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N-effektvurderinger for intelligente bufferzoner (IBZ): omregningsfaktor til efterafgrøder 
Af Ingrid K. Thomsen, Elly M. Hansen og Finn P. Vinther, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 
 
Baggrund 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling dateret 31. maj 2018 bedt Aarhus Universitet (AU), DCA, om at 
fastsætte en omregningsfaktor for virkemidlet intelligente bufferzoner (IBZ) som alternativ til pligtige 
efterafgrøder. Der henstilles til, at besvarelsen koordineres med AU, DCE, der udarbejder effektvurderinger 
for IBZ. Landbrugsstyrelsen oplyser, at omregningsfaktoren mellem IBZ og efterafgrøder skal bruges i 
forbindelse med implementering af IBZ i N-reguleringen fra 2019. 
 
Indledning 
IBZ er målrettet rensning af drænvand og har til formål at reducere udledningen af sediment og 
næringsstoffer til overfladevand (Kronvang et al., 2018). IBZ virker principielt på samme måde som 
naturlige vådområder, hvor næringsstoffer omdannes eller tilbageholdes ved naturlige fysiske og 
biogeokemiske processer (Kjærgaard & Hoffmann, 2013). IBZ virker ved at opfange både drænvand og 
eventuelt overfladisk afstrømmende vand fra tilstødende marker, og de anlægges i en bufferzone langs 
med grøfter, vandløb og søer (Kronvang et al., 2018) 
 
En omregningsfaktor mellem IBZ og efterafgrøder vil afhænge af den udvaskningsreducerende effekt af 
efterafgrøder samt af drænafstrømning, N-koncentration i drænvandet og reduktionspotentiale i IBZ’en. 
Disse parametre vil variere afhængig af bl.a. jord- og bedriftstype samt nedbør, og omregningsfaktoren 
varierer derfor efter de værdier, parametrene antages at have.  
 
Udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder 
Den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder blev revurderet i Virkemiddelkataloget (Hansen et al., 
2014). Effekten blev opdelt efter jordtype (ler/sand) og dyretæthed (over/under 0,8 DE/ha, dvs. over/under 
80 kg N/ha) (Tabel 1). Hansen & Thomsen (2013) har redegjort for baggrunden for denne opdeling. Som 
gennemsnit over ler og sand blev den udvaskningsreducerende effekt hhv. under og over 0,8 DE/ha 
estimeret til 22 og 35 kg N/ha i rodzonen (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt i rodzonen (kg N/ha) efter revurdering i 
Virkemiddelkataloget (Hansen et al., 2014). Det er forudsat, at efterafgrøder på lerjord pløjes eller på anden måde 
destrueres sent efterår og efterafgrøder på sandjord pløjes i det tidlige forår. Værdier i parentes er estimeret. Effekt 
af efterafgrøder på humusjord samt svær til meget svær lerjord indgår ikke i estimaterne for lerjord. 

 Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/ha1 
 Ler Sand Ler Sand 
 12 32 (24) 45 
Gennemsnit  22 (35) 

1Usikkert, om værdierne kan opnås for alle typer bedrifter over 0,8 DE/ha 

 
Den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder er i aftaleteksten vedr. målrettet regulering generelt 
sat til 33 kg N/ha i rodzonen (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018), dvs. uden opdeling i jord- og 
bedriftstyper.  
 
I de nedenstående beregninger af omregningsfaktorer mellem IBZ og efterafgrøder er der taget 
udgangspunkt i den gennemsnitlige udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder opdelt efter 
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husdyrtæthed, dvs. 22 og 35 kg N/ha (Tabel 1) samt effekten på 33 kg N/ha fra aftaleteksten vedr. 
målrettet regulering (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018).   
 
Effekt af IBZ 
Kronvang et al. (2018) beskriver retningslinjer for etablering af IBZ og angiver, at minimumseffekten for N-
reduktion svarer til 20 % af tilført total N. I Virkemiddelkataloget udarbejdet af SEGES (SEGES, 2017) 
forventes en effekt på 32-36 %. For at belyse betydningen af effekten af IBZ for omregningsfaktoren til 
efterafgrøder er der gennemført beregninger med en forventet høj (36 %) og lav (20 %) N-reduktion.  
 
Omregningsfaktor mellem IBZ og efterafgrøder 
I Tabel 2-5 er vist beregninger af omregningsfaktoren mellem IBZ og efterafgrøder ved forskellige estimater 
for efterafgrøder, drænafstrømning, N-koncentration i drænvandet og reduktionspotentiale i IBZ’en. 
Omregningsfaktoren er bestemt som forholdet mellem effekten (kg N/ha) af hhv. efterafgrøder og IBZ, og 
svarer altså til, hvor mange ha der skal tilsluttes IBZ for at erstatte 1 ha efterafgrøder. Det er i 
beregningerne antaget, at IBZ’en opsamler drænvand fra 100 ha, mens arealet, som bufferzonen udgør, 
ikke er inkluderet.  
 
Repræsentative målinger af drænafstrømningen i Danmark er mangelfulde, men årsafstrømningen gennem 
dræn på højbundsjord varierer ifølge Kjærgaard & Hoffmann (2013) fra 10 til 90 % af nedbørsoverskuddet, 
svarende til fra <100 til 600 mm for marker, hvor der ikke sker en iblanding af regionalt dannet grundvand. 
Drænafstrømningen afhænger bl.a. af jordtype, og en lavere fraktion af N-transporten vil foregå via dræn 
på mere sandede jorde (Børgesen & Kjærgaard, 2017; Kjærgaard & Børgesen, 2017). Det må således 
forventes, at arealer under samme nedbørsforhold, men med forskellig tekstur, vil afdræne forskellige 
mængder vand. I nedenstående beregninger er der på baggrund af Kjærgaard & Hoffmann (2013) taget 
udgangspunkt i en afstrømning på 100, 300 og 600 mm samt total N-koncentrationer på 5 og 10 mg N/l.  
 
I Tabel 2 er omregningsfaktoren mellem IBZ og efterafgrøder således bestemt for scenarier, hvor 
drænafstrømningen er 100, 300 eller 600 mm/år med en total N-koncentration på 5 mg/l. 
Reduktionspotentialet i IBZ’en er i Tabel 2 sat til 20 %. N-koncentrationen i drænvandet antages at svare til, 
hvad der forlader rodzonen, hvorved N-tabet via dræn er sammenlignelig med effekten i rodzonen af 
efterafgrøden. Dvs. der antages ikke at have været reducerende forhold i jordlaget mellem rodzonen og 
dræn.  
 
Med de anvendte forudsætninger i Tabel 2, svarer omregningsfaktoren ved den lave afstrømning (100 
mm/år) til, at der skal tilsluttes mellem ca. 22 og 35 ha til en IBZ for at erstatte 1 ha efterafgrøde. Ved den 
højeste afstrømning (600 mm/år) falder omregningsfaktoren og medfører, at mellem 4 og 6 ha tilsluttet IBZ 
erstatter 1 ha efterafgrøder. 
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Tabel 2. Omregningsfaktorer mellem IBZ og efterafgrøder i scenarier med forskellig drænafstrømning og effekt af 
efterafgrøder. Oplandet til IBZ er forudsat at være 100 ha, mens N-koncentrationen ud af rodzonen og 
reduktionspotentialet i IBZ er sat til hhv. 5 mg N/l og 20 %. Effekten er beregnet ud fra en udvaskningsreducerende 
effekt af efterafgrøder på hhv. 22 og 35 kg N/ha svarende til gennemsnittet over ler og sand hhv. under og over 80 
kg N/ha (Tabel 1) samt 33 kg N/ha (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018).  

Dræn-
afstrømning N-tab fra rodzonen N-reduktionspotentiale i IBZ Omregningsfaktor 

til efterafgrøder 
(mm/år) (kg N/100 ha) (kg N/ha) (kg N/100 ha) (kg N/ha) (ha tilsluttet IBZ) 

Effekt af efterafgrøder: 22 kg N/ha 
100 500 5 100 1,0 22,0 
300 1500 15 300 3,0 7,3 
600 3000 30 600 6,0 3,7 

Effekt af efterafgrøder: 33 kg N/ha 
100 500 5 100 1,0 33,0 
300 1500 15 300 3,0 11,0 
600 3000 30 600 6,0 5,5 

Effekt af efterafgrøder: 35 kg N/ha 
100 500 5 100 1,0 35,0 
300 1500 15 300 3,0 11,7 
600 3000 30 600 6,0 5,8 

 

I Tabel 3 er gennemført tilsvarende beregninger som i Tabel 2 men med den dobbelte N-koncentration i 
drænvandet (10 mg/l). Med disse forudsætninger halveres omregningsfaktorerne mellem arealkravet 
tilsluttet IBZ og efterafgrøder. 
 
Tabel 3. Omregningsfaktorer mellem IBZ og efterafgrøder i scenarier med forskellig drænafstrømning og effekt af 
efterafgrøder. Oplandet til IBZ er forudsat at være 100 ha, mens N-koncentrationen ud af rodzonen og 
reduktionspotentialet i IBZ er sat til hhv. 10 mg N/l og 20 %. Effekten er beregnet ud fra en udvaskningsreducerende 
effekt af efterafgrøder på hhv. 22 og 35 kg N/ha svarende til gennemsnittet over ler og sand hhv. under og over 80 
kg N/ha (Tabel 1) samt 33 kg N/ha (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018).  

Dræn-
afstrømning N-tab fra rodzonen N-reduktionspotentiale i IBZ Omregningsfaktor 

til efterafgrøder 
(mm/år) (kg N/100 ha) (kg N/ha) (kg N/100 ha) (kg N/ha) (ha tilsluttet IBZ) 

Effekt af efterafgrøder: 22 kg N/ha 
100 1000 10 200 2,0 11,0 
300 3000 30 600 6,0 3,7 
600 6000 60 1200 12,0 1,8 

Effekt af efterafgrøder: 33 kg N/ha 
100 1000 10 200 2,0 16,5 
300 3000 30 600 6,0 5,5 
600 6000 60 1200 12,0 2,8 

Effekt af efterafgrøder: 35 kg N/ha 
100 1000 10 200 2,0 17,5 
300 3000 30 600 6,0 5,8 
600 6000 60 1200 12,0 2,9 

 

I Tabel 4 er effekten af IBZ’en øget til 36 % ved en total N-koncentration i drænvandet på 5 mg N/l, mens 
Tabel 5 viser omregningsfaktorerne ligeledes ved en IBZ effekt på 36 % men en N-koncentration på 10 mg 
N/l. 
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Tabel 4. Omregningsfaktorer mellem IBZ og efterafgrøder i scenarier med forskellig drænafstrømning og effekt af 
efterafgrøder. Oplandet til IBZ er forudsat at være 100 ha, mens N-koncentrationen ud af rodzonen og 
reduktionspotentialet i IBZ er sat til hhv. 5 mg N/l og 36 %. Effekten er beregnet ud fra en udvaskningsreducerende 
effekt af efterafgrøder på hhv. 22 og 35 kg N/ha svarende til gennemsnittet over ler og sand hhv. under og over 80 
kg N/ha (Tabel 1) samt 33 kg N/ha (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018).  

Dræn-
afstrømning N-tab fra rodzonen N-reduktionspotentiale i IBZ Omregningsfaktor 

til efterafgrøder 
(mm/år) (kg N/100 ha) (kg N/ha) (kg N/100 ha) (kg N/ha) (ha tilsluttet IBZ) 

Effekt af efterafgrøder: 22 kg N/ha 
100 500 5 180 1,8 12,2 
300 1500 15 540 5,4 4,1 
600 3000 30 1080 10,8 2,0 

Effekt af efterafgrøder: 33 kg N/ha 
100 500 5 180 1,8 18,3 
300 1500 15 540 5,4 6,1 
600 3000 30 1080 10,8 3,1 

Effekt af efterafgrøder: 35 kg N/ha 
100 500 5 180 1,8 19,4 
300 1500 15 540 5,4 6,5 
600 3000 30 1080 10,8 3,2 

 

Tabel 5. Omregningsfaktorer mellem IBZ og efterafgrøder i scenarier med forskellig drænafstrømning og effekt af 
efterafgrøder. Oplandet til IBZ er forudsat at være 100 ha, mens N-koncentrationen ud af rodzonen og 
reduktionspotentialet i IBZ er sat til hhv. 10 mg N/l og 36 %. Effekten er beregnet ud fra en udvaskningsreducerende 
effekt af efterafgrøder på hhv. 22 og 35 kg N/ha svarende til gennemsnittet over ler og sand hhv. under og over 80 
kg N/ha (Tabel 1) samt 33 kg N/ha (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018).  

Dræn-
afstrømning N-tab fra rodzonen N-reduktionspotentiale i IBZ Omregningsfaktor 

til efterafgrøder 
(mm/år) (kg N/100 ha) (kg N/ha) (kg N/100 ha) (kg N/ha) (ha tilsluttet IBZ) 

Effekt af efterafgrøder: 22 kg N/ha 
100 1000 10 360 3,6 6,1 
300 3000 30 1080 10,8 2,0 
600 6000 60 2160 21,6 1,0 

Effekt af efterafgrøder: 33 kg N/ha 
100 1000 10 360 3,6 9,2 
300 3000 30 1080 10,8 3,1 
600 6000 60 2160 21,6 1,5 

Effekt af efterafgrøder: 35 kg N/ha 
100 1000 10 360 3,6 9,7 
300 3000 30 1080 10,8 3,2 
600 6000 60 2160 21,6 1,6 

 

Sammenfatning 
Som det fremgår af ovenstående, vil en omregningsfaktor mellem IBZ og efterafgrøder afhænge af de 
forudsætninger, der tages udgangspunkt i. Dette gælder både mht. effekt af efterafgrøder og de 
parametre, der tillægges IBZ’en. Således vil en højere udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder øge 
omregningsfaktoren, dvs. det areal der skal tilsluttes IBZ for at erstatte 1 ha efterafgrøder, mens en højere 
effekt af IBZ’en reducerer omregningsfaktoren. Ligeledes påvirkes omregningsfaktoren af drænafstrømning 
og N-koncentration i drænvandet.  
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Beregningerne gennemført i Tabel 2-5 forventes at dække en stor del af variationen i drænafstrømning og 
N-koncentrationer under danske forhold. En mere præcis fastsættelse af omregningsfaktoren på en given 
lokalitet vil kunne opnås ved forundersøgelser til belysning af bl.a. lokale fald- og vandløbsforhold som 
beskrevet i Kronvang et al. (2018).  
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