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Indledning 
Humusjord er i Danmark kategoriseret som JB11 og er defineret som jord med over 10% humus. Humus er 
beregnet ved at gange det målte indhold af kulstof i jord med 1,72, hvorfor jorde med over 10% humus sva-
rer til jorde med over 5,8% kulstof. Humus betegnes i nyere litteratur som organisk materiale eller organisk 
stof, hvorfor humusjorde også benævnes organiske jorde. Det høje indhold af humus betyder, at der ofte vil 
være en høj kvælstofmineralisering på JB11 i forhold til andre jordtyper, hvilket potentielt reducerer behovet 
for yderligere kvælstoftilførsel.   
 
På møder i Normudvalget (december 2018 og marts 2019) har behovet for en selvstændig og reduceret 
kvælstofnorm til JB11 været diskuteret. Problemstillingen blev aktualiseret af, at en analyse af kvælstofnor-
men for vinterhvede og vårbyg viste, at normen var markant lavere for JB11 end for de øvrige jordtyper 
(Ørum et al., 2019). Humusjord (JB11) har tidligere kunnet gødes som uvandet finsand (JB2+4), men Ørum et 
al. (2019) fandt, at kvælstofnormen var 52 og 31 kg N/ha lavere på JB11 sammenlignet med uvandet fin-
sand (JB2+4) for hhv. vinterhvede og vårbyg. Analysen i Ørum et al. (2019) byggede på Landsforsøgene 
med stigende kvælstoftildeling til vinterhvede og vårbyg i perioden 1992-2018 og inkluderede hhv. 5 og 2 
forsøg på JB11 i vinterhvede og vårbyg. Problemstillingen er imidlertid ikke ny, idet det allerede i undersøgel-
ser fra 1960’erne og 1970’erne blev påvist, at kvælstofbehovet på humusjorde var lavere end på mineraljord 
(Mølle og Jessen, 1969; Jessen, 1973).  
 
På vintermødet i Normudvalget, januar 2020. blev det aftalt, at SEGES skulle udarbejde et notat vedrørende 
en selvstændig norm til JB11. Et sådant notat blev i februar 2020 præsenteret i Arbejdsgruppen for normind-
stilling og blev indstillet til Normudvalget i marts samme år. I notatet blev det anbefalet at reducere kvælstof-
normen for landbrugsafgrøder i omdrift på JB11 med 50 kg N/ha i forhold til uvandet finsand (JB2+4). Kvæl-
stofnormen til permanent græs blev anbefalet uændret, dvs. fortsat på samme niveau som uvandet finsand 
(JB2+4). Den skitserede indstilling med en selvstændig kvælstofnorm til JB11 for landbrugsafgrøder i omdrift 
blev vedtaget af Normudvalget i marts 2020 og indgår i Vejledningen for 2020/21-2022/23 (Landbrugssty-
relsen, 2020).  
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I forbindelse med høringen og offentliggørelsen af Vejledningen for 2020/21-2022/23 blev der fra land-
brugserhvervets side rejst kritik af de lavere kvælstofnormer for JB11. I henvendelser til Normudvalget blev 
det bl.a. fremført, at kvælstofnormen til JB11 burde differentieres i forhold til jordens C/N-forhold eller ler-ind-
hold. På baggrund heraf besluttede formanden for Normudvalget i november 2020, at Aarhus Universitet 
(AU) skulle gennemføre et analysearbejde vedrørende kvælstofnormer på humusjorde. Nærværende notat 
er resultatet af dette arbejde.  
 
I notatet er det valgt dels detaljeret at gennemgå de kvælstofresponsforsøg, der er gennemført på JB11 i 
Danmark, dels at gennemføre et nabotjek til belysning af, hvordan omkringliggende lande håndterer kvæl-
stoftilførsel til humusjorde. Derudover diskuteres nogle af de punkter, der er rejst i kritikken af de reducerede 
kvælstofnormer, herunder betydning af jordens ler-indhold, C/N-forhold og udgangspunktet før dyrkning 
(høj- eller lavmose) samt muligheden for at differentiere herudfra. 
 

Kvælstofresponsforsøg på JB11 
De økonomiske optimale kvælstofnormer, der fremgår af Vejledningen (Landbrugsstyrelsen, 2020) fastsættes 
som udgangspunkt ud fra markforsøg gennemført med stigende tilførsel af kvælstof. Herunder gennemgås 
de forsøg, der er gennemført på JB11 med den generelt anvendte metode til fastsættelse af kvælstofnormer 
(Anonym, 2018) herunder brug af de priser, som er benyttet ved den seneste indstilling. 
 

Vinterhvede 
Der er udført 13 forsøg med stigende tilførsel af kvælstof i vinterhvede på JB11, som alle stammer fra 1996 
og 1997. I Tabel 1 ses en oversigt over de gennemførte forsøg samt nøgleoplysninger for disse, herunder den 
økonomisk optimale kvælstofmængde, det maksimale udbytte opnået i forsøget, forfrugt, humus-indhold 
samt C/N-forhold, hvis total-N i jord er blevet målt. Forsøgene er jævnt fordelt i landet (Figur 1). Dog bemær-
kes det, at de fleste forsøg er udført i Nordjylland, mens 3 af de øvrige forsøg er udført på samme lokalitet.  
 
Af Tabel 1 fremgår, at der i 5 ud af de i alt 13 forsøg ikke er en kvælstofrespons, hvorfor kvælstofbehovet er 0. 
For at forsøg kan indgå i bestemmelsen af den økonomisk optimale norm skal der indgå mindst fem kvæl-
stofniveauer (Anonym, 2018), hvorfor forsøg 7 og 8 i Tabel 1 kan udelades. For forsøg 4 er der ikke målt kul-
stofindhold, hvilket gør, at dette forsøg også kan udelades. 
 
Kvælstofresponskurver for enkeltforsøgene kan ses i Figur 2. Alle enkeltforsøgene kan findes på Nordic Field 
Trial System (nfts.dk) med undtagelse af forsøg 1 og 2. Forsøgene er udført med neutrale forfrugter, og forhi-
storien er generelt kornsædskifte med nogen brug af husdyrgødning. Kvælstofresponsen for disse forsøg er 
umiddelbart uafhængig af humus-indholdet, dvs. der både observeres respons på jorde med 10-20% humus 
og >20% humus, og omvendt ingen respons på jorde med både 10-20% humus og >20% humus. Det gen-
nemsnitlige proteinkorrigerede optimum er 75 kg N/ha for alle 13 forsøg og 69 kg N/ha, hvis de ovenfor 
nævnte 3 forsøg udelades. Det skal dog bemærkes at 1996, hvor 7 af forsøgene er udført var et ekstremt år, 
idet der blev efterladt et højt indhold af mineralsk kvælstof i jorden grundet en historisk tør vinter i 1995/1996, 
hvilket resulterede i en stærkt negativ kvælstofprognose. Derfor blev der generelt fundet lavere optima i for-
søgene med stigende kvælstoftilførsel på mineraljord. En analyse af Landsforsøgene med stigende kvælstof-
tilførsel på mineraljord i vinterhvede fra 1996-2019, hvor der for hvert enkeltforsøg blev udregnet en basis-
norm uden korrektion for kvælstofprognosen (jævnfør Anonym, 2018) viser, at behovet i 1996 var cirka 43 kg 
N/ha lavere sammenlignet med et normalt år. Det gennemsnitlige maksimale udbytte er 68 hkg/ha for både 
de 13 og de 10 forsøg. Den nuværende kvælstofnorm på uvandet finsand (JB2+4) er 181 kg N/ha, og udbyt-
tenormen er 70 hkg/ha (Landbrugsstyrelsen, 2020). Kvælstofnormen for forsøgene udført på JB11 er således 
84-91 kg N/ha lavere end for uvandet finsand (JB2+4), når korrektionen af 1996 til et normalt år indregnes. 
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Den lavere reduktion estimeret til 52 kg N/ha i Ørum et al. (2019) skyldes dels, at der i den analyse kun er 
inddraget 5 af de 13 forsøg dels, at der er benyttet en anden tilgang.  
 
  Tabel 1. Oversigt over forsøg med stigende kvælstoftilførsel i vinterhvede på JB11.  

Forsøg ID nfts1 Maks. 
udbytte  

Proteinkorrigeret 
optimum (75%) 

Forfrugt Humus1 C/N-
forhold 

  hkg/ha kg N/ha  %  

1 
70139696_19 78 190 

Vinter-
hvede 14,7 - 

2 
70139696_23 70 0 

Vinter-
hvede 14,5 - 

3 
70139696_35 77 0 

Vinter-
hvede 34,1 - 

4 70139696_36 63 102 Vårbyg - - 

5 70139696_38 54 86 Vårbyg 56,4 - 

6 70169696_1 73 117 Havre 13,1 - 

7 70199696_4 49 0 Vårbyg 10,4 - 

8 70109797_1 42 0 Vinterrug 29,3 16 

9 70109797_2 80 0 Kartofler 60,1 14 

10 
70109797_3 55 150 

Vinter-
hvede 57,1 33 

11 
70109797_5 86 89 

Vinter-
hvede 15,9 - 

12 70109797_6 66 54 Kartofler 51,4 26 

13 
70179797_1 86 186 

Vinter-
hvede 16,0 - 

1 Nordic Field Trial System (nfts.dk).  
2 Kulstof-indholdet er blevet målt, og omregnet til ”Humus” ved at gange med 1,72.  



6 

 
Figur 1. Oversigt over de udførte forsøg i vinterhvede på JB11. Detaljerede oplysninger om forsøgene kan ses 

i Tabel 1. Gul angiver under 5,8% kulstof (10% humus), og rød angiver over 5,8% kulstof (kortlag fra Adhikari et 
al., 2014).  
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Figur 2. Kvælstofresponskurver for enkeltforsøgene i vinterhvede på JB11. Nettoindtægt er vist uden og med 

proteinindregning. Det proteinkorrigerede optimum (75% proteinindregning) er angivet med ”x”.   

 
Vårbyg 
Forsøgsgrundlaget i vårbyg består af 4 forsøg og er således meget spinkelt (Tabel 2). Af de gennemførte for-
søg er 70079898_3 og _5 vårbyg med udlæg ifølge beskrivelsen af forsøgene på Nordic Field Trial System, 
mens forsøg 70079898_3 har fået 47 kg N/ha ekstra i handelsgødning. Forsøg 70109393_1 fremgår ikke af 
Nordic Field Trial System, og det er generelt sparsomt med oplysninger vedr. dette forsøg (forfrugt og sæd-
skifte-angivelse mangler). Kvælstofresponskurver for enkeltforsøgene kan ses i Figur 3.  
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Tabel 2. Oversigt over forsøg med stigende kvælstoftilførsel i vårbyg på JB11.  

ID nfts1 Maks. 
udbytte  

Proteinkorrigeret 
optimum (75%) 

Forfrugt Humus2 

 hkg/ha kg N/ha  % 

70109393_1 47 182 - 28,1 

70139797_15 61 140 Kartofler 12,8 

70079898_3 32 24 
Græsbl. uden 
kl. 11,7 

70079898_5 44 131 Vinterhvede 10,5 
1 Nordic Field Trial System (nfts.dk).  
2 Kulstof-indholdet er blevet målt, og omregnet til ”Humus” ved at gange med 1,72.  
 
  

  

  

Figur 3. Kvælstofresponskurver for enkeltforsøgene på JB11 i vårbyg. Nettoindtægt er vist uden og med pro-

teinindregning. Det proteinkorrigerede optimum (75% proteinindregning) er angivet med ”x”.   
 
Den nuværende kvælstofnorm på uvandet finsand (JB2+4) er 137 kg N/ha (Landbrugsstyrelsen, 2020). 
Kvælstofnormen for de 4 forsøg udført i vårbyg på JB11 er således 19 kg N/ha lavere end for uvandet fin-
sand (JB2+4). Dog er nettoindtægten forholdsvis høj ved 0 N leddet i alle forsøg, hvorfor kurverne er flade, og 
optimum dermed er usikkert bestemt (Figur 3). Desuden er 3 ud af de 4 forsøg udført på jord, som kun lige 
kan defineres som JB11, idet humus-indholdet er i området 10,5-12,8% (Tabel 2). 
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I 1960 og 1961 blev der udført to forsøg med stigende kvælstoftilførsel i havre på humusjord med 54% humus 
(bestemt ved glødetab) karakteriseret som lavmose nær Tim i Vestjylland (Mølle og Jessen, 1967). Begge for-
søg viste nedgang i kerneudbytte ved stigende kvælstofmængder. Et forsøg i havre udført i 1964 og to forsøg 
i vårbyg udført i 1965 og 1966 på humusjord med 40% humus karakteriseret som lavmose nær V. Marup i 
Vestjylland viste hhv. ingen effekt af kvælstoftilførsel, nedgang ved stigende kvælstofmængder og stigende 
udbytte op til en tilførsel på 45 kg N/ha, mens to forsøg i vårhvede udført i 1962 og 1963 viste stigende ker-
neudbytter op til en tilførsel på 90 kg N/ha (Mølle og Jessen, 1967). Forsøg med stigende kvælstoftilførsel 
gennemført i Ånum enge i forbindelse med Skjernådalens afvanding i perioden 1963-1972 på lavmosejord 
med 45% humus og et C/N forhold på 11,8 viste som gennemsnit af hhv. 8, 9 og 4 forsøgsår i vårbyg, havre 
og vårhvede ikke udslag for tilførsel af kvælstof (Jessen, 1973). Som gennemsnit af fire forsøgsår i rent græs 
(2-3 slæt/år) var der derimod udslag for stigende kvælstofmængder op til den højeste tilførsel, som var på 
128 kg N/ha (Jessen, 1973). Forsøgene viser, at der kan være meget ringe effekt af at tilføre kvælstof til lav-
mosejord med højt humus-indhold i vårkorn. Dog skal disse resultater tages med forbehold, idet sortsudviklin-
gen siden 1960’erne og 1970’erne bl.a. har medført en forbedret stråstivhed, og dermed mindre risiko for le-
jesæd.  
 
Forsøg med stigende kvælstoftilførsel udført i vårbyg i Sverige viser et lavere kvælstofoptimum på humusjord 
(>40% humus) sammenlignet med mineraljord (Mattsson, 2006). Kvælstofoptimum var således 46 kg N/ha 
på humusjord (gennemsnit af 3 forsøg), mens optimum var 67 kg N/ha på mineraljord med <15% ler (gen-
nemsnit af 431 forsøg).  

 
Majs og kartofler 
Der er udført 2 forsøg i majshelsæd på JB11. Forsøgene er udført i 2004 og 2005 på samme lokalitet ved 
Gørding i Sydvestjylland. Forfrugten er majshelsæd i begge forsøg, og sædskiftet er primært med majshel-
sæd, og der er ikke dyrket græs i årene forud for forsøget (Tabel 3). Der er tilført husdyrgødning forud for for-
søgsårene. Forsøgene er udført på jord, som lige akkurat kan defineres som JB11, idet humus-indholdet er 
10,3%. Optima i forsøgene er beregnet, som optimum i forsøget (Figur 4, venstre) plus startgødskning (Ano-
nym, 2018), og der er tilført 23 kg N/ha i startgødskning i begge forsøg. Som det kan ses på kurverne i Figur 4 
er der ringe respons for kvælstof i begge forsøg. Som gennemsnit af de to forsøg fås et optimum på 86 kg 
N/ha, hvilket er betydeligt lavere end for de andre jordtypeklasser i Landbrugsstyrelsen (2020).  
 
For stivelseskartofler er der udført 1 forsøg med stigende kvælstoftilførsel nær Gandrup i Nordjylland i 1996 
(Tabel 3, Figur 4, højre). Optimum i forsøget er 77 kg N/ha, og dermed markant lavere end for de andre jord-
typeklasser i Landbrugsstyrelsen (2020). Hvis der korrigeres til et normalt år, idet forsøget er udført i 1996 (se 
”Vinterhvede”) vil optimum være 120 kg N/ha, hvilket stadig er markant lavere end for andre jordtypeklasser 
(202-227 kg N/ha). Der er dog ikke målt humus-indhold, hvorfor forsøget bør udelades. 
 
 
Tabel 3. Oversigt over forsøg med stigende kvælstoftilførsel i majshelsæd og kartofler på JB11.  

ID nfts1 Afgrøde Maks. udbytte  Optimum  Forfrugt Humus2 

  AE/ha hkg stivelse/ha kg N/ha  % 

30170404_3 
Majshel-
sæd 127 

 
30 Majshelsæd 10,3 

30170505_1 
Majshel-
sæd 116 

 
142 Majshelsæd 10,3 

40039696_2 Kartofler  99 77 Vinterrug - 
1 Nordic Field Trial System (nfts.dk).  
2 Kulstof-indholdet er blevet målt, og omregnet til ”Humus” ved at gange med 1,72.  
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Figur 4. Forsøg med stigende kvælstoftilførsel på JB11 i majshelsæd (venstre) og kartofler (højre). For majs-

helsæd er nettoindtægten vist med 75% indregning af proteinværdien. Optimum er angivet med ”x”.   

 

Nabotjek 
For at sammenligne den nylige indførelse af selvstændige normer for JB11 i Danmark er gødskningsanbefa-
linger til jorde med et højt indhold af humus undersøgt i omkringliggende lande. Der er inddraget gødsk-
ningsanbefalinger fra Sverige, Finland, Tyskland (Slesvig-Holsten) og England. En oversigt over reduktion i 
kvælstoftildeling på humusjorde afhængig af indhold af humus i Danmark og omkringliggende lande for 
landbrugsafgrøder (vår- og vintersæd) samt græs kan ses i Tabel 4. Der er alene redegjort for reduktionen i 
kvælstoftilførsel, mens de egentlige kvælstofnormer, som reduktionen tager udgangspunkt i, ikke er belyst.   
 
I Sverige anbefales det generelt at gødske mindre på jorde med højt indhold af humus (Kvarmo et al., 2020). 
For jorde med 4-40 % humus anbefales det at reducere kvælstoftildelingen med 2 kg N/ha for hver procent-
enhed over 4% humus. Det betyder, at for en jord med 20% humus bør kvælstoftildelingen reduceres med 32 
kg N/ha. Hvis man ud fra denne lineære nedskrivning af kvælstofbehovet kommer under 30 kg N/ha anbe-
fales det at bibeholde en tildeling på 30 kg N/ha i startgødning. 
 
I Finland anbefales det ligeledes at gødske mindre på jorde med højt indhold af humus (Ministry of Agricul-
ture and Forestry, Finland, 2014; Ministry of the Environment, Finland, 2015). Nitratforordningen (Ministry of the 
Environment, Finland, 2015) er gældende for hele Finland, og er en del af deres ”cross-compliance” for hver 
enkelt landmand. I Nitratforordningen er den maksimale kvælstoftildeling mindre på humusjorde, der er defi-
neret som jorde med over 20% humus (Salo Tapio, personlig kommunikation). Generelt er kvælstoftildelingen 
40 kg N/ha lavere på humusjorde med undtagelse af vintersæd, hvor kvælstoftildelingen er 30 kg N/ha la-
vere. I det finske miljøprogram (Ministry of Agriculture and Forestry, Finland, 2014) er der også grænsevær-
dier for kvælstoftildeling afhængig af indholdet af humus. Jorderne er klassificeret som under 6% humus, 6-
12% humus, 12-20% humus og over 20% humus. For klasserne 6-12% humus, 12-20% humus og over 20% hu-
mus er kvælstoftildeling reduceret med hhv. 10, 20-30 og 40-70 kg N/ha ift. klassen under 6% humus for vår-
sæd og vinterrug.  
 
I Tyskland (Slesvig-Holsten) anbefales det at reducere kvælstoftildelingen med 20 kg N/ha, hvis indholdet af 
humus er over 4% for landbrugsafgrøderne (Landwirtschafts-kammer Schleswig-Holstein, 2020a), mens en 
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mere detaljeret opdeling fremgår for græs i omdrift og vedvarende græs (Landwirtschafts-kammer Schles-
wig-Holstein, 2020b). For jorde med hhv. mindre end 8% humus, 8-15% humus og 15-30% humus anbefales 
kvælstoftildelingen reduceret med 10, 30 og 50 kg N/ha. For jorde med mere end 30% humus differentieres 
yderligere mellem høj- og lavmose, hvor kvælstoftildelingen anbefales reduceret med 50 kg N/ha på høj-
mose og 80 kg N/ha på lavmose. 
 
I England anbefales det ligeledes at tilføre mindre kvælstof på humusjorde (opdelt i jorde med 10-20% hu-
mus og jorde med over 20% humus), idet disse jorde har et højere mineraliseringspotentiale end mineraljorde 
(AHDB, 2020). Det engelske system er baseret på at udregne jordens kvælstofforsyning (indeks fra 0-6), hvor-
efter kvælstoftilførslen kan aflæses ved tabelopslag. Generelt er det svært at udregne jordens kvælstofforsy-
ning på humusjorde, men disse jorde er indplaceret i de høje indeks, hvilket vil sige, at der stilles meget kvæl-
stof til rådighed fra jorden, og den anbefalede kvælstoftilførsel er derfor lav. For jorde med over 20% humus 
er kvælstoftilførslen generelt angivet til 0-40 kg N/ha. Det engelske system gør det svært at udregne redukti-
oner i Tabel 4, hvorfor værdierne skal tages med forbehold.        
 
Tabel 4. Oversigt over reduktion i kvælstofnormer på humusjorde i Danmark og omkringliggende lande.  

  Humus (%) 

  5 10 15 25 35 45 

Danmark Landbrugsafgrøder 0 50 50 50 50 50 

 Vedvarende græs 0 0 0 0 0 0 

Sverige Alle afgrøder 2 12 22 42 62 82 

Finland1 Landbrugsafgrøder 0 0 0 30-40 30-40 30-40 

 Græs  0 0 0 40 40 40 

Finland2 Landbrugsafgrøder 0 10 20-30 40-70 40-70 40-70 

 Græs 0 10 20 40-50 40-50 40-50 

Tyskland Landbrugsafgrøder 20 20 20 20 20 20 

 Græs i omdrift og 
vedvarende græs 

10 30 50 50 50-80 50-80 

England Landbrugsafgrøder 0 7-51 7-51 12-73 12-73 12-73 

 Græs i omdrift 0 0 0 0 0 0 
1Nitratforordningen (Ministry of the Environment, Finland, 2015). 
2Miljøprogrammet (Ministry of Agriculture and Forestry, Finland, 2014).    
 

Potentiale for yderligere differentiering 
I henvendelserne fra landbrugserhvervet til Normudvalget anføres, at kvælstofbehovet på nogle typer af 
JB11 er betydeligt højere end den nye selvstændige norm angiver. Herunder, at det specielt er på jorde med 
et meget højt ler-indhold eller på højmose, hvor den nye og reducerede norm er for lav. Derudover foreslås, 
at kvælstofnormen bør fastsættes på baggrund af jordens C/N-forhold.   
 
Forsøgsgrundlaget på JB11 er meget begrænset, hvorfor yderligere differentiering ikke i tilstrækkelig grad 
kan begrundes. Desuden er det en præmis i normsystemet, at de økonomisk optimale normer for de forskel-
lige klasser af jordtyper skal betragtes som gennemsnit, hvilket gælder generelt for de forskellige kombinatio-
ner af jordtypeklasser og afgrøder i Landbrugsstyrelsen (2020).   
Reduktionen på 50 kg N/ha for JB11 ift. kvælstofnormen på uvandet finsand (JB2+4) afspejler en gennem-
snitsbetragtning på tværs af alle jorde kategoriseret som JB11. Herunder vil nogle få for meget kvælstof, 
mens andre vil få for lidt. Hvis korrektionen for forsøgene fra 1996 inddrages kan det udlades, at den nuvæ-
rende kvælstofnorm for vinterhvede på 131 kg N/ha (Landbrugsstyrelsen, 2020) i 5 ud af 13 forsøg har været 
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for lav. I de resterende 8 forsøg har normen været for høj, og i 5 af forsøgene i betydelig grad, idet optima var 
0 kg N/ha.  
 
Ler-indhold 
Det er velkendt, at mængden af fine mineralpartikler (herunder ler) er bestemmende for, hvor meget kulstof, 
der kan lagres i jorden (Wiesmeier et al., 2019). Dette blev første gang observeret i Hassink (1997), som fandt, 
at selvom kulstof-indholdet var lavere i dyrket jord (primært med enårige afgrøder) end tilsvarende jorde 
med græs, så var mængden af kulstof, som var associeret til de fine mineralpartikler (under 20 µm), identisk. 
Dvs. at græsmarksjorden havde nået dens øvre grænse for kulstofstabilisering. Humusjorde vil have nået de-
res øvre grænse for kulstofstabilisering, hvorved en meget stor andel af humus vil være ”frit”, og dermed ikke 
være bundet eller fysisk beskyttet af fine mineralpartikler. Selv for en jord med 10% humus og 30% ler (~60% 
under 20 µm partikler) vil over halvdelen af kulstof i jorden være ”frit” (udregnet på basis af ligning på s. 83 i 
Hassink, 1997).    
 
Der er ikke blevet målt indhold af ler i forsøgene præsenteret i Tabel 1-3. Ej heller er der lavet teksturanalyser 
på jorde med mere end 10% humus i forbindelse med den danske jordklassificering. Dette skyldes, at det er 
meget vanskeligt at lave en teksturanalyse på sådanne jorde, da det organiske materiale skal fjernes inden 
analyse, hvilket er sværere at gøre effektivt jo mere organisk materiale der er i jorden. Humus-indholdets rolle 
i jord defineret som humusjord vil være meget større end dens andel baseret på vægt angiver, hvorfor om-
sætningsbetingelser herunder luftskifte og vand- og næringsstoftilgængelighed på sådanne jorde primært er 
betinget af humus-indholdet i sig selv, mens indholdet af ler er af mindre betydning. Det vurderes, at der ikke 
er tilstrækkelig viden om, hvordan ler-indhold påvirker kvælstofresponsen på humusjorde, og at der ikke er 
grundlag for at kortlægge humusjorde eller at differentiere i forhold til ler-indhold.  
 
Høj- og lavmose samt C/N-forhold 
På nuværende tidspunkt foreligger der ikke kortlag, som kan benyttes til at kategorisere omdriftsarealet på 
JB11 efter om udgangspunktet før dyrkning var høj- eller lavmose, hvilket ville være en forudsætning for en 
eventuel differentiering af kvælstofnormen. I forbindelse med andre projekter forventes der dog at blive ud-
viklet et sådant kort i løbet af 2021, som kan benyttes til at klassificere tørvemoser over 5 ha i enten høj- eller 
lavmose (Mogens H. Greve, personlig kommunikation). Det vurderes generelt, at lavmose udgør et større 
areal end højmose, og at arealet med højmose i omdrift i høj grad domineres af Store vildmose (Mogens H. 
Greve, personlig kommunikation).  
 
I og med kortmateriale endnu ikke foreligger, er det vanskeligt at differentiere vinterhvedeforsøgene i Tabel 
1 på JB11 efter om de er udført på jord med oprindelse i høj- eller lavmose. Dog er forsøg 9 og 12 belig-
gende i umiddelbar nærhed af Lille og Store vildmose (Figur 1), hvilket kunne antyde, at forsøgene er udført 
på tidligere højmose. Disse forsøg har optima på hhv. 0 og 54 kg N/ha. I Tyskland (se ”Nabotjek”) opereres 
for græs med en større reduktion i kvælstoftildeling på lavmose end højmose på jord med over 30% humus, 
hvilket betinger et større kvælstofbehov på højmose. Kvælstofbehovet for græs anbefales således mindsket 
med 50 kg N/ha på højmose og 80 kg N/ha for lavmose (Landwirtschafts-kammer Schleswig-Holstein, 
2020b).  
 
Højmose er generelt karakteriseret ved et meget højt C/N-forhold og et højt indhold af humus, hvorimod lav-
moser kan variere betragteligt i C/N-forhold (Mogens H. Greve, personlig kommunikation). Pt. findes ikke 
kortlag, som kan differentiere humusjorde på baggrund af C/N-forhold, men dette vil kunne udarbejdes på 
baggrund af analyser af 30.000 prøver udtaget 10.000 steder (Mogens H. Greve, personlig kommunikation).  
 
For 4 af de 13 forsøg udført i vinterhvede er der målt både total C og N i jord (Tabel 1). For forsøgene med 
C/N-forhold på 14, 16, 26 og 33 er optima hhv. 0, 0, 54 og 150 kg N/ha, hvilket indikerer, at kvælstofbehovet 
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er større jo højere C/N-forholdet er. Optimaene er dog generelt lave, og datagrundlaget er for begrænset til 
at differentiere efter. Tidligere undersøgelser på mineraljord indikerer, at omsætningshastigheden af organisk 
materiale er relateret til C/N-forholdet i jordens organiske materiale (Thomsen et al., 2008). Således vil CO2 
frigivelsen på en mineraljord med et C/N-forhold på 20 være reduceret med 65% sammenlignet med en 
mineraljord med et C/N-forhold på 10,8. Dog vides det ikke, hvordan dette relaterer sig til afgrødernes kvæl-
stofbehov. Tilsvarende undersøgelser findes umiddelbart ikke på humusjord.   
 

Konklusion 
Ved anvendelse af den vedtagne procedure for indstilling af kvælstofnormer (Anonym, 2018) er der ud fra 
de gennemførte responsforsøg tydeligt belæg for en selvstændig og reduceret kvælstofnorm for JB11. I vin-
terhvede, hvor det bedste datagrundlag for JB11 findes, er der udført 13 forsøg. Den økonomisk optimale 
kvælstofnorm for disse forsøg er 84-91 kg N/ha lavere end for uvandet findsand (JB2+4), hvor JB11 tidligere 
har været inkluderet. Reduktion i kvælstofnormen på 50 kg N/ha for landbrugsafgrøder i omdrift, som blev 
indført i starten af planperioden 2020/21-2022/23, er således mindre end forsøgsgrundlaget i vinterhvede 
viser. 4 forsøg i vårbyg, 2 forsøg i majshelsæd og 1 forsøg i kartofler viser ligeledes en lavere kvælstofnorm 
end på mineraljord. Forsøgsgrundlaget på JB11 for vårbyg, majshelsæd og kartofler er dog meget spinkelt, 
hvorfor resultaterne skal benyttes med forsigtighed.  
 
Det noteres, at der i både Sverige, Finland, Tyskland (Slesvig-Holsten) og England anbefales at tilføre mindre 
kvælstof på jorde med et højt indhold af humus. Med det foreliggende forsøgsgrundlag er der ikke et til-
strækkeligt fagligt grundlag for en yderligere differentiering i forhold til f.eks. C/N-forhold og ler-indhold end 
den foreslåede reduktion på 50 kg N/ha for landbrugsafgrøder i omdrift.  
 

Perspektivering 
Det igangværende arbejde på AU med at udarbejde kortgrundlag for differentiering af JB11 vil kunne belyse 
udbredelse af høj- og lavmose, mens der ikke umiddelbart er finansiering til at udarbejde et kortlag, som kan 
belyse spredning i C/N-forhold. Sådanne kort vil kunne bidrage til detaljeret at bestemme omfang af arealer 
med givne karakteristika samt dyrkningspraksis på disse arealer.    
 
En yderligere opdateret og eventuel differentieret kvælstofnorm for JB11 forudsætter, at der bliver gennem-
ført nye forsøg, hvor der bestemmes f.eks. C/N-forhold eller vurderes, hvorvidt forsøget er udført på høj- eller 
lavmose. Sådanne forsøg vil være nødvendige for at definere, for hvilke JB11-karakteristika, der eventuelt 
bør justeres i forhold til den nuværende kvælstofnorm på JB11. Eventuelle forsøg vil med fordel kunne udfø-
res i vårkorn, da disse afgrøder udgør størstedelen af omdriftsarealet på JB11 (Knudsen og Hørfarter, 2020), 
som er det areal, der er underlagt den nuværende kvælstofnorm på JB11.  
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