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Baggrund
Landbrugsstyrelsen (LBST) har den 4. februar 2021 fremsendt en bestilling til DCA - Nationalt Center for
Fødevarer og Jordbrug - vedr. revurdering af krav i forbindelse med anvendelse af kvælstofnorm på vandet
sandjord. I bestillingen oplyses, at der i ”Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning” § 3, stk. 3,
gives mulighed for en højere kvælstofnorm til sandjorde, der vandes (JB 1-4). Kravet er, at der er mindst 75
mm vand til rådighed, svarende til 750 m3/ha.
LBST ønsker en revurdering af, om dette vandingsniveau stadig er gældende for at opnå den forhøjede
kvælstofnorm. I besvarelsen ønskes fokus på, om der på baggrund af klimatiske ændringer, i særdeleshed
ændrede nedbørsmønstre, bør laves ændringer i forhold til det nuværende niveau for kravet til vanding.

Besvarelse
Nuværende krav til vandingsniveau for opnåelse af højere kvælstofnorm
Kvælstofnormerne til uvandet sandjord er angivet i to grupper, hvor den ene svarer til grovsand (JB1+JB3)
og den anden til finsand (JB2+JB4) (Landbrugsstyrelsen, 2020). Hvis sandjorden kan vandes, kan der opnås
en højere kvælstofnorm, som er den samme for grovsand og finsand, dvs. gældende for JB1-JB4. For at
opnå den højere norm for vandet sandjord er det som angivet i bestillingen krav om, at der kan dokumenteres en vandingstilladelse på minimum 75 mm vand, svarende til 750 m³/ha (Landbrugsstyrelsen, 2020).
Baggrunden for at landbrug med mulighed for vanding kan gøre brug af en højere kvælstofnorm er, at
vanding øger udbytteniveauet (SEGES, 2012) og dermed den økonomisk optimale kvælstofnorm.
Kravet om en vandingstilladelse på minimum 750 m³/ha har været gældende i en længere årrække, men
det er uvist, på hvilket grundlag, værdien er fastsat. Kravet er imidlertid i overensstemmelse med Gregersen
& Knudsen (1981), som på baggrund af klimadata for 1957-76 beregnede et vandingsbehov på 76 mm
som gennemsnit over regioner og rodzonekapaciteter. Det antages således, at det er relativt gamle klimadata og beregningsmetoder, der ligger bag det nuværende vandingskrav.

Vandings indflydelse på kvælstofoptag og -udvaskning
Kvælstofnormerne angivet i Landbrugsstyrelsen (2020) fastsættes på det økonomisk optimale niveau, og
fastsættelsen inddrager ikke direkte aspekter om kvælstofudnyttelse og -udvaskning. Vanding kan dog
både direkte og indirekte påvirke kvælstofregnskabet både mht. udbytte og kvælstofoptag og deraf følgende risiko for udvaskning.
Forskellige litteraturkilder (f.eks. Lord & Mitchell, 1998; Perego et al., 2012) debatterer, om vanding har en
positiv eller negativ indflydelse på kvælstofudvaskningen. Denne diskussion stammer fra, at vanding øger
jordens vandindhold og således øger risikoen for næringsstoftab ved dræning af vand ud af rodzonen.
Powlson et al. (1992) viste f.eks., at andelen af kvælstof, der ikke kunne genfindes i afgrøde eller jord ved
høst, var relateret til, hvor meget nedbør der faldt i en tre ugers periode efter kvælstoftilførsel i foråret. Tilførsel af mængder af vandingsvand, så markkapaciteten overskrides og dermed fører til afdræning, kan således vaske kvælstof ud af rodzonen (Perego et al., 2012). Vanding, der styres ved hjælp af vandbalanceberegninger, som f.eks. programmet Vandregnskab (Thysen & Detlefsen, 2006), bidrager imidlertid meget
lidt til øget afdræning og kvælstofudvaskning i vækstsæsonen. Den negative effekt af vanding overskygges
derfor af, at en god vandforsyning og undgåelse af tørke øger afgrødernes kvælstofoptag (Di & Cameron,
2002; Lord & Mitchell, 1998), hvilket understøttes af danske vandingsforsøg, som vist i Tabel 1 nedenfor.
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Generelt vil tørke i vækstsæsonen have negativ indflydelse på afgrøders udbytte og dermed mulighed for
at optage og indlejre kvælstof i de høstede dele af planten. Endvidere vil tørke nedsætte planternes transpiration og dermed transporten af kvælstof til planterødderne, som mest foregår via massestrømning af
kvælstof opløst i jordvæsken. De nedsatte muligheder for kvælstofoptag i planterne, som følge af tørke, kan
derfor resultere i en stor tilbageværende nitratmængde i jorden ved høst, som udvaskes i løbet af efteråret
og vinteren (f.eks. Gehl et al., 2006). Dette er der også en klar indikation af i tallene i Tabel 1, hvor der en
positiv korrelation mellem forøgelsen i kvælstofoptag og formindskelsen af kvælstofudvaskning pga. vanding. Det bemærkes endvidere, at det især er i de tørre år 1986, 1989 og 1992, at kvælstofoptaget er væsentligt forøget af vanding samt at dette også afhænger af den tildelte kvælstofmængde, som specielt er
høj i alm. rajgræs og vinterraps med høj kvælstoftildeling.

Tabel 1. Opgørelse af kvælstofoptagelse i vandingsforsøg udført på sandjord ved Jyndevad samt forskelle
i kvælstofoptag mellem vandet og uvandet afgrøde. I enkelte af forsøgene er der endvidere målt forskel i
kvælstofudvaskning. Tallene er angivet som gennemsnit over en årrække samt for nogle enkeltår med
kraftig tørke (1986, 1989, 1992), der således viser ekstremer.
Afgrøde

År

Vandings
N tildeling
mængde

N-optag i
uvandet

283
388
472
100
77
48
74
89
83
108
143
115
140
138
135
89
33
65
81

216
306
353
90
66
41
54
59
74
98
112
118
128
109
130
63
24
33
27

(mm)
Alm. rajgræs

Foderbede
Vårbyg

Vårraps
Vinterbyg
Vinterhvede

Vinterraps

1983-86
1983-86
1983-86
1981-86, 1991
1977-80, 1985-91
1989
1989
1989
1980-85, 1988-90
1977-87
1982-90
1987
1988
1989
1990
1981-85, 1991-94
1992
1992
1992

120
120
120
121
71
105
105
105
118
91
123
32
105
211
73
136
221
221
221

300
450
600
170
120
49
98
147
194
145
190
200
200
200
180
200
0
100
200

Forøgelse af Reduktion i
N-optag pga. N-udvaskning
vanding
pga. vanding
(kg N/ha)

N-optag i
vandet

67
82
119
10
10
7
20
30
9
11
31
-3
12
29
5
26
9
32
54

2
11
19

-2
3
17
9
12
23
45

Referencer: Thomsen (1989); Hejlesen & Andersen (1991); Søegaard (1986); Andersen et al. (1992); Jensen
(1986); Andersen et al. (1996); Petersen et al. (1995); Hejlesen & Hansen (1992); Hansen (2021).
Samlet set indikerer opgørelsen i Tabel 1, at selvom en tilladelse til at anvende 75 mm vand til vanding ikke
er tilstrækkelig til at dække vandbalanceunderskuddet i tørre år og fuldstændig undgå tørke, så er denne
vandingsmængde dog tilstrækkelig til at undgå væsentlig merudvaskning, set i forhold til en afgrøde, der
er optimalt forsynet med vand. Dette underbygges af resultaterne i Hejlesen & Hansen (1992), der som
gennemsnit af fire forsøgsår i vinterhvede fandt, at en fuldt vandet afgrøde tildelt 105 mm vand optog 191
kg N/ha, medns en afgrøde med vanding ved større udtørringsgrad fik tildelt 79 mm vand og optog 190
4

kg N/ha. Udbyttet var signifikant lavere og N-procenten i kerne tenderede at øges, hvor der kun blev vandet
med 79 mm.

Ændringer i vandingsbehov på baggrund af klimatiske ændringer, i særdeleshed ændrede nedbørsmønstre
Opgørelsen af det landsdækkende vandingsbehov til 76 mm som gennemsnit over regioner og rodzonekapaciteter, på baggrund af klimadata for 1957-76 (Gregersen & Knudsen, 1981) er fulgt op af ten Damme
& Andersen (2018). Sidstnævnte opgørelse er baseret på perioden 1990-2015, hvor årligt vandingsbehov
er opgjort for 10 lokaliteter, 6 rodzonekapaciteter og 10 afgrøder. De to publikationer giver således ikke et
egentligt tal for det gennemsnitlige vandingsbehov i Danmark, da dette ville forudsætte en samtidig analyse af afgrødeudbredelse fordelt på jordtyper med forskellig rodzonekapacitet. En sådan tilgang er kun
forsøgt af Madsen & Holst (1990), der dog kun inkluderede to afgrøder i deres opgørelse.
Selvom der er forskelle i opgørelsesmetoderne i studierne af henholdsvis Gregersen & Knudsen (1981) og
ten Damme & Andersen (2018), fandt sidstnævnte dog grundlag for at lave en sammenligning af perioderne hhv. 1957-76 og 1990-2015. Gregersen & Knudsen (1981) præsenterede deres resultater som gennemsnit over aggregerede områder (amter) med udgangspunkt i en række specifikke lokaliteter. De har
dog tilsyneladende ikke taget hensyn til den reelle afgrødesammensætning eller jordtyper. Ten Damme &
Andersen (2018) indlod sig ikke på sådanne ekstrapolationer og har begrænset sig til specifikke lokaliteter,
hvor der er placeret en meteorologisk målestation fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Tabel 2 viser
denne sammenligning for en enkelt lokalitet versus et område (Ringkøbing amt).
Tabel 2. Sammenligning af langtidsgennemsnit af vandingsbehov (mm) for afgrøder med en rodzone kapacitet på 60 mm simuleret med Vandregnskab (Thysen & Detlefsen, 2006) for perioden 1990-2015 og
modelleret af Gregersen & Knudsen (1981) for perioden 1957-76, jf. ten Damme & Andersen (2018).
Vandregnskab 1990-2015
Gregersen & Knudsen 1957-1976
Afgrøde
Borris
Afgrøde
Ringkøbing amt
Vårbyg
112
Vårsåede kornarter
85
Spisekartofler
142
Spisekartofler
89
Stivelseskartofler
130
Stivelseskartofler
99
Græs
193
Græs
181
Majs
144
Majs
92
Tabel 2 indikerer, at vandingsbehovet er steget forholdsvist meget fra perioden 1957-1976 til perioden
1990-2015, i de fleste af afgrøderne. Der er imidlertid flere mulige forklaringer på stigningen. For det første
er metoden, hvormed den potentielle fordampning måles/beregnes, ændret. Hvor Gregersen & Knudsen
(1981) baserede deres beregninger på fordampningsmålere, er der i den nye opgørelse brugt værdier beregnet med Makkink formlen baseret på meteorologiske data. Sidstnævnte er den foretrukne metode for
nuværende, da fordampningsmålerne var influeret af en række forhold, som læ- og oaseeffekter samt det
forhold, at varmekapaciteten af vandet i fordampningsmåleren influerede på værdierne (Mikkelsen & Olesen, 1991). Sidstnævnte forfattere konkluderede således, at dette kunne medføre ca. 10% fejl på gennemsnittene. En anden grund til forskelle mellem de to vandingsbehovsopgørelser er anvendelsen af forskellige
modeller i opgørelserne. Disse har således forskellig parameterisering af afgrødeudvikling og fordampningsfaktor hen over sæsonen. I studiet foretaget af Gregersen & Knudsen (1981) anvendtes ikke nogen
afgrødekoefficient, hvorfor den aktuelle fordampning højst kunne være lig med den potentielle. I Vandregnskab (Thysen & Detlefsen, 2006) er den maksimale afgrødekoefficient generelt sat til 1,1 og for kartofler
1,2, således at aktuel fordampning kan være 10-20% højere end den potentielle. Ten Damme & Andersen
(2018) kunne derfor ikke konkludere, at forskellene skyldes klimaændringer, da dette ville kræve en mere
dybtgående analyse, som muligvis ville kompliceres af, at de meteorologiske målemetoder har ændret sig.
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Vurdering af behov for ændrede krav til vandingsniveau for opnåelse af højere kvælstofnorm
Der er netop begyndt at komme tal for den nye klimanormal som dækker perioden 1990-2020, så denne
kan sammenlignes med den foregående 30 års periode 1960-1990 (DMI, 2021). Set for hele landet og hele
året underbygger forskellene de projektioner, der er udarbejdet vha. klimaændringsmodellering, nemlig at
det danske klima bliver varmere og vådere. DMI (2021) har beregnet, at gennemsnitstemperaturen er steget med 1,0°C til 8,7°C og gennemsnitsnedbøren med 47 mm til 759 mm i forhold til den foregående 30
års periode. Disse tendenser projiceres at fortsætte frem mod midten af århundredet med stigninger på ca.
5% for nedbøren og 1,5°C sammenlignet med 1980-2010. Figur 1 og Figur 2 viser alene sommerperioden,
der er mest relevant i forhold til vandingsbehov. Der er imidlertid ikke stor forskel på projektionerne for sommer og for hele året, når der regnes absolut på temperaturen og procentvis på nedbøren.

Figur 1. Projiceret ændring i nedbør i procent i sommermånederne jun-jul-aug midt i århundredet i forhold
til referenceperioden 1981-2010 ved mellem CO2-niveau (RCP4.5) i hht. DMI’s klimaatlas (DMI, 2021).
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Figur 2. Projiceret ændring i temperatur i sommermånederne jun-jul-aug midt i århundredet i forhold til
referenceperioden 1981-2010 ved mellem CO2-niveau (RCP4.5) i hht. DMI’s klimaatlas (DMI, 2021).
Kigges der på vandbalancen i sommermånederne ved at betragte forskellen i projicerede stigninger i nedbør på ca. 5% (Figur 1) og stigninger i fordampning på ca. 2,5% (Figur 3), tyder forudsigelserne på meget
små ændringer, da fordampningen er højere end nedbøren om sommeren. Vandbalanceforudsigelserne
tilsiger således ikke væsentlige ændringer i vandingsbehov. Vandbalancen i sig selv er dog ikke den eneste
faktor, der påvirker vandingsbehovet. I og med at nedbørsintensiteten forventes at stige på grund af højere
temperatur, forventes også en øget længde af tørre perioder om sommeren (Figur 4). Denne forventede
stigning i længden af tørre perioder er dog også forholdsvis lille, mindre end 3% i de fleste områder af landet.
I forhold til tidligere beregninger (Gregersen & Knudsen, 1981) viser nye beregninger (Ten Damme & Andersen, 2018) et større gennemsnitligt vandingsbehov. Der er ikke belæg pt. for, at denne forøgelse skulle
skyldes klimaændringer, da projektionerne frem til midten af århundredet, ikke tyder på væsentlige ændringer i vandbalancen i sommermånederne. Sandsynligvis skyldes opjusteringen således nye måle- og
beregningsmetoder. Vandingsbehovet varierer kraftigt mellem år på en given lokalitet f.eks. fra 50 til 250
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mm i vinterhvede ved Borris i perioden 1990-2015 (Ten Damme & Andersen, 2018) og aftager med stigende rodzonekapacitet (RZK) fra f.eks. 110 mm ved RZK=60 mm til 60 mm ved RZK=120 mm for vårbyg i
Borris.

Figur 3. Projiceret ændring i fordampning i procent i sommermånederne jun-jul-aug midt i århundredet i
forhold til referenceperioden 1981-2010 ved mellem CO2-niveau (RCP4.5) i hht. DMI’s klimaatlas (DMI,
2021).

8

Figur 4. Projiceret ændring i procent i længden af tørre perioder i sommermånederne jun-jul-aug midt i
århundredet i forhold til referenceperioden 1981-2010 ved mellem CO2-niveau (RCP4.5) i hht. DMI’s klimaatlas (DMI, 2021).

Konklusion
Det nuværende krav til vanding på 75 mm til opnåelse af en forhøjet kvælstofnorm, vurderes at dække en
meget generaliseret gennemsnitsbetragtning. Der er ikke gennemført en egentlig genberegning af vandingskravet, men det vurderes, at vanding med 75 mm, i langt de fleste tilfælde, er tilstrækkeligt til at sikre
afgrødernes kvælstofoptagelse og dermed begrunde den forhøjede kvælstofnorm. Der er ikke udsigt til, at
de projicerede klimaændringer vil have væsentlig indflydelse på vandingsbehov frem mod år 2050.
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