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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug stillet 
et opfølgende spørgsmål til notat fra 30. sep. 2020 ”Revurdering af kvælstofudvaskning fra 
økologiske landbrugsarealer” fra Aarhus Universitet (AU) (Olesen et al., 2020). I bestillingen 
anføres, at effekten af målrettede efterafgrøder i Olesen et al. (2020) er bestemt på baggrund af 
det samlede areal dyrket konventionelt, mens de målrettede efterafgrøder i praksis kun fordeles 
på kystvandoplande med indsatsbehov. På den baggrund ønsker LBST, at AU med 
udgangspunkt i indsatsbehovet for 2020 på 3.500 ton N, estimerer effekten af økologi ud fra 
kystvandsoplande med og uden indsatsbehov, således at der tages hensyn til fordelingen af 
målrettede efterafgrøder på kystvandoplande. 

Besvarelse 

1.1 Fordeling af målrettede efterafgrøder på hele det konventionelle areal 

I Olesen et al. (2020) blev der taget udgangspunkt i 2017, hvor arealet med målrettede efteraf-
grøder (MR-efterafgrøder) var 145.000 ha. Med en forventet effekt af MR-efterafgrøder på 33 kg 
N/ha ville det svare til en udvaskningsreduktion fra rodzonen på i alt 4.785 ton N. Da økologiske 
bedrifter ikke ingår i indsatsbehovet MR-efterafgrøder (Landbrugsstyrelsen 2020), blev effekten af 
MR-efterafgrøderne fordelt på et samlet konventionelt areal i omdrift på 2.115.000 ha svarende 
til en reduktion på 2,3 kg N/ha.  

På baggrund af typesædskifter og baseret på omdriftsareal beregnede Olesen et al. (2020), at 
omlægning til økologi reducerer udvaskningen med 16 kg N/ha. Med antagelsen om en effekt 
af MR-efterafgrøder på 2,3 kg N/ha på konventionelle arealer i 2017 samt øvrige anvendte for-
udsætninger omkring bl.a. husdyrefterafgrøder på konventionelle bedrifter og øget afgræsnings-
intensitet på økologiske bedrifter, ville omlægning til økologi reducere udvaskningen fra rodzo-
nen med mellem 9 og 11 kg N/ha (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Reduktion i nitratudvaskning fra rodzonen ved omlægning fra konventionel til økologisk produktion 
opgjort på baggrund af omdriftsarealet for konventionelle og økologiske bedrifter i 2017. Data fra Tabel 9 
i Olesen et al. (2020).  

Kilde til reduktion i nitratudvaskning Reduktion (kg N/ha) 
Modelberegnet reduktion for typesædskifter  16 
Effekt af afgræsning  -4 til -3 
Effekt af MR-efterafgrøder -2,3 
Effekt af husdyrefterafgrøder -0,3 
Samlet effekt 9 til 11 
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1.2 Fordeling af MR-efterafgrøder alene på kystvandoplande med indsatsbehov 

LBST anfører i bestillingen, at MR-efterafgrøder i praksis alene placeres i kystvandoplande med 
indsatsbehov, mens effekten af disse i Olesen et al. (2020) er beregnet på baggrund af det totale 
areal i omdrift, hvor også i kystvandoplande uden indsatsbehov er inkluderet. Det ønskes i bestil-
lingen, at der tages udgangspunkt i 2020, hvor der var et indsatsbehov på 3.500 ton N. Dette 
indsatsbehov svarede ifølge Landbrugsstyrelsen (2020) til ca. 380.000 ha efterafgrøder. I Bilag 1 
er listet kystvandoplande med indsatsbehov i 2020. 

Indsatsbehovet i et givent kystvandopland udmøntes i form af MR-efterafgrøder, der angives i 
procent af det konventionelle efterafgrødegrundareal i oplandet. Effekten af MR-efterafgrøder i 
kystvandoplande med indsatsbehov kan i princippet opgøres efter forskellige arealinddelinger 
som hele det konventionelle areal, det konventionelle areal i omdrift eller efterafgrødegrundare-
alet. For at muliggøre sammenligning med de beregninger, der er gennemført i Olesen et al. 
(2020), er der igen taget udgangspunkt i det konventionelle areal i omdrift. 

I Tabel 2 er angivet det totale, dyrkede areal (i og uden for omdrift) og det totale areal i omdrift 
for hele landet i 2017 og 2020 opdelt i konventionelle og økologiske bedrifter. Ligeledes er vist 
konventionelt og økologisk areal totalt og i omdrift i 2017 og 2020 for de 80 kystvandoplande, 
hvor der var indsatsbehov i 2020 (Bilag 1).  

Tabel 2. Konventionelle og økologiske arealer totalt og i omdrift i 2017 og 2020 samt areal totalt og i omdrift 
i kystvandoplande med indsatsbehov i 2020 (Bilag 1). Data er udtrukket fra det Jordbrugsrelaterede Forsk-
ningsregister (FRJOR) ved AU, Institut for Agroøkologi. Afvigende værdier ift. Olesen et al. (2020) skyldes 
afrunding. 

 Konventionel Økologisk I alt DK 
Arealer i 1.000 ha 2017 2020 2017 2020 2017 2020 
Areal totalt 2.445 2.355 222 303 2.667 2.658 
Areal i omdrift 2.116 2.018 164 231 2.280 2.249 
Areal med indsatsbehov totalt 2.261 2.188 210 282 2.471 2.470 
Areal i omdrift med indsatsbehov 1.964 1.880 156 216 2.120 2.096 

 

Indsatsbehovet i 2020 på 380.000 ha MR-efterafgrøder ville med en fortsat antagelse om en ef-
fekt på 33 kg N/ha som i Olesen et al. (2020) svare til en samlet effekt på 12.540 ton N i rodzonen. 
Fordelt alene på konventionelt areal i omdrift i kystvandoplande med indsatsbehov, dvs. ca. 
1.880.000 ha i 2020 (Tabel 2), kan der beregnes en effekt af MR-efterafgrøderne på 6,7 kg N/ha 
(Tabel 3). Denne effekt er beregnet ud fra det totale omdriftsareal i kystvandoplande med ind-
satsbehov i 2020 (Bilag 1). Der er således ikke taget hensyn til, at indsatsbehovet varierer mellem 
kystvandoplandene, hvilket betyder, at de målrettede efterafgrøder ikke vil blive etableret med 
samme andel i forskellige kystvandsoplande.     

Under forudsætning af at udvaskningen i kystvandoplande med reduktionsbehov er den samme 
som for hele landet, samt at de øvrige effekter i Olesen et al. (2020) er uændrede, vil effekten af 
omlægning til økologisk produktion mindskes, når effekten af MR-efterafgrøderne alene tilskrives 
kystvandoplande med indsatsbehov (Tabel 3). Således falder effekten fra 9-11 kg N/ha i 2017 



5 
 

(Tabel 1), hvor indsatsbehovet var 145.000 ha MR-efterafgrøder, til 5-6 kg N/ha i 2020, hvor ind-
satsbehovet var 380.000 ha og effekten alene tillægges kystvandoplande med indsatsbehov (Ta-
bel 3).  

Den lavere effekt af omlægning til økologi i 2020 skyldes primært det øgede areal med MR-ef-
terafgrøder i 2020, da omdriftsarealet med indsatsbehov både i 2017 og 2020 udgjorde største-
delen, dvs. over 90 %, af det samlede omdriftsareal (Tabel 2). Effekten af MR-efterafgrøder vil dog 
yderligere øges, og effekten af omlægning dermed mindskes, når MR-efterafgrøderne fordeles 
på det mindre areal, som kystvandoplandene med indsatsbehov udgør. Det betyder omvendt, at 
effekten af omlægning til økologisk produktion vil være højere i kystvandoplande uden indsats-
behov. Uden MR-efterafgrøder vil effekten af omlægning til økologi således svare til 12-13 kg 
N/ha (Tabel 3).  

I Olesen et al. (2020) er det anført, at der fra 2017 til 2020 har været en lille stigning i frivillige 
efterafgrøder på det økologisk dyrkede areal. Effekten af en sådan stigning er ikke inkluderet i 
Tabel 3, men en indregning ville øge den angivne reduktion ved omlægning til økologi.  

Tabel 3. Reduktion i nitratudvaskning ved omlægning fra konventionel til økologisk produktion opgjort på 
baggrund af omdriftsarealet for konventionelle og økologiske bedrifter i 2020 i kystvandoplande med og 
uden indsatsbehov. Data ud over reduktion ved MR-efterafgrøder er fra Olesen et al. (2020) og er ligeledes 
angivet i Tabel 1. 

 Reduktion (kg N/ha) 
Kilde til reduktion i nitratudvaskning Med indsatsbehov Uden indsatsbehov 
Modelberegnet reduktion for typesædskifter  16 16 
Effekt af afgræsning  -4 til -3 -4 til -3 
Effekt af MR-efterafgrøder 6,7 0 
Effekt af husdyrefterafgrøder -0,3 -0,3 
Samlet effekt 5 til 6 12 til 13 

 

1.3 Betydning af forudsætninger for beregningerne 

Beregningerne vedr. MR-efterafgrøder i 2020 er gennemført på en måde, der betyder, at de øv-
rige parametre fra Olesen et al. (2020) fra 2017 er holdt konstante ud fra en alt andet lige anta-
gelse. Denne antagelse er dog usikker både i forhold til metode og til udviklingen fra 2017 til 2020, 
hvilket bør iagttages. Desuden er der i Olesen et al. (2020) lavet en række nødvendige antagelser 
omkring fordeling af bedriftstyper i landet.  

Der er i effektberegningerne ikke taget hensyn til, at indsatsbehovet varierer mellem kystvandop-
landene. Det bevirker, at der i kystvandoplande med lavt indsatsbehov sker en overvurdering af 
effekten af MR-efterafgrøderne, hvilket samtidigt betyder en undervurdering af omlægning til 
økologi.  
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Når indsatsbehovet for MR-efterafgrøder angives som procent af det konventionelle efterafgrø-
degrundareal i oplandet, kunne efterafgrødegrundarealet også være basis for beregning af ef-
fekt af MR-efterafgrøder frem for hele det konventionelle areal i omdrift, som her er anvendt. Be-
grundelsen for at anvende det konventionelle omdriftsareal frem for efterafgrødegrundarealet er, 
at MR-efterafgrøderne opfylder indsatsbehovet for hele kystvandoplandet – ikke kun efterafgrø-
degrundarealet. Dette kunne omvendt være et argument for, at hele arealet i kystvandoplandet 
eller hele det konventionelle areal, dvs. inkl. arealer uden for omdrift, skulle anvendes i beregnin-
gerne. Når dette ikke er sket i ovenstående, skyldes det, at værdierne skulle være sammenligne-
lige med Olesen et al. (2020), hvor der var valgt at inddrage omdriftsarealet for beregninger af 
effekt af dels MR-efterafgrøderne dels de øvrige effekter i Tabel 3. Alternativet ville være at gen-
beregne alle værdierne i Olesen et al. (2020).  

I perioden fra 2017 til 2020 er det økologiske areal steget væsentligt (Tabel 2). Denne stigning 
betyder, at effekten af afgræsning på det økologiske areal i Tabel 3 potentielt kan være ændret 
i 2020 i forhold til 2017, bl.a. afhængigt af hvilke bedriftstyper, der er omlagt til. En eventuelt æn-
dret effekt af afgræsning på økologiske bedrifter har ikke været inddraget i beregningerne bag 
Tabel 3. Ligeledes er det mindre konventionelle areal, der bl.a. er en følge af stigningen i det 
økologiske areal fra 2017 til 2020, ikke blevet inddraget i forbindelse med f.eks. effekt af husdyr-
efterafgrøder. Ændringerne i arealer mellem konventionel og økologi vedrører ikke kun det egent-
lige areal men også fordelingen mellem omdrift og uden for omdrift, som varierer mellem de to 
bedriftstyper, hvor omdriftsarealet udgør en højere andel på konventionelle sammenlignet med 
økologiske bedrifter. Således kan det ud fra Tabel 2 beregnes, at omdriftsarealet på konventio-
nelle bedrifter udgør 86-87 % af det dyrkede areal, mens den tilsvarende andel på økologiske 
bedrifter er 74-76 %. Sådanne forskydninger vil også kunne påvirke sammenligninger mellem 
konventionelle og økologiske bedrifter, når beregninger baseres på enten omdriftsareal eller det 
totalt dyrkede areal. 

1.4 Konklusion  

Når effekten af MR-efterafgrøder alene fordeles på det konventionelle omdriftsareal i kystvand-
oplande med indsatsbehov, reduceres effekten af omlægning til økologi i forhold til Olesen et al. 
(2020). Med en alt andet lige betragtning vedr. øvrige effekter og parametre, falder effekten af 
omlægning således fra 9-11 kg N/ha i 2017, hvor indsatsbehovet var 145.000 ha MR-efterafgrø-
der, til 5-6 kg N/ha i 2020, hvor indsatsbehovet var 380.000 ha MR-efterafgrøder. Det er primært 
stigningen i MR-efterafgrøder, der betinger forskellen mellem 2017 og 2020. I kystvandomlande 
uden indsatabehov er effekten af omlægning til økologi beregnet til at være 12-13 kg N/ha. Be-
regning af effekten vil afhænge af den valgte metode, herunder hvilke arealer beregningerne 
baseres på, hvorfor den beregnede effekt ikke kan betragtes som entydig men vil kunne variere 
afhængigt af den valgte tilgang.  
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Bilag 1. Kystvandoplande med indsatsbehov 2020.  

Fra: Bekendtgørelse nr. 101 af 31/01/2020 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/101)  

Nr. Navn på kystvandopland 

2200002 Roskilde Fjord, indre(2) 

2200007 Isefjord(24, 165) 

2300003 Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (6, 9) 

2500004 Korsør Nor(16) 

2500005 Basnæs Nor(17) 

2500006 Holsteinborg Nor(18) 

2500008 Skælskør Fjord og Nor(25) 

2500009 Musholm Bugt, indre(26) 

11000069 Åbne vandomr. Gr. II – Kattegat(154, 222, 225) 

11000084 Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(221) 

12000070 Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak(156) 

12000071 Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning(157) 

12000072 Hjarbæk Fjord(158) 

13000073 Mariager Fjord(159, 160) 

14000060 Nissum Fjord(129, 130, 131) 

14000062 Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(133) 

15000063 Randers Fjord(135, 136, 137) 

17000066 Stavns Fjord(142) 

17000067 Århus Bugt, Kalø Vig, Begtrup Vig og Knebel Vig (144, 145, 147) 

17000083 Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219) 

18000061 Ringkøbing Fjord(132) 

19000059 Horsens Fjord(127, 128) 

19000068 Norsminde Fjord(146) 

19000083 Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219) 

21000074 Åbne vandomr. Gr. II – Storebælt og Smålandsfarvandet(200) 

24000075 Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (201) 

25000012 Smålandsfarvandet, syd(34) 

25000013 Karrebæk Fjord(35) 

25000014 Dybsø Fjord(36) 

25000015 Avnø Fjord(37) 

25000016 Guldborgsund(38) 

25000017 Åbne vandomr. Gr. V – Storebælt og Smålandsfarvandet(41, 45) 

25000076 Smålandsfarvandet, åbne del(206) 

26000018 Åbne vandomr. Gr. VII – Østersøen (44, 208) 

26000019 Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (46) 

26000020 Præstø Fjord(47) 

26000022 Stege Nor(49) 

26000078 Rødsand(209) 

31000023 Åbne vandomr. Gr. VIII – Østersøen, Bornholm(56, 57) 
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41000052 Lister Dyb (111), Vidå-Kruså delen 

110000052 Juvre Dyb, Lister Dyb, Knudedyb og Grådyb(107, 111, 120, 121) 

110000056 Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(119) 

111000048 Genner Bugt(101) 

111000049 Åbenrå Fjord(102) 

111000050 Als Fjord, Als Sund, Augustenborg Fjord(103, 104, 105) 

111000051 Haderslev Fjord(106) 

111000053 Avnø Vig(108) 

111000054 Hejlsminde Nor(109) 

111000055 Flensborg Fjord og Nybøl Nor(110, 113, 114) 

111000057 Vejle Fjord(122, 123) 

111000058 Kolding Fjord(124, 125) 

111000082 Åbne vandomr. Gr. IV – Lillebælt(216, 217, 224) 

112000035 Bredningen(74) 

112000036 Emtekær Nor(75) 

112000037 Orestrand(76) 

112000038 Gamborg Fjord og Nor(78, 80) 

112000040 Aborg Minde Nor(82) 

112000043 Helnæs Bugt(87) 

112000080 Torø Vig og Torø Nor(213) 

112000082 Åbne vandomr. Gr. IV – Lillebælt(216, 217, 224) 

113000024 Nærå Strand(59) 

113000025 Dalby bugt(61) 

113000026 Lillestrand(62) 

113000046 Odense Fjord(92, 93) 

113000083 Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219) 

114000041 Nyborg Fjord, Holckenhavn Fj(86, 83) 

114000042 Kerteminde Fjord, Kertinge Nor(84, 85) 

114000047 Åbne vandomr. Gr. V – Storebælt SV og NV(95, 96) 

115000027 Nakkebølle Fjord(63) 

115000028 Skårupøre Sund(64) 

115000029 Thurø Bund(65) 

115000030 Lindelse Nor(68) 

115000031 Vejlen(69) 

115000032 Salme Nor(70) 

115000033 Tryggelev Nor(71) 

115000034 Kløven(72) 

115000044 Lunkebugten(89) 

115000045 Langelandssund(90) 

115000079 Faaborg Fjord(212) 

115000081 Det sydfynske Øhav, åbne del(214) 
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