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Levering på bestillingen ” NLES5 - behov for bidrag til besvarelse af spørgsmål fra 
Folketinget” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 25. marts 2019 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at leverer et kort svar på hvornår det forventes 
at en beregnet marginaludvaskning med NLES 5 er færdig. Besvarelsen skal benyttes 
til spørgsmål 665 fra Folketinget. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af professor Jørgen E. Olesen og 
seniorforsker Christen Duus Børgesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universi-
tet.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
3.06 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2019-2022”.  
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 28.03.2019 

NLES5 - behov for bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget 

Af Jørgen E. Olesen og Christen Duus Børgesen, Institut for Agroøkologi, AU 

Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 25. marts 2019 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer 
og Jordbrug – om at leverer et kort svar på hvornår det forventes at en beregnet marginaludvaskning 
med NLES 5 er færdig.  

Besvarelsen skal benyttes til spørgsmål 665 fra Folketinget: 

Vil ministeren oplyse, hvornår der vil foreligge en opdateret opgørelse af marginaludvaskningen ved 
øget kvælstofkvote, som blev givet i henhold til ”Aftale om Fødevare- og landbrugspakke” af 22. de-
cember 2015? 

Besvarelse 

Marginaludvaskningen er en central parameter i forhold til beregning af den totale N udvaskningen, 
samt i forhold til omregningsfaktorer mellem N gødning og andre kvælstofvirkemidler, herunder efteraf-
grøder. Set i lyset af den store offentlige og politiske interesse for marginaludvaskningens størrelse, fin-
der DCA og DCE ved Aarhus Universitet det afgørende at besvarelsen af spørgsmålet omkring margi-
naludvaskningen på landsplan bliver leveret sammen med en afsluttet dokumentation af NLES5 mo-
dellen. AU har gennem de seneste måneder gennemført en omfattende analyse af det eksperimentelle 
grundlag for fastlæggelse af marginaludvaskning og hvordan denne bedst muligt indgår og kan esti-
meres med NLES5 modellen. Dette arbejde er nu i sin afsluttende fase, men det er afgørende at 
arbejdet bliver kvalitetskontrolleret inden offentliggørelse. 

DCA og DCE arbejder på dokumentationen af NLES5 modellen, herunder dokumentationen af model 
struktur, model parametre, usikkerhedsanalyser samt validering på uafhængige data for nitratudvask-
ning. I dette arbejde indgår også modellens marginaludvaskning. En færdig rapport som har undergået 
intern AU fagfællekommentering kan offentliggøres 29. maj 2019. 
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