Det kan också
handla om att förbättra kvaliteten så att mängden säljbar eller brukbar vara ökar, t.ex. att potatisen
håller god kvalitet, proteinhalten i brödsäden är jämn och mängden förspillt foder minimeras.

Ökade skördar
Genom insamlad skördestatistik kan man se att skördar av flertalet grödor har börjat stagnera och i
vissa fall, som för höstvete, till och med sjunkit (Wikström, 2009). Detta gäller inte bara i Sverige utan
även i andra europeiska länder. En förklaring till de stagnerade skördarna är de förändringar som
skett i jordbruket med anpassade insatser till följd av ökad prispress och optimering av maskinkostnader (Wikström, 2009). De faktorer som påverkar skördenivåerna mest på enskilda gårdar varierar,
men kan vara t.ex. packade jordar p.g.a. tyngre maskiner, eftersatt dränering eller ensidig växtföljd.
En god markstruktur i både matjord och alv gynnar skördeutbytet då det förbättrar utvecklingen av
grödans rotsystem och upptaget av näring. Generellt har markstrukturen i svensk åkermark försämrats vilket bl.a. är en följd av att optimala tidpunkter för fältkörningar ställs mot optimalt utnyttjande av maskiner och en ökning i odlingsareal per gårdsenhet. Ökande arealer per brukningsenhet
har inneburit en användning av större och tyngre maskiner, konstruerade för att täcka större arealer
och för att kunna köras i fält under mindre gynnsamma markförhållanden. För att hålla nere maskinkostnaderna krävs ett högt maskinutnyttjande vilket i kombination med stora arealer, innebär att det
blivit svårare att ta hänsyn till bästa läglighet ur ett markpackningsperspektiv vid t.ex. plöjning och
stallgödselspridning. Markpackning i Sverige uppskattas orsaka en skördeminskning på totalt ca 15 %
(Backlin & Bovin, 2005).
Bra och fungerande dränering är viktigt för ett bra skördeutbyte. Idag ser man ett eftersatt underhåll
av befintlig dränering i svensk åkermark (Wijkmark pers. medd.). Uppskattningsvis är underhållet
endast en tredjedel av vad det egentliga behovet är.
Kalkning av åkermark har betydelse för ett optimalt skördeutbyte då det påverkar lösligheten för olika
näringsämnen i marken, grödans näringsupptag och markstruktur. Ett optimalt pH utifrån gröda och
jordart bör därför eftersträvas. För detta krävs regelbunden markkartering, och med precisionskalkning kan kalken fördelas över fältet efter hur behovet varierar.
En varierad växtföljd med olika typer av grödor (höstsådda, vårsådda, djupt rotsystem, grunt
rotsystem, kvävefixerande, bra ogräskonkurrens, dålig ogräskonkurrens etc.) är positivt för
skördeutbytet då det kan förbättra näringsutnyttjande och markstruktur samt minska ogräsförekomst
och sjukdomstryck. Med bra förfrukt blir avkastningen i höstvete i genomsnitt ett ton högre än med
höstvete som förfrukt (Odling i Balans, 2014). Möjligheterna att förbättra växtföljden varierar från
gård till gård eftersom det är en fråga om ekonomi och avsättning för grödorna som odlats.
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Förbättrad kvalitet
En förbättrad kvalitet kan öka mängden användbar och/eller säljbar produkt, och på så sätt minska
lustgasavgången per mängd utnyttjad produkt som odlats. Förbättrad kvalitet kan uppnås genom att
minimera riskerna för näringsbrister av makro- och mikronäringsämnen. Regelbunden markkartering
ger uppgifter om markens näringsstatus och är en hjälp för att gödsla rätt. Genom att utnyttja GPSteknik vid markkartering kan man precisionsgödsla kalium och fosfor utifrån hur markens kalium- och
fosforstatus varierar över fältet. I t.ex. potatisodling har man sett hur precisionsodling av kalium signifikant förbättrat potatisens kvalitet och därmed mängden säljbar vara (Lindholm, pers. medd.). Att
använda N-sensorteknik vid kvävegödsling i brödsäd har visat sig ge jämnare proteinkvalitet
(Wijkmark, pers. medd.). Att minimera risk för svamp- och insektsangrepp vid odling och lagring
förbättrar också chanserna till bra kvalitet.

Minskat spill
All skördad vara som inte kan användas innebär ett sämre utnyttjande av odlingsinsatser. Dessa förluster eller spill kan ske i fält, vid skörd och under lagring eller vara sådant som sorteras bort p.g.a.
dålig kvalitet. Grovfoderensilage är en gröda som har särskilt stora förluster. Förluster sker i fält men
inte minst under lagring och utfodring. Totala förluster på 15-20 % är inte ovanligt i grovfoderkedjan
(Spörndly, 2014). Minimerade skördeförluster och spill kommer att minska lustgasavgången per
mängd utnyttjad skördeprodukt.

Konkreta åtgärder att minska lustgasavgången relaterat till skördad
produkt


Förbättra/bibehåll markens bördighet genom minimerad markpackning, underhåll av dränering,
bra pH och varierad växtföljd.



Markkartera regelbundet.



Precisionsgödsla och precisionskalka efter markkarteringskarta.



Minska skörde- och foderspill.



Ta vallanalyser för att skörda en så bra vallfoderkvalitet som möjligt, d.v s. så att tillfört kväve
utnyttjas så bra som möjligt.
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Uppföljning av åtgärder
Åtgärdernas effekt på lustgasavgången
Hur mycket kan lustgasavgången minskas genom de åtgärder som beskrivits i rapporten? Detta är
mycket svårt att uppskatta eftersom så många faktorer styr lustgasbildningen. Dessa faktorer är fältspecifika och avgången styrs även av det aktuella mikroorganismsamhället och dess denitrifierande
och lustgaskonsumerande förmåga. Rådgivare har tillgång till modeller som kan användas för att
beräkna effekter av olika åtgärder för att minska kväveutlakning från svensk åkermark. Däremot
saknas det motsvarande differentierade beräkningsmodeller för lustgasberäkningar, i alla fall modeller
som är anpassade för rådgivning.
I de enkla beräkningsmodeller som ofta används i klimatrådgivning, klimatrapportering och livscykelanalyser uppskattas lustgasavgången bara utifrån mängden tillfört kväve, trots att fler klimat- och
markfaktorer styr lustgasbildningen. Det beräknade resultatet får därmed ett mycket stort osäkerhetsintervall, vilket är viktigt att vara medveten om. I praktiken innebär detta att den verkliga lustgasavgången från en gård både kan vara högre och lägre än det beräknade värdet eftersom platsspecifika
faktorer inte beaktas. Det är även viktigt att tänka på att dessa enkla modeller inte kan användas för att
visa effekter av alla de åtgärder som diskuterats i denna rapport. Modellerna reagerar endast på förändrad kvävetillförsel, men inte på några andra åtgärder. Dessa enkla beräkningsmodeller kan därmed
inte heller ge oss någon indikation om vilka åtgärder som har störst potential att minska lustgasavgången på en viss plats.
I rådgivningen är det därmed bättre att fokusera på och lyfta fram åtgärder som kan minska risken för
lustgasbildning än att sträva efter att kvantifiera lustgasavgången och effekter av olika åtgärder. Det
övergripande syftet med klimatrådgivningen i lantbruket är trots allt att minska växthusgasutsläppen
och inte primärt att presenteras hur stora utsläppen är. Rådgivningsarbetet handlar därför till stor del
om att ha kunskap om lustgasbildning, vilka faktorer som påverkar den och att kunna relatera det till
odlingsåtgärder och markhantering.

Nyckeltal och åtgärder
Det kan vara komplicerat att beräkna effekter av och följa upp åtgårder mot potentiell lustgasavgång
och andra växthusgaser. Ett alternativ är att använda sig av nyckeltal eller nyckelindikatorer som har
en stark koppling till lustgasbildning och enskilda åtgärder. Nyckeltal är en enklare metod för uppföljning som kan bli mer precis och gårdsspecifik än en lustgasberäkning. Nyckeltal kan samlas in
kontinuerligt och sen följa upp för att se hur de kan förbättras på gårdsnivå.
Ett centralt nyckeltal för lustgasavgång från mark är kväveeffektivitet, d.v.s. hur mycket skördas/produceras per kg tillfört kväve. Det är ett nyckeltal som kan användas både på gårds- och/eller grödnivå.
Då detta nyckeltal är kopplat till skördeutbyte vävs kvävetillförsel ihop med andra åtgärder för att
minska risken för bildning av lustgas såsom god markstruktur, bra dränering, bra växtföljd och bra
utnyttjande av stallgödsel. Ett annat nyckeltal kan vara pH-status som följs upp med markkartering
och kalkningsplan. Mer om nyckeltal kan läsas i rapporten ”Klimatnyckeltal i rådgivningen” av
Berglund et al. (2014).

Beräkning i Cofoten av lustgas från mark
Cofoten är det beräkningsprogram som används i Greppa Näringens rådgivningsmodul Klimatkollen
(www.greppa.nu). Cofoten är en del av Stank in Mind, Jordbruksverkets verktyg för beräkning av
växtnäringsbalanser. I verktyget beräknas en gårds klimatavtryck, d.v.s. de växthusgasutsläpp som
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sker i olika processer på gården samt vid produktion och användning av de insatsvaror som används i
driften. I beräkningarna ingår lustgasemissioner från mark, dels direkta emissioner och dels indirekta.
De direkta lustgasemissionerna beräknas enligt den enklaste modellen som beskrivs i IPCCs guidelines
(FNs klimatpanels riktlinjer) (IPCC, 2006). Lustgasavgången beräknas då som en linjär funktion av
mängden kväve som tillförs marken samt bakgrundsemission för vissa marktyper. Det tillförda kvävet
kommer från mineralgödsel, stallgödsel, andra kvävegödselmedel och skörderester som lämnas kvar i
fält – ju mer kväve som tillförs marken desto högre lustgasavgång. Här antas att 1 % av detta kväve avgår som lustgas från åkermarken. Mängden kväve i skörderester beräknas som en linjär funktion av
skördenivå; ju högre skörd desto mer kväve i skörderesterna och desto högre lustgasavgång. Skörderestfunktionerna är grödspecifika och tar hänsyn till kväveinnehållet i olika delar av grödan, grödans
liggtid och proportionerna mellan skördad vara samt halm, blast, rötter och andra skörderester ovan
och under jord. En bakgrundsemission läggs på för mulljordar (8 kg N 2O-N/ha) och träda samt
naturbete (0,3 kg N2O-N/ha).
De indirekta lustgasemissionerna beräknas också enligt IPCCs guidelines (IPCC, 2006). Där antas att
1 % av ammoniaken och 0,75 % av nitratet som förloras från jordbruket omvandlas till lustgas.
Ammoniakförlusterna beräknas på samma sätt som i stallgödselberäkningarna i Stank in Mind
(www.greppa.nu). Kväveutlakningen kan antingen beräknas med en fullständig utlakningsberäkning i
Stank i Mind eller uppskattas utifrån grundutlakningen i kommunen där gården ligger och jordartsfördelningen på den aktuella gården.
De beräkningar av lustgasavgången från åkermark som görs i Cofoten är framför allt avsedda för att
beskriva lustgasavgångens betydelse i relation till övriga växthusgasutsläpp från gården. Beräkningarna är förhållandevis enkla och görs med indata som är kända för lantbrukaren och rådgivaren. Med
tanke på arbetsinsatsen och den begränsade datatillgången ger beräkningarna rimlig uppskattning av
lustgasavgången, men de kan inte användas för att beräkna hur olika odlingsåtgärder eller värderhändelser påverkar lustgasavgången.
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