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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
ønsket bidrag til svar på spørgsmål stillet af Landbrug og Fødevarer angående erosionsmort og model for 
GLM 6-krav. 
 
Spørgsmålene der stilles i et notat fra Landbrug & Fødevarer / SEGES, dateret 31.03.2021 er stillet efter 
afholdelse af et møde med L&F, FVM og AU, og fremgår af s.2-3 i notatet. 

 
1. På mødet blev det ikke oplyst, om modellen løbende opdateres, når der sker en udvikling på 

arealerne og arealanvendelsen, og når der kommer korrektioner til fejlbehæftet datagrundlag for 
modellen. Landbrug & Fødevarer søger en afklaring af, om der vil ske en løbende opdatering af 
kortet?  

2. Der indgår afgrødeeffekt på grundlag af fem års dyrkning. Denne effekt vil ændre sig, når 
landmænd generelt ændrer dyrkningsmetoder. Det være sig for eksempel et stigende areal med 
efterafgrøder, et stigende areal med tidlig sået vintersæd et generelt stigende areal med reduceret 
jordbearbejdning m.v. Vil denne effekt løbende blive opdateret?  

3. Vores forståelse er, at modellen kun er testet på data fra 1990’erne. Dertil skal det bemærkes, at 
dyrkningsmetoderne løbende har ændret sig siden da. Derudover bemærkede vi ved mødet, at det 
ikke var alle dele af landet, hvor modellen passede lige godt med disse testdata.  

4. Jordbundstypekort indgår i modellen. Dette kort er generelt fejlbehæftet – og derfor kan det være 
medvirkende til en forkert vurdering af erosionsrisiko. Det er derfor problematisk, hvis ikke kortet bliver 
opdateret løbende, når der kommer korrektioner til jordbundstypekortet. Det er desuden 
problematisk, at det giver risiko for en forkert vurdering af erosionsrisiko.  

5. Det er uklart, om det vil være muligt at rette kortdata, hvis erosionsrisikokortet er forkert. Det bør til 
enhver tid være således, at landmanden har mulighed for at få rettet disse kortdata, fx ved at tilkalde 
en myndighedsperson.  

 
Endvidere ønsker LBST svar på om 
6. Er kortet på MiljøGIS tilstrækkeligt rådgivningsgrundlag, eller kan SEGES gives udvidet adgang til 

kortet? 
7. Er det korrekt forstået, at med erosionsrisikoen er der netop fastlagt en gennemsnitlig erosionsrate, 

som over en årrække indtræffer, hvis man pløjer arealet traditionelt?  

Besvarelse 

Ad 1.  Vil der ske en løbende opdatering af kortet? 

Den landsdækkende modellering af erosionsrisikoen opdateres på nuværende tidspunkt ikke 
rutinemæssigt. 
 

Ad. 2.  Vil effekten af ændrede dyrkningsmetoder opdateres? 
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I erosionsmodelleringen er der anvendt afgrødedata fra markblokdatabasen for perioden 2005 – 2014 til 
estimeringen af modellens afgrødefaktor (Onnen m.fl., 2019). Det bemærkes, at afgrødefaktorerne 
repræsenterer et gennemsnit for 10-årsperioden. I modellen indgår disse data aggregeret på 1-km2 raster 
og afspejler dermed lokalt typiske sædskifter for perioden og ikke de aktuelle forhold i marken. På 
nuværende tidspunkt opdateres modellen ikke rutinemæssigt for langsigtede ændringer i sædskifter og 
dyrkningstiltag.  
 
Reduceret jordbearbejdning med godt jorddække anses for et erosionsbeskyttende tiltag, men indgår 
ikke i den anvendte dyrkningsfaktor.  
 

Ad 3.  Vores forståelse er, at modellen kun er testet på data fra 1990’erne. Dertil skal det 
bemærkes, at dyrkningsmetoderne løbende har ændret sig siden da. Derudover bemær-
kede vi ved mødet, at det ikke var alle dele af landet, hvor modellen passede lige godt 
med disse testdata.  
Modelberegnet rilleerosion er sammenholdt med feltmålinger af erosionsriller på et stort antal hældninger 
i perioden 1994 – 1999 og opgjort for forskellige landsdele. Da erosionsmodellen estimerer den langsig-
tede gennemsnitlige erosion, er det ikke meningsfuldt at foretage sammenligninger for enkelte lokaliteter 
pga. de forholdsvis korte moniteringsperioder. Generelt observeres en stærk korrelation mellem 
modelleret og målt rilleerosion på regional basis, som viser, at modellen er i stand til at afspejle de 
regionale variationer i rilleerosion. Forskelle mellem målt og estimeret rilleerosion er forventet, da de 
steds- og tidsspecifikke forhold ikke er taget højde for i modellen. Desuden er målingen af rilleerosion 
også forbundet med en usikkerhed. Modellen underestimerer typisk den regionaliserede rilleerosion. 
 
Modellen er kalibreret med data af sedimenttransport i vandløb fra 31 NOVANA oplande for perioden 
2007 – 2014 (Onnen m.fl., 2019). Denne kalibrering afspejler de specifikke forhold i Danmark, hvor 
estimeret jordtab er relativt lavere end for andre lande med lignende naturgeografiske forhold.  
 

Ad 4.  Jordbundstypekort indgår i modellen. Dette kort er generelt fejlbehæftet – og derfor 
kan det være medvirkende til en forkert vurdering af erosionsrisiko. Det er derfor proble-
matisk, hvis ikke kortet bliver opdateret løbende, når der kommer korrektioner til jord-
bundstypekortet. Det er desuden problematisk, at det giver risiko for en forkert vurdering 
af erosionsrisiko.  
Erodibilitetsfaktoren i modellen er beregnet på grundlag af jordteksturkortet (Adhikari m.fl., 2013). Derfor 
påvirker usikkerheden forbunden med teksturkortlægning også erosionsestimeringen. Der er gennemført 
en sammenligning af erodibilitetsfaktoren beregnet hhv. vha. teksturkortet og på grundlag af mere end 
40.000 georefererede jordprøver i landet. De to sæt af erodibilitetsfaktorer var meget højt korreleret, og 
den gennemsnitlige fejl på erodibilitetsfaktoren baseret på teksturkortet var relativt lille. Generelt ville det 
være ønskeligt at opdatere erosionsrisikomodelleringen, når datakilderne er forbedret. 
 

Ad 5.  Det er uklart, om det vil være muligt at rette kortdata, hvis erosionsrisikokortet er 
forkert. Det bør til enhver tid være således, at landmanden har mulighed for at få rettet 
disse kortdata, fx ved at tilkalde en myndighedsperson.  
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På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at rette erosionsrisikokortet uden gentagelse af 
modelleringsprocessen for hele landet. En vurdering af, om erosionsrisikokortet er ’rigtigt’ eller ’forkert’, er 
kun mulig, hvis der indsamles systematiske måledata over en længere periode, fx 10 år. Det er mere 
nærliggende at evaluere input-dataene til modellen lokalt. 
 

Ad 6.  Er kortet på MiljøGIS tilstrækkeligt rådgivningsgrundlag, eller kan SEGES gives ud-
videt adgang til kortet? 
På MiljøGIS findes der kun udvalgte kort i sammenhæng med erosionsrisikokortlægningen. AU AGRO er 
indstillet på at stille kort over inputdata samt erosionsrisiko og sedimenttilførsel til vandområder til 
rådighed for SEGES. 
 

Ad 7.  Er det korrekt forstået, at med erosionsrisikoen er der netop fastlagt en gennemsnit-
lig erosionsrate, som over en årrække indtræffer, hvis man pløjer arealet traditionelt?  
Erosionsrisikoen er den langsigtede gennemsnitlige erosions- eller depositionsrate, der forventes på et 
givent areal, hvor arealanvendelsen afspejles af den kortlagte dyrkningsfaktor. Således forventes der ikke 
nødvendigvis en pløjning på alle landbrugsarealer. 
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