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Langtidseffekter på nitratudvaskning af mineralsk kvælstof i tilført 
gødning (10-års perspektiv) 
Peter Sørensen, Bent T. Christensen og Christen D. Børgesen, Institut for Agroøkologi, AU. 
 
LBST har bedt om en mere uddybende vurdering af håndteringen af langtidseffekten ift. en 
gennemsnitlig marginaludvaskning (5-10 årig).  
 
Svar: 
Langtidseffekten af tilført kvælstof på marginaludvaskningen er i det følgende defineret som den 
kumulerede effekt over 10 år af at tilføre en ekstra mængde kvælstof i første år. 
Omsætning af organisk stof i jorden er en proces, der tager tid. Organisk bundet kvælstof, der tilføres 
jorden, f.eks. med husdyrgødning, frigives derfor over en længere årrække. Det har naturligvis betydning 
for hvornår, der kan ske nitratudvaskning fra den tilførte organiske gødning. 
En række virkemidler har betydning for input af organisk stof til jorden og dermed ændringer i puljen af 
organisk bundet kvælstof i jorden. Det gælder bl.a. dyrkning af græs, efterafgrøder og energiafgrøder, 
samt ændringer i tilførsel af både handelsgødning og organisk gødning. Tidshorisonten for effekten heraf 
varierer med kvaliteten af det organiske stof der indgår, og dermed hvor hurtigt mineraliseringen 
foregår. Efter det første år er gået, kan frigivelsen af resterende organisk N i jorden dog forventes at være 
relativ uafhængig af typen af tilført N (Fig. 1). 

 
 
Gigur 1. Kumulativ genfindelse af mærket kvælstof i tre års afgrøder (vårbyg - rajgræs) efter tilførsel af 
enten  15N-mærket mineralsk gødning, fæces, urin og halm i en fast husdyrgødning til den første vårbyg 
afgrøde. Målt på JB4 og JB7 jord (Jensen et al., 1999). 
 
Kulstof og organisk bundet kvælstof fra husdyrgødning og ændringer i organisk input, der stabiliseres i 
jorden, bidrager til jordens samlede pulje af organisk stof, der er vigtig for at opretholde en frugtbar jord 
med gode dyrkningsegenskaber. Det må forventes, at en frugtbar jord bidrager til dybere rodvækst, der 
også kan bidrage til en reduktion af kvælstofudvaskningen, men denne effekt er det ikke muligt at 
kvantificere. Omvendt så bidrager en øget pulje af organisk bundet N i jorden og øget mineralisering 
også til en øget risiko for nitratudvaskning på længere sigt.   
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Udvaskning af det mineraliserede N 
Ved beregning af udvaskning fra mineraliseret N er der tidligere anvendt en relativ udvaskningsfaktor i 
forhold til udvaskningen fra kvælstof i handelsgødning tilført om foråret, der kan beregnes med NLES 
modellen. Sørensen og Børgesen (2015) antog at udvaskningen fra mineraliseret N er dobbelt så høj (= 
faktor 2) i forhold til mineralsk N tilført om foråret, idet frigivelsen af det organisk bundne N også sker i 
perioder uden afgrøder på marken. Udvaskningsfaktoren på 2 blev bl.a. baseret på udvaskningsforsøg 
med 15N-mærket organisk gødning, samt på tidligere simuleringer med FASSET-modellen (Petersen et 
al., 2006). Sørensen og Børgesen (2015) anførte dog også, at der er betydelig usikkerhed på denne faktor. 
For at kvalificere udvaskningsfaktoren er der i det følgende lavet en genberegning af 
udvaskningsfaktoren baseret på andre ekspertskøn for forventet kvælstofudvaskning i forskellige 
afgrødetyper for kvælstof, der frigives i henholdsvis forårs- og sommer perioden og i efterårs- og vinter 
perioden (tabel 1). Ud fra den aktuelle fordeling mellem afgrødetyper er der beregnet en gennemsnitlig 
udvaskning fra mineraliseret N og denne kan relateres til den gennemsnitlige marginaludvaskning fra 
mineralsk N baseret på NLES5-modellen (17%). Ved denne beregning findes et forhold på 1,9 mellem 
udvaskning fra mineraliseret N og udvaskning fra tilført mineralsk N (tabel 1). Når usikkerheden ved 
denne beregning tages i betragtning, giver det ikke anledning til at ændre på den hidtil anvendte faktor 
på 2. Det betyder at der kan antages en gennemsnitlig udvaskning fra mineraliseret N på 1/3 (33%). 
 

Tabel 1. Ekspertskøn for gennemsnitlig udvaskningsfaktor for kvælstof frigivet i perioden marts-juli 
og perioden august-februar ved forskellig type efterårsbevoksning. Den gennemsnitlige udvaskning 
er vægtet i forhold til fordelingen af afgrødetyper i dansk landbrug i 2016 og det er antaget at 50% af 
mineraliseringen sker i perioden marts-juli. (Baseline 2019).  

Afgrødetype om efteråret Areal 
(%) 

Udvaskningsfaktor for 
mineraliseret N (%) 

Vægtning 

  Mar-Jul Aug-Feb Mar-Jul Aug-Feb 

Bar jord/spildkorn 23,1 20 60 4.6 13.8 

Efterafgrøder 15,4 20 40 3.1 6.2 

Græs 24,3 20 30 4.9 7.3 

Vinterraps 6,6 20 30 1.3 2.0 

Vintersæd 30,6 20 50 6.1 15.3 

Vægtet udvaskning    20 45 

Andel mineralisering (%)       50 50 

Vægtet udvaskning fra mineraliseret N (%)     32 
Udvaskning mineralsk N tilført forår  
(NLES5) % af tilført N     17 
Ratio: Udvaskning fra mineraliseret N/udvaskning fra mineralsk 
N forår     1,9 

 
Udvaskningsfaktoren for mineraliseret N vil være meget afhængig af efterårsbevoksningen, og kan 
dermed også ændre sig i fremtiden. 
 
 

Eftervirkning af handelsgødning 
I tabel 2 er vist et simpelt regnskab for hvad der gennemsnitligt sker med kvælstof balancen når der 
tilføres ekstra kvælstof til kornafgrøder. De fleste af disse tal er taget fra Petersen and Djurhuus (2004). 
Marginaloptagelsen i afgrøde er i god overensstemmelse med et nyere studie af De Notaris et al. (2018), 
der i det første år efter tilførslen af mineralsk N fandt marginaloptagelse i kerne på 46% i vårbyg og 64% i 
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vinterhvede under optimale forhold. Tilsvarende fandtes en marginaloptagelse i halm på 15% i vårbyg og 
12% i vinterhvede. Marginaloptagelsen var stort set uafhængig af tilført mængde, selv ved tilførsel over 
økonomisk optimum (e.g. de Notaris et al. 2018b). Denitrifikationen er meget varierende med jordtypen 
og påvirkes af nedbøren. Under forhold med høj denitrifikation i vinterhalvåret må forventes tilsvarende 
lavere nitratudvaskning. Efter tilførsel af 15N-mærket mineralsk gødning har man i 3 år efter tilførslen 
genfundet 20-25% af det mærkede N i jorden (Kjellerup & Kofoed, 1983; Sørensen (2004)). I det første 
efterår efter tilførsel af gødning til vårbyg genfindes omkring 30% af det mærkede kvælstof i jorden 
(Sørensen and Thomsen, 2005).  Efter tilførsel af mærket kvælstof til vinterhvede genfindes omkring 17% 
af det tilførte kvælstof i jord og planterester (Sørensen and Thomsen, 2005), svarende til 10-12 % efter 3 år. 
Det stemmer godt overens med en større engelsk undersøgelse, hvor der gennemsnitligt genfandtes 17% 
af det tilførte N i jorden i første år umiddelbart efter høst af vinterhvede (Macdonald et al., 1989). Dette 
rest N stammer fra rødder og rodexudater samt overjordiske planterester, og en meget lille del findes 
som mineralsk N (Macdonald et al., 1989). I det følgende beskrives frigivelsesforløb fra denne rest N i 
jorden. Variationen i den samlede N balance er lavere end antydet i tabel 2, idet lav optagelse af N i 
afgrøde typisk vil være kombineret med høj udvaskning eller høj denitrifikation og høj optagelse 
kombineret med lave tab. Så den samlede balance vil være tæt på 100%.  
 

Tabel 2. Gennemsnitlige ændringer i kvælstof balancen 3 år efter tilførsel af ekstra kvælstof i mineralsk gødning 

til vårkorn og vinterkorn ved tilførselsniveau på 50-100% af norm (Børgesen et al., 2019 NLES5 rapport). 

N komponent Vårsæd 
(% af N input) 

Vintersæd 
(% af N input) 

N i kerne 30-50 45-65 
N i halm 15 12-15 
Udvaskning (1-3 years) 5-25 5-25 
Denitrifikation 5 5 
Ammoniak tab  2 2 
Rest N I jord efter 3 år 20-25 10-12 
Total balance 77-122 79-121 

 
I tabel 3 er sammenstillet data fra en række forsøg, hvor der er anvendt 15N-mærket handelsgødning til 
korn og enkelte andre afgrøder i første år og genfindelsen af mærket N i de følgende afgrøder er beregnet 
relativt i forhold til mængden af mærket rest N, der kunne måles i jorden efter høst af afgrøden i første år. 
På basis heraf estimeres, hvor meget af det resterende N der blev frigivet i de følgende år. De mest 
omfattende målinger er rapporteret af Hart et al (1993) på basis data fra 3 lokaliteter i England og 
forskellige niveauer af kvælstof tilført på hver lokalitet. Selvom undersøgelserne er lavet i forskellige 
afgrøder, på forskellige jordtyper og klima, er der meget fin overensstemmelse mellem de danske og de 
engelske målinger i de første 2 eftervirkningsår (tabel 3). De engelske målinger beskrevet af Hart et al. 
(1993) er de mest omfattende og inkluderer de første 5 år og er på niveau med de danske målinger. Den 
gennemsnitlige optagelse i de følgende år er i gennemsnit af alle målinger lidt lavere end fundet i Hart et 
al (1993), men mange af de engelske forsøg er lavet på jorde med højere lerindhold end der er i danske 
jorde og optagelsen af residual N falder generelt med jordens lerindhold (Macdonald et al., 2002). Derfor 
har vi valgt at bruge målingerne fra Hart et al (1993) til beregning af gennemsnitlig eftervirkning af 
handelsgødning i det følgende.   
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Tabel 3. Andel af mærket residual N genfundet overjordisk i efterfølgende afgrøder efter tilførsel af 15N-
mærket mineralsk gødning i første år. Gødning er tilført som lige dele mærket ammonium N og nitrat N, 
hvor andet ikke er anført. I de engelske forsøg er residual N i jord målt efter første høst af afgrøde i år 1. I 
øvrige undersøgelser er residual mærket N målt i jord efter høst i 2. eller 3.år og på basis af fjernet og 
udvasket N er mængden af residual N beregnet ved starten af hver vækstsæson. Danske målinger er 
markeret med fed skrift.   

Forsøg med angivet afgrødefølge, jordtype og årstal for tilførsel 
samt reference 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

 Rest N i 
jord, % af 

input* 

Fundet i høstet afgrøde, 
% af residual N i jord efter år 1 

Vinterhvede hvert år, England, 3 steder  årene 1980-84 (Hart et al. 
1993)  

17 6,6 3,5 2,2 2,2 

Vinterhvede-vårbyg-vinterbyg, silty clay loam, England, 1987+88 
(Macdonald et al., 1997; Macdonald et al., 2002) 

22 7,5 2,9   

Vinterhvede-vårbyg-vinterbyg, chalky loam, England, 1987+88 
(Macdonald et al., 1997; Macdonald et al., 2002) 

30 3,4 1,6   

Vinterhvede-vårbyg-vinterbyg, sandy loam, England, 1987+88 
(Macdonald et al., 1997; Macdonald et al., 2002) 

28 5,9 2,5   

Vinterhvede DK JB4 2002, Sørensen og Thomsen (2005) 17     

Vårbyg-vårbyg-vårraps, DK JB7 1974 (Kjellerup og Kofoed, 1983) 28 6,5 2,6   

Vårbyg-rajgræs-rajgræs DK JB4 1994 (Jensen et al., 1999)) 42 5,5 2,5   

Vårbyg-rajgræs-rajgræs DK JB7 1994 Jensen et al (1999) 42 7,8 2,7   

Vårbyg med efterafgrøde hvert år DK JB4 1996. Mærket 
ammoniumsulfat tilført 1. år (Sørensen, 2004) 

29 6,5 4,0   

Vårbyg m. efterafgrøde-vårbyg DK JB4 2001, Sørensen og 
Thomsen (2005) 

30 5,7    

Vårbyg-vårbyg, England 1986, 141 kg N/ha PK (Glendining et 
al., 2001)  

32 9,0 3,0   

Vårbyg-vårbyg, England 1986, 141 kg N/ha FYM  (Glendining et 
al., 2001) 

33 8,3 3,5   

Vårbyg-vårbyg, England 1987, 139 kg N/ha PK (Glendining et 
al., 2001) 

31 4,3 3,2   

Vårbyg-vårbyg, England 1987, 139 kg N/ha FYM (Glendining et 
al., 2001) 

32 5,9 2,1   

Vinterraps-vårbyg-vinterbyg, Silt clay loam, England, 1987-88 
(Macdonald et al., 1997; Macdonald et al., 2002) 

35 7,1 3,0   

Vinterraps-vårbyg-vinterbyg, Chalky loam, England, 1987-88 
(Macdonald et al., 1997; Macdonald et al., 2002) 

32 4,4 1,6   

Vinterraps-vårbyg-vinterbyg, sandy loam, England, 1987-88 
(Macdonald et al., 1997; Macdonald et al., 2002) 

34 5,6 2,1   

Kartofler–vårbyg-vinterbyg, England, silty clay loam 1987-88 
(Macdonald et al., 1997; Macdonald et al., 2002) 

36 9,6 2,9   

Kartofler–vårbyg-vinterbyg, England, sandy loam 1987-88 
(Macdonald et al., 1997; Macdonald et al., 2002) 

24 4,9 1,6   

Sukkerroe-vårbyg-vinterbyg, England, sandy loam, 1987-88 
(Macdonald et al., 1997; Macdonald et al., 2002) 

53 5,9 2,7   

Gns. alle med vinterhvede i år 1 23 5,9 2,6 2,2 2,2 

Gns. alle undtagen sukkerroe 30 6,4 2,7 2,2 2,2 

*Residual N i jord efter høst af første afgrøde. 

  
Ud af mængden af mærket kvælstof, der var efterladt i jorden efter første vinterhvede afgrøde 
(gennemsnitligt 17% af tilført), fandt Hart et al. (1993) at 55% var i jorden efter 5 år, og 29 % var 
forsvundet efter 5 år udover de 16% der var genfundet i høstede afgrøder år 2-5. Det forsvundne kvælstof 
må formodes tabt primært ved udvaskning og denitrifikation. Det betyder således at ca 1/3 (16%/45%) af 
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det frigivne kvælstof fandtes i den høstede afgrøde. Dette er målt i et system med vinterhvede, men det 
antages at gælde generelt i det følgende. Frigivelsen af rest kvælstof har reelt været lidt højere end de 
45%, idet en mindre del af det frigivne kvælstof efter planteoptagelse efterlades i planterester i jorden 
(recirkuleres). 
Det skal bemærkes at de ovennævnte målinger alle er baseret på den mærkede pulje af kvælstof. 
Isotopombytninger kan gøre, at frigivelse og udnyttelse af mærket N ikke fuldstændigt kan sidestilles 
med nettofrigivelsen af kvælstof. En række undersøgelser tyder dog på at denne ”fejl” som regel er 
relativ lav (f.eks. Sørensen og Thomsen, 2005), og det er vores opfattelse at ”fejlen” er ubetydelig i forhold 
til øvrige usikkerhedsfaktorer. Effekten af isotopombytning kan forventes relativ konstant fra år til år. Da 
det er ganske små effekter, der kan måles i det enkelte eftervirkningsår, kan effekterne kun detekteres 
ved brug af isotopmærkning af det tilførte kvælstof.   
Baseret på ovenstående kan det antages at den årlige mineralisering af residual N er ca 3 gange så høj 
som mængden af residual N der genfindes i en kornafgrøde. Med denne antagelse er den årlige 
mineralisering af residual N beregnet efter tilførsel af gødning til vårsæd i tabel 4 og vintersæd i tabel 5. 
Den gennemsnitlige udvaskning er endvidere beregnet under antagelse af at 1/3 (ca 33%) af det 
mineraliserede N udvaskes (se herover). Efter det 5. år er det antaget at mineraliseringshastigheden af 
residual N fortsat falder ned til ca 1,5% årligt efter 10 år. Frigivelsen i år 5-10 er baseret på skøn med et 
forløb der ligner det, der er fundet i langvarige engelske forsøg i græs (figur 2). Det ville være ønskeligt 
med langsigtede danske målinger, men de forefindes så vidt vides ikke.   
 

 
Fig. 2 Kumulativ genfindelse i høstet permanent græsafgrøde 16-17 år efter én tilførsel af 15N-mærket 
mineralsk gødning i første år (Jenkinson et al. 2004). 
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Tabel 4. Beregning af eftervirkning af mineralsk kvælstof tilført til vårkorn baseret på målt genfindelse af 
15N–mærket gødning i de efterfølgende 4 afgrøder (fra Hart et al. 1993), samt skønnet frigivelse i år 5-10 
efter tilførsel. Det antages at den årlige mineralisering af residual N er 3 gange så høj som genfindelsen i 
afgrøden.  

År efter tilførsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% af residual N fundet i afgrøde   6,6 3,5 2,2 2,2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Mineralisering af residual N %  19,8 10,5 6,6 6,6 3 1,5 1,5 1,5 1,5 

Residual N, % af N input 30 24,1 20,9 18,9 17,0 16,1 15,6 15,2 14,7 14,3 

Kum mineralisering af residual N, % af N input  5,9 9,1 11,1 13,1 14,0 14,4 14,9 15,3 15,8 

Kum udvaskning, % af N input   2,0 3,0 3,7 4,3 4,6 4,8 4,9 5,1 5,2 
a Det er antaget at 1/3 af det mineraliserede N gennemsnitligt udvaskes. 
b Residual N er gennemsnitlig genfindelse af tilført kvælstof i jord efter høst af første afgrøde.  

 
Den beregnede udvaskning på 2% af input i andet år (tabel 4) stemmer rimeligt godt overens med, at 
Thomsen et al. (1997) målte udvaskning fra mærket handelsgødning på 1-2 % på lerjord og grovsandet 
jord ved dyrkning af vårbyg efter vårbyg uden efterafgrøde. I nye forsøg uden isotopmærkning finder vi 
en ekstra udvaskning på ca 4% i andet år med vårbyg uden efterafgrøde efter vårbyg i første år 
(upubliserede data).  
 
 

Tabel 5. Beregning af eftervirkning af mineralsk kvælstof tilført til vinterkorn baseret på målt genfindelse 
af 15N–mærket gødning i de efterfølgende 4 afgrøder (fra Hart et al. 1993), samt skønnet frigivelse i år 5-
10 efter tilførsel. Det antages at den årlige mineralisering af residual N er 3 gange så høj som genfindelsen 
i afgrøden.  

År efter tilførsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Residual N fundet i afgrøde, %   6,6 3,5 2,2 2,2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Mineralisering af residual N, %  19,8 10,5 6,6 6,6 3 1,5 1,5 1,5 1,5 

Residual N, % af N input 17 13,6 11,8 10,7 9,6 9,1 8,8 8,6 8,3 8,1 

Kum. mineralisering af residual N, % af N input  3,4 5,2 6,3 7,4 7,9 8,2 8,4 8,7 8,9 

Kum. udvaskning, % af N input   1,1 1,7 2,1 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 

 
 
 Udvaskningsmodellen NLES5 tager højde for de første 3 års virkning af tilført N, og beregner som 
gennemsnit en marginaludvaskning på 17%. Ifølge beregning i tabel 4 og 5 skal der ved beregning af en 
gennemsnitlig 10 årig effekt tillægges en marginaludvaskning på 2,2% point i vårsæd og 1,3% point i 
vintersæd, eller gennemsnitligt ca 2% point.  
I England er der også lavet målinger på residual N i jord efter gødskning af vinterraps og kartofler, og 
disse målinger adskilte sig ikke klart fra målinger efter korn (tabel 3). Eftervirkningen af gødning tilført til 
græs har heller ikke adskilt sig klart fra forsøg med korn (Jenkinson et al., 2004). 
 
 

Eftervirkning af husdyrgødning 
Sørensen et al. (2017) har udviklet en simpel empirisk baseret model, der beskriver nettomineraliseringen 
fra organisk bundet N i svine- og kvæggylle i de første år efter tilførslen (tabel 6). 
 
 
Tabel 6. Kumuleret netto-mineralisering af organisk bundet kvælstof i svine- og kvæggylle i de første 
5 år efter tilførslen ifølge model beskrevet af Sørensen et al (2017), samt forventet mineralisering efter 

10 år. 
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År 1 2 3 4 5 10 

Mineralisering af organisk N i kvæggylle (% af tilført organisk N) 17 34 42 47 51 56 

Mineralisering af organisk N i svinegylle (% af tilført organisk N) 26 53 63 68 72 75 

   
Efter de første 5 år er mineraliseringen langsom og på niveau med øvrigt organisk bundet N i jorden. I 
tabel 2 er antaget en årlig mineraliseringsrate fra det resterende N i jorden på 2 % per år i år 5 til 10. Det 
betyder at der efter 10 år samlet er frigivet ca 56% fra kvæggylle og ca 75% fra svinegylle. Ved samme 
anvendelse af principper for udvaskning fra mineraliseret N, så vil der være en ekstra udvaskning fra 
input af organisk N i år 4-10 efter tilførsel på ca 5% point ((56-42)*0,33) fra kvæggylle og 4% point ((75-
63)*0,33) fra svinegylle. Derudover forventes et bidrag fra mineralsk kvælstof i husdyrgødningen 
svarende til effekten af kvælstof i handelsgødning. 
 
 
Alle ovennævnte analyser er lavet under gennemsnitlige danske forhold. I områder med lerjord og lav 
nedbør forventes marginaludvaskningen et være ca 2/3 af gennemsnit, mens det i områder med høj 
nedbør forventes ca. 1/3 højere end gennemsnit (Kristensen et al., 2008). På den enkelte mark har 
efterårsbevoksningen ligeledes stor betydning for udvaskningsfaktoren jf. tabel 1.   
 

Konklusion 
NLES5 modellen beregner en gennemsnitlig marginaludvaskning fra forårstilført mineralsk N på ca 17% 
ved tilførsel af kvælstof på niveau med det økonomiske optimum. NLES5 medregner kun effekten af de 
første 3 år. Udover dette kan der i de følgende år efter tilførslen forventes at der frigives yderligere 
kvælstof. Den gennemsnitlige kumulerede effekt på marginaludvaskningen i år 4-10 efter tilførslen er 
beregnet til 1,3% til 2,2% af det oprindelige input i henholdsvis vinterhvede og vårbyg. Det skal 
understreges at denne beregning er baseret på en række antagelser om (1) andelen af mineraliseret N der 
udvaskes, (2) at forsøg med isotopmærket kvælstof giver et godt mål for nettofrigivelsen af tilført 
kvælstof i årene efter tilførsel, samt (3) ekspertskøn på frigivelsen af kvælstof i år 5-10 efter tilførsel. Der 
findes ikke målinger der kan eftervise beregningerne. Når usikkerheden tages i betragtning vurderes den 
gennemsnitlige effekt til 1-3%, og som gennemsnit til 2%. Det betyder, at den samlede 
marginaludvaskning for forårstilført mineralsk N med en 10 årig horisont gennemsnitligt kan forventes 
at være 1/5 af det tilførte kvælstof.  
 
 
 
 
 
 

 

Landbrugsstyrelsen spørger desuden om: 
Der ønskes en kort beskrivelse af hvordan AU kommer til at anvende NLES5 fremadrettet, herunder i 
opdateringen af et nationalt retentionskort. 
 

Besvarelse.  
AU vil fremadrettet bruge NLES5 modellen i forbindelse med både opdateringen af retentionskortet 
(Højbjerg et al. 2015) som der er indgået kontrakt på mellem GEUS og MFVM og i forbindelse med 
beregninger af udvaskningen i forbindelse med Baseline af rapporteringen for 2021-27. Opdateringen af 
Virkemiddelkataloget vil sandsynligvis også inkluderer NLES5 estimater. Desuden forventes modellen at 
blive brugt i andre projektsammenhænge hvor udvaskningen af nitrat skal estimeres. 
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