
 
 

 
 

 

 
DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
Aarhus Universitet 
Blichers Allé 20 
8830 Tjele 

Tlf. :  +45 8715 6000 
E-mail: dca@au.dk 
http:// dca.au.dk 

 

Følgebrev 
 
Dato 11. april 2019 

 

Journal 2018-760-001010 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugsstyrelsen 

Levering på bestillingen ”Afklaring af om der er grundlag for en ny faglig opdatering 
af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 11. januar 2019 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at belyse om der er grundlag for at igang-
sætte en revurdering af den generelle udvaskning fra økologiske arealer, hvilken ef-
fekt den nye ØA-ordning har haft og hvordan AU forslår opgaven løst. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af professor Jørgen E. Olesen, se-
niorforsker Troels Kristensen, seniorforsker Ib Sillebak Kristensen, akademisk medar-
bejder Birger Faurholt Pedersen, seniorforsker Elly Møller Hansen, seniorforsker Ingrid 
K. Thomsen og seniorforsker Peter Sørensen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus 
Universitet. Professor Jørgen Eriksen fra Institut for Agroøkologi og seniorrådgiver Gitte 
Blicher-Mathiesen fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet har været fagfæl-
lebedømmere, og notatet er revideret i lyset af deres kommentarer. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
3.11 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2019-2022”.  

 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Hegelund 
Specialkonsulent, DCA-centerenheden 
 
 



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug  11.04.2019 
 

Afklaring af om der er grundlag for en ny faglig 
opdatering af kvælstofudvaskning fra økologi-
ske bedrifter 
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Hansen, Ingrid K. Thomsen og Peter Sørensen. Institut for Agroøkologi, AU 
 

Baggrund 

I en bestilling, fremsendt af Landbrugsstyrelsen til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 
Jordbrug ved Aarhus Universitets (AU) –  11. januar 2019, er AU blevet bedt om en vurdering af, 
om der er grundlag for at igangsætte en revurdering af den generelle udvaskning fra økologiske 
arealer, og hvordan AU i givet fald forslår opgaven løst. Der spørges specifikt til, hvilken effekt 
indførelsen af Økologisk Arealtilskud (ØA) har haft, og der ønskes en vurdering af, hvad der skal til 
for at konsolidere en vurdering af udvaskningen fra økologiske arealer ift. driftsgrene frem mod 
tredje vandplanperiode. Ifølge Landbrugsstyrelsen, må ændrede forudsætninger under Fødevare- 
og Landbrugspakken gerne inddrages i besvarelsen f.eks. indfasning af ophævelsen af gødskning 
under økonomisk optimum og ændret harmoniareal for svinehold. Ligeledes beder 
Landsbrugsstyrelsen om at effekter af krav (fx MFO og husdyrefterafgrøder), der ikke gælder for 
økologiske bedrifter, inddrages. Landbrugsstyrelsen oplyser, at såfremt opgaven igangsættes, vil 
det være med en frist i efteråret 2019. 

Landbrugsstyrelsen giver i deres bestilling en gennemgang af relevante ændringer af 
tilskudsregler, arealer mm. siden den seneste faglige vurdering af kvælstofudvaskningen fra 
økologiske bedrifter (Børgesen et al., 2013). Disse oplysninger omfatter: 

• Før 2014 var økologerne enten begrænset af økologireglernes generelle krav om maksimal 
anvendelse af 170 kg total N/ha eller de daværende tilskudsordningers krav om maksimal 
anvendelse af 140 kg total N/ha. Siden er der sket ændringer i rammevilkårene for 
landbruget generelt med Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015 og for økologerne via 
nye tilskudsordninger fra 2014.  

• Pr. 1. september 2014 indførte Landbrugsstyrelsen ØA. Her var der krav om anvendelse af 
maksimalt 100 kg udnyttet N/ha. Yderligere blev der indført et tillæg til reduceret 
anvendelse af kvælstof med et krav om maksimal anvendelse af 60 kg udnyttet N/ha på 
alle bedriftens arealer inkl. eventuelle ikke-økologiske arealer.  

• I 2017 var der ca. 229.565 ha med ØA, heraf ca. 63.000 ha som kun måtte tildeles 60 kg 
udnytteligt N/ha, mod et loft på 100 kg udnytteligt N/ha, der er en forudsætning for at 
modtage ØA. Dette skal ses i forhold til, at økologer ellers må anvende 170 kg total N/ha.  
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Besvarelse 

Tidligere opgørelser af kvælstofudvaskning fra økologisk og konventionel produk-
tion 

Estimaterne for hvilke effekt økologisk jordbrug har på kvælstofudvaskning i forhold til 
konventionel jordbrug er løbende blevet justeret. I forbindelse med VMPII evalueringen blev 
effekten af omlægning til økologisk drift vurderet til at være 33 kg N/ha (Blicher-Mathiesen et al., 
2003). Her blev effekten for kvægbedrifter vurderet ved at sammenholde bedriftsbalancer mellem 
konventionelt drevne kvægbedrifter i 1999 og økologisk drevne kvægbedrifter i 2003. Effekten på 
planteavlsbedrifter blev analyseret med bedriftsmodellen FASSET (Knudsen et al., 2006). Den 
gennemsnitlige reduktion af nitratudvaskningen ved omlægning til økologisk jordbrug blev 
beregnet som et arealvægtet gennemsnit af reduktion af udvaskningen på 69 kg N/ha for 
malkekvægsproduktion og en stigning på 4 kg N/ha ved omlægning fra konventionel til økologisk 
planteavl, svarende til en reduktion på 33 kg N/ha årligt. 

I forbindelse med midtvejsevaluering af VMPIII blev effekten af omlægning til økologisk drift 
revurderet til 17 kg N/ha (Børgesen et al., 2009). Nedjusteringen fra 33 til 17 kg N/ha var baseret 
på skøn, men den primære årsag til denne reduktion i effekten var, at der i den mellemliggende 
periode var sket væsentlige stramninger i gødningsanvendelsen, hvorved udvaskningen fra 
konventionelt jordbrug var reduceret i forhold til udvaskningen fra økologisk jordbrug. Der blev 
opstillet kvælstofbalancer for økologiske og konventionelle kvæg- og planteavlsbedrifter for at 
understøtte dette. 

Ved evalueringen af Grøn Vækst aftalen blev den udvaskningsreducerende effekt af omlægning til 
økologisk jordbrug skønnet at være i størrelsesordenen 10-17 kg N/ha (Børgesen et al., 2013). 
Nedjusteringen i forhold til midtvejsevalueringen af VMPIII blev begrundet med nye regler 
vedrørende forbud mod jordbearbejdning og ompløjning af fodergræs om efteråret. Da disse 
forbud alene var gældende for konventionelt jordbrug, blev forskellene i udvaskning mellem 
konventionel og økologisk jordbrug reduceret.  

Hermansen et al. (2015) gennemgik litteraturen omkring kvælstofudvaskning fra økologisk kontra 
konventionelle produktionssystemer i Danmark. For malkekvægbedrifter er hovedforskellen et 
større husdyrhold på konventionelle sammenlignet med økologiske bedrifter. Dette giver et højere 
kvælstofoverskud på konventionelle bedrifter, og en beregnet kvælstofudvaskning, der er 30 kg 
N/ha større på konventionelle sammenlignet med økologiske malkekvægbedrifter. For 
planteavlsbedrifter blev det baseret på eksperimentelle og modelbaserede studier konkluderet, at 
der ikke er forskelle i udvaskningen. For grønsagsproduktion kan der være stor risiko for 
udvaskning, og med store forskelle mellem forskellige grønsagskulturer. Dette gælder for både 
økologisk og konventionel produktion, og risikoen for udvaskning reduceres især gennem 
anvendelse af efterafgrøder. For svinebedrifter fandt Hermansen et al. (2015) både meget store 
forskelle mellem økologiske og konventionelle produktionssystemer, og også store forskelle inden 
for økologiske produktionssystemer. Der må dog generelt forventes en noget højere 
kvælstofudvaskning fra de økologiske svinebedrifter sammenlignet med konventionelle bedrifter, 
og det er estimeret at kvælstofudvaskningen fra typiske økologisk svinebedrifter er 50 kg N/ha 
større end fra konventionel produktion (Hermansen et al., 2015). 
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Behov for opdatering af kvælstofudvaskning af økologiske bedrifter 

Siden skønnet for den udvaskningsreducerende effekt af omlægning til økologisk jordbrug i 2013 
blev revurderet til 10-17 kg N/ha (Børgesen et al., 2013), er det sket en del ændringer i 
reguleringen af det konventionelle landbrug, der også har haft betydning for gødningsniveau, 
afgrødevalg og anvendelse af efterafgrøder. Samtidig er der på det seneste sket en stigning i 
omfanget af økologisk landbrug samt i reglerne for støtte til økologisk produktion, der også har 
haft betydning for gødningsanvendelse. Både for det konventionelle og økologisk landbrug er der 
således sket betydelige ændringer siden der med analyserne i 2006 (Knudsen et al., 2006) og 2009 
(Waagepetersen, 2009) blev gennemført egentlige beregninger til sammenligning af 
kvælstofudvaskning fra økologisk og konventionelt landbrug. Der er i den mellemliggende periode 
også opsamlet yderligere eksperimentelle data på kvælstofudvaskning, der vil kunne bruges som 
grundlag for kvalificering af forskellene mellem brugstyperne. Det vurderes således, at der er 
grundlag for en faglig opdatering af kvælstofudvaskningen fra økologiske bedrifter. 

Ved en sådan faglig opdatering af kvælstofudvaskning i økologisk jordbrug bør der skelnes mellem 
driftsgrenene: planteavl (herunder mindre dyrehold), grønsager, malkekvæg, og svinehold. Hertil 
kommer, at en del ekstensive græsningsarealer også drives med økologisk produktion, hvorfor 
disse formentlig bør håndteres separat. En sådan opdeling i bedriftstyper vil være afgørende for 
en kvalificeret beskrivelse af forskelle mellem økologisk og konventionel produktion. 

Der er desuden behov for at få afklaret hvilket udgangspunkt, der tages ved sammenligningen, 
hvor der er to muligheder, der begge bør belyses: 

• Før – nu situation ved omlægning til økologisk landbrug, hvor effekten af økologisk 
jordbrug beregnes i forhold til karakteren og intensiteten af den aktuelle konventionelle 
produktion før omlægningen. 

• Typiske økologiske kontra konventionel produktionssystemer, hvor effekten af økologisk 
jordbrug er baseret på sammenligning af typiske produktionssystemer. 

Disse situationer vil kunne give anledning til forskellige beregnede effekter af økologisk jordbrug 
på kvælstofudvaskningen, afhængig af hvilke konventionelle bedrifter, der omlægger til økologi. 

 

Metode til estimering af kvælstofudvaskning fra økologisk landbrug 

Der tages udgangspunkt i fem bedriftstyper for økologisk produktion, der i store træk følger 
opdelingen af statistik for økologisk landbrug (Landbrugsstyrelsen, 2018): 

• Planteproduktion, herunder bedrifter med lille husdyrhold 
• Grønsagsproduktion 
• Malkekvægbedrifter 
• Svinebedrifter 
• Ekstensiv planteavl baseret på græsningsarealer og naturpleje 

Baseret på GLR/CHR gennemføres en analyse af afgrødesammensætning på økologiske bedrifter 
over de seneste 2-3 år. I det omfang, det er muligt, kobles afgrøder til gødningsanvendelse og 
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anvendelse af pligtige efterafgrøder. Til dette formål afsøges forskellige datakilder, herunder 
Landovervågningen. Der ses desuden på afgrødefølger med fokus på: 

• Alder af græsmarker (frekvens for omlægning) 
• Afgrødevalg i to år efter ompløjning af græsmarker 
• Afgrødevalg efter bælgsæd 
• Benyttelse af græsmarker, herunder afgræsning, grøngødning, og uensartet 

gødningsafsætning på bedrifter med grise og fjerkræ 

Jordbearbejdning og vegetationsdække i efteråret er afgørende for kvælstofudvaskningen 
(Askegaard et al., 2011). Det undersøges derfor, om det er muligt at indsamle oplysninger omkring 
omfanget af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i efteråret samt anvendelse af frivillige efterafgrøder 
(herunder typen af efterafgrøde), evt. efter gennemførelse af den mekaniske bekæmpelse. 

På ovenstående grundlag kan der opstilles typiske afgrødefølger for økologiske og konventionelle 
produktionssystemer for de fem nævnte bedriftstyper. I tillæg til afgrøder, efterafgrøder og 
jordbearbejdning defineres også gødningsanvendelse samt biologisk kvælstoffiksering i 
kløvergræs, bælgsæd og efterafgrøder. For gødningsanvendelse skelnes mellem brug under 
forskellige tilskudsordninger (ØA) med hensyn til udnytteligt kvælstof. Det vurderes på grundlag af 
statistik på bedriftstyperne hvilke bedriftstyper, der vil skulle opdeles med hensyn til 
gødningsanvendelse. Der opstilles afgrødefølger med og uden stubbearbejdning i efteråret. 

Kvælstofudvaskningen beregnes for de forskellige afgrødesekvenser med NLES5 modellen 
suppleret med empiriske værdier for de situationer, hvor NLES5 ikke vil være repræsentativ. For at 
afklare repræsentativiteten af NLES5, gennemgås de elementer i de økologiske systemer, der kan 
påvirke udvaskningen og hvorvidt disse er dækket af NLES5 og de data, der har ligget til grund for 
parameterisering af modellen. Kvælstofudvaskningen opgøres på sædskifteniveau for de 
forskellige bedriftstyper, og på dette grundlagt beregnes et arealvægtet gennemsnit for effekt af 
økologisk jordbrug på kvælstofudvaskning. 

 

Konsolidering af estimat for forskel i kvælstofudvaskning mellem økologisk og kon-
ventionel landbrug 

Estimatet for effekt økologisk jordbrug konsolideres for to elementer: 

• Den konventionelle dyrkningspraksis (afgrøder, husdyrhold m.v.) på det areal, der over de 
seneste to år er omlagt til økologisk jordbrug, sammenlignes med den gennemsnitlige 
konventionelle dyrkningspraksis. Dette skal afklare om der opstår fejl ved sammenligning 
af typebedrifter for konventionel og økologisk brug i forhold til de bedrifter, der faktisk 
omlægger. Dette analyseres ved at se på afgrødesammensætning og gødningsanvendelse 
for bedrifter, der inden for de seneste tre år er omlagt til økologisk jordbrug. 

• Sammenligning af estimater for kvælstofudvaskning fra modelberegninger med data fra 
eksperimentelle undersøgelser samt fra beregning af kvælstofbalancer for typebedrifterne. 
Her inddrages også forhold af særlig betydning for økologisk dyrkning, bl.a. benyttelse af 
græsmarker, pligtige efterafgrøder, kvælstoffikserende frivillige efterafgrøder samt 
mekanisk ukrudtsbekæmpelse i efteråret. 
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