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brug og overskud i Nederlandene, herunder potentialet for tab af fosfor til overfla-
devand. I besvarelsen skal beskrives hvordan tab af fosfor fra dyrkningsjord til 
overfladevand foregår i Nederlandene, der skal indgå en beskrivelse af fosfortrans-
portveje og fosformætning af jorden samt risiko for udvaskning. Herunder om fos-
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sen. Afslutningsvis kan der kort sammenlignes med danske forhold.” 
 
Nedenfor følger en besvarelse, der er udarbejdet af Seniorforsker Gitte Rubæk og 
Lektor Goswin Heckrath fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet samt Senior-
forsker Hans Estrup Andersen fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Notatet 
er fagfællebedømt af akademisk medarbejder Finn Pilgaard Vinther fra Institut for 
Agroøkologi, Aarhus Universitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2018-2021”. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
 
 



DCA - Danish Centre For Food And Agriculture   26. februar 2018 
 

 

Notat om det nederlandske landbrugs fosforforbrug og fosfortab til 
overfladevand.  
 

Udarbejdet af Gitte Rubæk1, Goswin Heckrath1 og Hans Estrup Andersen2 

Faglig kvalitetssikring af Finn P. Vinther1. 

1Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
2Institut for Bioscience, Aarhus Universitet 

 

Indledning 

Dette notat er udarbejdet som svar på en bestilling fra Miljøstyrelsen modtaget af DCA d. 8/2-2018. Der 
er bedt om et kort faktuelt svar med kort tidsfrist. Bestillingens ordlyd er følgende: ”Der ønskes en kort 
beskrivelse af landbrugets fosforforbrug og overskud i Nederlandene, herunder potentialet for tab af 
fosfor til overfladevand. I besvarelsen skal beskrives hvordan tab af fosfor fra dyrkningsjord til 
overfladevand foregår i Nederlandene, der skal indgå en beskrivelse af fosfortransportveje og 
fosformætning af jorden samt risiko for udvaskning. Herunder om fosfor primært tabes som opløst fosfor 
eller som partikulært bundet fosfor. Hvis der er kendskab til brugen af fosforvirkemidler i Nederlandene 
kan det indgå i besvarelsen. Afslutningsvis kan der kort sammenlignes med danske forhold”.  

Svaret nedenfor er disponeret i fem afsnit: 1. Fosforudskillelse i husdyrproduktion og fosforudbringning 
på landbrugsjord i Nederlandene, 2. Jordens fosforpulje og fosformætningsgrad, 3. Fosfortilførsler til 
overfladevand i Nederlandene, 4. Virkemidler, 5. Afsluttende bemærkninger. Hvor det har været muligt 
at sammenligne til Danske forhold inden for den givne tidsramme er dette gjort i de enkelte afsnit. 

VIGTIG NOTE: I Nederlandene angives til- og fraførsler af fosfor til landbrugsjorden som standard i 
fosfat-enheder (P205), medens vi i Danmark angiver dette som rent fosfor (P). Omregningen er: 1 kg P = 
2,29 kg P2O5 enheder. Vær opmærksom på, at i afsnit 1 har vi gengivet en række figurer, hvor enheden 
er fosfat (P2O5) og i teksten til dette afsnit derfor primært anvender tal med denne enhed, undtagen når 
vi sammenligner med danske tal. I de øvrige afsnit har vi konsekvent anvendt fosfor (P) som enhed.   

 

1. Fosfatudskillelse i husdyrproduktion og fosfatudbringning på landbrugsjord i Nederlandene 

Den årlige fosfatudskillelse fra husdyrbesætninger i Nederlandene faldt fra ca. 231 mill. kg P2O5 i 
perioden 1992-1995 til ca. 170 mill. kg  P2O5 i 2012-2014 (Velthof et al., 2017). Figur 1 viser en opgørelse 
over den årlige fosfatudskillelse for forskellige husdyrtyper i perioden 2000-2016 (van Grinsven og 
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Bleeker, 2017).  I forbindelse med Nederlandenes aftale med EU-Kommissionen om undtagelser fra 
Nitratdirektivets krav, blev der indført et nationalt loft på fosfatudskillelse i husdyrgødning på 173 mill. 
kg P2O5. Forskellige husdyrreguleringer blev implementeret for at sikre overholdelsen af dette, men 
loftet blev overskredet flere gange siden 2002 (Velthof et al., 2017), hvilket også ses i Figur 1.  

 

Figur 1. Fosforudskillelse fra forskellige husdyrtyper i Nederlandene mellem 2000 og 2016. Den stiplede 
linje viser fosforloftet på 173 mill. kg P2O5. Tilpasset efter van Grinsven og Bleeker (2017) Bemesting en 
bodemoverschotten van stikstof en fosfaat 1991-2014,. Wageningen, Wageningen Economic Research, 
Report 2017-001. 

 

Den totale fosfattilførsel til landbrugsjord i Nederlandene faldt med 40% mellem årene 2000 og 2014 til 
ca. 149 mill. kg P2O5 årligt (Figur 2). Det skyldes først og fremmest et kraftigt fald i brug af 
handelsgødnings-fosfat, hvorimod udbringning af fosfat med husdyrgødning kun faldt med ca. 20%. I 
samme periode faldt overskuddet af fosfat på landbrugsjord fra ca. 108 mill. kg P2O5 til næsten nul på 
landsplan (Figur 2). Det meget lave fosfatoverskud i 2014 skyldes dog især høje udbytter i dette år med 
stor fosfatfraførsel til følge (van Grinsven og Bleeker, 2017). 

  

 

Figur 2. Fosfattilførsel til landbrugsjord med forskellige gødningstyper i Nederlandene (venstre), og  
landbrugets samlede fosfatoverskud (til højre). Tilpasset efter van Grinsven og Bleeker (2017). 
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Fosfattilførselsrater på landbrugsjord er aftaget kraftigt i Nederlandene mellem 1990 og 2014 (Figur 3). 
Omregnet fra fosfat (P2O5)  til fosfor (P) svarer det til, at der i 2014 i gennemsnit blev tilført ca. 30 og 
knap 3 kg P/ha med henholdsvis husdyr- og handelsgødning (Velthof et al, 2017). Tilbagegangen i 
fosfattilførslen skyldes en kombination af regulering vedrørende produktion og udbringning af 
husdyrgødning, et forbud mod anvendelse af handelsgødningsfosfat på kvægbedrifter omfattet af 
undtagelser under Nitratdirektivet og en markant stigning i omkostninger på handelsgødningsfosfat 
(Velthof et al, 2017). 

 

 

Figur 3. Fosfattilførselsrater på landbrugsjord i Nederlandene fordelt over forskellige gødningstyper, 
angivet som P2O5. Tilpasset efter Velthof et al. (2017). 

I perioden 2011-2014 har der været forholdsvis små forskelle i fosfattilførselsrater på landbrugsjord 
blandt forskellige bedriftstyper, men større forskelle i hvor meget fosfat der fraføres med afgrøderne, 
hvilket resulterer i  forskelle i fosfatophobningsrater. Således vari den årlige nettotilførsel i perioden 
(opgjort som fosfor (P)) på 2, 8 og 14 kg P/ha for henholdsvis kvægbrug, plantebrug og andre 
bedriftstyper (Tabel 1). Denne variation skyldes forskelle i afgrødesammensætning på bedriftstyperne og 
dermed hvor meget P der fjernes med afgrøderne. Der bortføres for eksempel forholdsvist meget P med 
intensivt dyrket græs, og intensivt dyrket græs har udgjort en stor andel af kvægbedrifternes areal i 
Nederlandene, som følge af krav i forbindelse med undtagelsesbestemmelser i Nitratdirektivet (Grinsven 
og Bleeker, 2017). Det store overskud, som ses under bedriftstypen ”Andre”, skyldes sandsynligvis at 
frilandsgartneri o.lign. indgår i denne kategori. Til sammenligning var den årlige nettotilførsel af fosfor i 
Danmark i 2013 på 3 kg P/ha på kvægbrug, 1 kg P/ha på plantebrug og 5 kg P/ha på svinebrug (Andersen 
et al., 2016). 
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Tabel 1. Fosfortilførsels- og ophobningsrater (kg P/ha/år) på landbrugsjord i Nederlandene i perioden 
2011-2014 (efter Prins et al., 2017). 

Bedriftstype Tilførsel Ophobning 
Kvægbrug 36 2 
Plantebrug 30 8 
Andre, 36 14 

 

Stramninger i nederlandsk regulering fra 2006 til 2015 har medført et fald i den tilladte årlige 
fosfattilførsel med husdyrgødning på landbrugsjord og en afledt stigning i mængden af fosfat der 
eksporteres fra husdyrgødningsbedrifter fra ca. 60 mill. Kg P2O5 itil mere end 80 mill kg P2O5. En større 
del af husdyrgødningsproduktionen eksporteres således i dag fra den Nederlandske landbrugssektor, i 
2015 ca. 41 mill. kg P2O5 (Figur 4). Noget husdyrgødning behandles industrielt, fx afbrænding, men den 
største del eksporteres til udlandet (van Grinsven og Bleeker, 2017). I 2015 i gennemsnit for 
Nederlandene blev halvdelen af den producerede husdyrgødning udbragt på egen bedrift, ca. 25% er 
solgt til andre hollandske bedrifter og 25% eksporteret fra landbrugssektoren (Figur 4). 

 

Figur 4. Afsætning af fosfat i husdyrgødning i Nederlandene opdelt efter modtager. Tilpasset efter van 
Grinsven og Bleeker (2017). 

 

2. Jordens fosforpulje og fosformætningsgrad 

Ved rådgivning mht. fosforgødskning i planteproduktionen og ved regulering af fosfortilførslen anvender 
Nederlandene tre forskellige metoder (PAL, PCaCl2 og Pw) (Velthof, 2017), som igen er forskellige fra den 
metode vi anvender i Danmark (Olsen–P). Disse metoder måler kun på en begrænset del af jordens 
totale fosforindhold. For alle tre metoder er der en faldende tendens i perioden 2005 til 2015 (Velthof, 
2017). Det er vanskeligt og sjældent meningsfyldt at sammenligne tal fremkommet med forskellige 
metoder (Jordan-Meille et al. 2012; Rubæk et al., 2015), og disse tal, som kun måles i det øverste 
jordlag, er utilstrækkelige til at sige noget meningsfuldt om risikoen for fosfortab.  
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I Nederlandene har man udviklet metoder til at estimere landbrugsjordes fosformætningsgrad og til at 
vurdere, hvornår fosformætningsgraden er kritisk høj (Schoumans og Chardon, 2015). Schoumans og 
Chardon (2015) har tilmed forsøgt at anvende disse metoder til kortlægning af områder med risiko for 
kritisk høje fosformætningsgrader. Følgende data indgår: 

1. En opdeling af landbrugsarealet i 95 forskellige strata ud fra kendskab til jordtype og 
grundvandsregime.  

2. For hver strata, et estimat af det gennemsnitlige højeste grundvandspejl (som bruges til at 
definere den kritiske dybde, hvor koncentrationen af opløst uorganisk fosfor ikke må overstige 
et kritisk niveau). 

3. For hver strata, et estimat af det kritiske niveau for koncentrationen af opløst fosfor (estimeret 
ud fra fosforkoncentrationen målt i dybt grundvand). 

4. For hver strata kendskab til jordtypers sorptions-parametre målt ved fosfor- 
sorptions/desorptionsstudier (ved hjælp af disse kan den kritiske koncentration af opløst fosfor 
omsættes til en kritisk mætningsgrad).    

5. Et stort antal jordprofiler i hver strata (ca. 1400 i alt), hvor der er analyseret for oxalat-
ekstraherbart fosfor, jern og aluminium i forskellige dybdeintervaller indtil 1,2 meters dybde til 
beregning af fosformætningsgraden i jordprofilet. 

Denne tilgang er først udviklet til kalkfrie, sandede Nederlandske jorde. For disse har man bestemt den 
kritiske mætningsgrad til at være 25%. Metoden er senere udbredt til andre jordtyper, som ikke 
nødvendigvis har samme kritiske værdier (Schoumans og Chardon, 2015). De anvendte værdier for 
koncentrationen af opløst uorganisk fosfor og de tilsvarende kritiske mætningsgrader for forskellige 
jordtyper er angivet i tabel 2. 

 

Tabel 2. Kritiske koncentrationer af opløst uorganisk fosfor og tilhørende kritiske fosformætningsgrader 
for grupper af Nederlandske jorde (efter Schoumans og Chardon, 2015). 

Jordtype Median koncentration af opløst 
P i dybt grundvand som 
anvendes til at definere den 
koncentration af opløst P som 
ikke må overstiges i den kritiske 
dybde (mg P/L) 

Gennemsnitlig 
fosformætningsgrad (%) 

Kalkfrie sandede jorde 0,09 (0,03-0,31) 25 
Kalkfrie lerjorde 0,13 (0,09-0,34) 31(23-54) 
Kalkholdige lerjorde 1,06 (0,31-1,78) 78(51-86) 
Organiske jorde 0,25 (0,09-1,78) 5(1-36) 
Kalkholdige sandjorde 0,34 (0,34-0,52) 23(18-37) 

 

Schoumans og Chardon (2015) konkluderer, at deres metode gør det muligt at vurdere den potentielle 
risiko for at tabe fosfor via udvaskning. Ifølge deres undersøgelse har 43 % af det dyrkede areal i 
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Nederlandene en mætningsgrad der overstiger det specifikke kritiske niveau for den givne jordtype. De 
påpeger dog også at metoden kun er indikativ og behæftet med flere fejlkilder og usikkerheder. Der 
tages f.eks. ikke højde for frigivelse af fosfor under reducerende forhold (dvs. ved vandmætning af 
jorden), tab af fosfor via makroporestrømning, tilstedeværelsen af drænrør og eventuelle tab der sker 
via overfladisk afstrømning. Også fastsættelsen af den kritiske fosforkoncentration på grundlag af 
koncentrationen målt i dybt grundvand kan være problematisk. 

I Danmark har vi et beskedent antal målinger af fosformætningsgrad i jordprofiler fra Kvadratnettet 
(Rubæk et al., 2013). Disse mætningsgrader (målt og beregnet svarende til den nederlandske metode på 
kalkfrie sandede jorde) fremgår af tabel 3. Vi råder p.t. ikke over data til estimering af det den kritiske 
dybde for disse punkter, den kritiske fosforkoncentration, som ikke bør overskrides, eller de nødvendige 
sorptions-parametre. Vi kan derfor ikke estimere, hvorvidt mætningsgraden i disse punkter overskrider 
en kritisk grænse. Der arbejdes p.t. på et studie svarende til det nederlandske studie i projektet 
”Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark (2017-2019)”. 

Tabel 3. Fosformætningsgrader bestemt i jordprøver fra landbrugsjord 1998 fra KVADRATNETTET 
(Rubæk et al., 2013).  

Dybde  
(cm) 

Antal 
observationer 

Gennemsnitlig mætningsgrad (variationsbredde i 
parentes) 
% 

0-25  229 32 (11-78) 
25-50 226 23 (4-55) 
50-75 226 15 (2-36) 

 

Schoumans og Chardon (2015) har beregnet, hvor meget fosfor der er akkumuleret ned til 50 cm dybde i 
Nederlandsk landbrugsjord til at være omtrent 2050 kg P/ha (eller mellem 850 og 4500 kg P pr ha ud fra 
5- og 95-percentilerne). Vi antager at denne beregning er foretaget som en simpel omregning af 
koncentrationen of oxalatekstraherbart fosfor i mmol P/kg jord til kg P/ha ved brug af passende mål for 
jordens volumenvægt. Den samme beregning udført med de danske data fra de to øverste jordlag i tabel 
3 og de volumenvægte, som blev anvendt i Rubæk et al. (2013), resulterer i et gennemsnitligt 
fosforindhold på 2400 kg P/ha, hvilket er i samme størrelsesorden, som er fundet i Nederlandene.  I 
Rubæk et al. (2013) er der angivet to andre estimater af, hvor meget fosfor der er akkumuleret i dansk 
landbrugsjord, men hvor regnemetoderne er væsentlig anerledes. Det ene, som er baseret på 
landbrugsstatistiske data om til- og fraførsler af fosfor til landbruget i perioden 1900 til 1998, lyder på 
1400 kg P/ha. Det andet, som er fremkommet som differencen mellem totalfosforindholdet i 
henholdsvis landbrugsjorde og løvskovsjorde til 75 cm dybde, er på 2300 kg P/ha. Der er naturligvis 
mange usikkerheder og fejlkilder forbundet med hver af disse beregninger, men som generel 
betragtning tyder de på, at omfanget af fosforakkumuleringen i danske og nederlandske landbrugsjorde 
er af samme størrelsesorden. 
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3. Fosfortilførsler til overfladevand i Nederlandene  

Landbrug er den vigtigste kilde til fosfortilførsel til overfladevand i Nederlandene, tabel 4. I landskaber 
med flad topografi som Nederlandene er den vigtigste transportvej for fosfortab til overfladevand 
udvaskning gennem dræn og grøfter og via overfladenært grundvand (Schoumans, 2015). I 
Nederlandene anses opløst uorganisk fosfor at være den dominerende fosforform, der tabes fra 
landbrugsarealet til overfladevand. Udvaskning af opløst uorganisk fosfor til overfladevand er beregnet 
med modellen PLEASE på baggrund af kortlægning af jordenes fosforbindingskapacitet og fosforstatus 
samt hydrologisk information. Den gennemsnitlige udvaskning (for både dyrkede områder og 
naturarealer) set over en lang tidshorisont er 0,75 kg P ha-1 år-1. Udvaskningen fra 10% af jorderne 
overstiger 1,7 kg P ha-1 år-1 (van der Salm et al., 2014). I Danmark er det samlede fosfortab fra diffuse 
kilder (tab via overfladen, via udvaskning, via grundvand og inklusiv brinkerosion samt bidrag fra spredt 
bebyggelse) for både dyrkede områder og naturarealer ca. 0,5 kg P ha-1 år-1 (DCE, 2016). 

 

Tabel 4. Overordnet fosforbalance for det dyrkede areal og samlet tab til vandmiljøet Nederlandene1 og 
Danmark2, 2010-2013. Det dyrkede areal i 2013 er hhv. 1.848.000 ha i Nederlandene og 2.628.000 ha i 
Danmark. 

  Nederlandene Danmark 
  mio. kg P mio. kg P 
Landbrug og gartneri Input 67 61 

Høstet 55 52 
Overskud 12 9 

    
Tilførsel til 
overfladevand 

Udvaskning og 
afstrømning fra 
dyrkede arealer 

3,5 

1,4 Via grundvand 0,3 
Udvaskning og 
afstrømning fra 
naturarealer 

0,5 

Punktkilder 1,2 1,0 
Andet 0,1 0,1 
Samlet tilførsel 5,5 2,5 

1van Grinsven & Bleeker (2017) 
2DCE (2011), DCE (2012), DCE (2013), DCE (2014), DCE (2015) 

 

På trods af den kraftige reduktion i fosforoverskuddet (Figur 2) har der ikke siden 2010 kunnet 
konstateres nogen signifikant nedgang i sommer-fosforkoncentrationen i overfladevand, tabel 5. 
Årsagen er, at fosfor hovedsageligt tabes fra fosfor akkumuleret i jorden, ikke fra den aktuelle gødskning 
(van Grinsven og Bleeker, 2017). Fosforkoncentrationen i vandløb stiger typisk med stigende vandføring 
og er dermed højest om vinteren. 
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Tabel 5. Fosforkoncentration i overfladevand i landbrugsdominerede områder i Nederlandene1 (NL, 
gennemsnit, sommer) og i Danmark2 (DK, median, hele året). 

NL – sandjordsregion 0,3 mg P l-1 

NL – lerjordsregion 0,6 mg P l-1 
NL – tørvejordsregion 0,6 mg P l-1 
DK – alle jordtyper 0,1 mg P l-1 

1 Aflæst på figure 6 I van Grinsven og Bleeker (2017) 
2DCE (2016) 

 

4.  Virkemidler.  

I Nederlandene er der stort fokus på at nedbringe fosforoverskuddet og at fordele især 
husdyrgødningsfosfor hensigtsmæssigt, dvs. under hensyntagen til hvor meget fosfor der allerede findes 
i jorden (målt med deres plantetilgængelighedsmetoder). Dette fokus hænger naturligt sammen med at 
den dominerende fosfortabsproces er udvaskning i det lave flade landskab. Fosformætningsgraden i og 
tykkelsen af det jordlag, som afstrømmende vand skal passere for at nå overfladenært grundvand eller 
overfladevand, har derfor afgørende indflydelse på fosfortabet. Det fremgår også af van Grinsven og 
Bleeker (2017), at de reguleringer af fosforoverskuddet, som er implementeret, ikke kan bringe 
Nederlandene i nærheden af målopfyldelse i forhold til Vandrammedirektivet. 

Det har ikke været muligt inden for den givne tidsramme at beskrive de fosforvirkemidler, der er taget i 
anvendelse i Nederlandene og hvilke der overvejes. Det står dog klart, at der er stort fokus i 
Nederlandene på at identificere og kvalificere yderligere virkemidler. Nederlandske forskere har således 
stået i spidsen for at sammenstille og beskrive potentielle virkemidler mod fosfortab i EU-regi 
(Schoumans et al., 2014, Schoumans et al., 2011). Også i DCA-rapporten ”Nabotjek af kvælstof og 
fosforvirkemidler” findes der visse informationer om implementering af virkemidler i blandt andet 
Nederlandene (Thorsøe et al., 2017).    

  

5. Afsluttende bemærkninger 

Både i Nederlandene og i Danmark har de seneste årtiers regulering af landbruget ført til, at de 
gennemsnitlige nationale nettotilførsler af fosfor til landbrugsjorden er reduceret betragteligt og 
nærmer sig nul. I begge lande er der dog tydelige forskelle mellem forskellige regioner af landet og 
mellem forskellige bedriftstyper, ligesom der er forskelle i den tilgang, der gennem tiden har været 
anvendt til at reducere fosforoverskuddet. Det tyder ikke på, at der er væsentlige forskelle i hvor meget 
fosfor, der gennemsnitligt er akkumuleret i de to landes landbrugsjorde. Derimod tabes der mere fosfor 
pr hektar dyrket jord i Nederlandene end der gør i Danmark. Forskellen i gennemsnitlige tab skyldes 
uden tvivl primært forskelle i landskab og hydrologi, hvor Nederlandene har langt større arealandele, 
der er meget flade med overfladenært grundvand, et tæt net af drænkanaler, og hvor afstrømningen 
derfor sker overfladenært og mere horisontalt, end det er tilfældet i Danmark.  
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