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1 Indledning 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, opdaterer hvert år de seneste tyve 
års næringsstofbalancer på landsplan for landbrugets anvendelse af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K), 
herunder beregning af overskud og udnyttelse af de tre næringsstoffer.  
 
Overskuddet af et næringsstof svarer til den samlede mængde af næringsstoffet, der er tilbage på 
bedriften, når import af fodermidler og handelsgødning er fratrukket den mængde, der er eksporteret via 
salg af vegetabilske og animalske produkter. Overskuddet er altså, hvad der potentielt kan tabes via 
ammoniakfordampning fra stald og lager, ved udbringning, denitrifikation, udvaskning eller 
overfladeafstrømning eller kan indgå i jordens pulje af organiske forbindelser.  
 
Balancerne er beregnet som en national bedriftsbalance, hvilket betyder, at overskuddet beregnes som 
differencen mellem input og output fra ”bedriften”, hvor der med bedriften her menes den samlede 
landbrugssektor. I modsætning til en markbalance indgår omsætningen mellem mark og stald ikke i 
beregning af bedriftsbalancen. Den valgte tilgang betyder, at tiltag der foretages i marken for at reducere 
udledning af næringsstoffer, ikke påvirker bedriftsbalancen. Tiltag som f.eks. øget anvendelse af 
efterafgrøder dyrket med henblik på at reducere kvælstofudvaskningen, nedfældning af gylle med henblik 
på at reducere ammoniak-fordampningen samt udlægning af randzoner for at reducere udledning af 
fosfor influerer ikke på balancerne.  

2 Metode 

Næringsstofoverskuddet af kvælstof, fosfor og kalium er beregnet som en national bedriftsbalance, hvor 
forskellen mellem de til- og fraførte mængder udgør overskuddet af det pågældende næringsstof. Et 
principdiagram for beregningerne af landbrugets næringsstofoverskud er vist i Figur 1. For yderligere 
oplysninger om beregning af balancerne henvises til Kyllingsbæk (2000, 2005). 
 
Forbruget af kvælstof, fosfor og kalium i handelsgødning i landbruget er opgjort som grovvarefirmaernes 
solgte mængder iflg. Danmarks Statistik (DS) minus en anslået mængde anvendt i private haver, golfbaner, 
offentlige parker og lignende. Mængden anvendt hertil er anslået til 5.000 tons N/år indtil 2009/10 og 
herefter til 2.000 tons N/år. Af fosfor og kalium er tilsvarende antaget, at 500 tons P/år og 1.500 tons K/år 
anvendes uden for landbruget. I opgørelserne er tilførslen med handelsgødning forskudt et driftsår, da 
handelsgødning indkøbt i et givet driftsår er relateret til høsten det efterfølgende driftsår. Således er der ved 
summeringen af tilførslen for driftsåret 2019/20 anvendt indkøbt handelsgødning for driftsåret 2018/19.  
 
Tilførsel og fraførsel af vegetabilske og animalske produkter (Figur 1), opstilles ud fra statistiske data 
hovedsageligt på grundlag af Danmarks Statistik (DS). De indhentede mængder fra DS omregnes til indhold 
af kvælstof, fosfor og kalium ud fra tørstofindhold og næringsstofkoncentrationer. Koncentrationerne i 
kornprodukter opdateres årligt ud fra opgørelser af næringsstofindhold i korn, hvoraf den seneste er Sloth 
& Poulsen (2020). Øvrige koncentrationer er holdt konstante siden 2005 (for flere detaljer se Kyllingsbæk, 
2005). Data vedr. organisk affald er indhentet fra gødningsregnskaberne (GR) via Det Jordbrugsrelaterede 
Forskningsregister (FRJOR) ved Institut for Agroøkologi (AGRO).  
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Kvælstofdeposition er baseret på opgørelser fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (f.eks. Ellermann 
et al. 2021). Depostion af fosfor og kalium er fastholdt på samme niveau som i Kyllingsbæk (2005) svarende 
til 0,1 kg P/ha og 3 kg K/ha. Tilførsel af kvælstof via fiksering er baseret på det dyrkede areal med 
bælgplanter, udbytte fra DS, beregnet kvælstofoptag samt forventet andel af kvælstofoptaget, der 
stammer fra fiksering. Fritlevende mikroorganismer i jorden er antaget at bidrage med 2 kg N/ha på hele 
det dyrkede areal.  
 
 

  

 
Figur 1: Principdiagram samt datakilder for beregning af landbrugets næringsstofoverskud.   

 
 
 
 
 

TILFØRSEL FRAFØRSEL

Handelsgødning (DS) Mark Vegetabilske produkter (DS)
- korn

Organisk affald (GR) - græs- og industrifrø
- kartofler og sukkerroer

Nedbør (DCE/AGRO) - bælgsæd
Foderkorn og grovfoder - frilandsgrønsager

N-fiksering (AGRO)
Animalske produkter (DS)

Import af fodermidler (DS) - æg og mælk
- oliekager1 Stald - kød 
- korn og veg. produkter2 Husdyrgødning
- animalske produkter3

- andet4 Export af levende dyr (DS)

Dyr til destruktion (DS)

Overskud

1Oliekager 2Korn og veg. produkter 3Animalske produkter 4Andet
Solsikkekager Korn Fiskemel Foderfosfat
Sojakager Majs Fiskeensilage
Rapskager Hvedeklid Fiskeaffald
Andre kager Melasse Mælkepulver

Tapiokamel Valle
Citruskvas
Guarmel
Mask
Bærme 
Roeaffald og pulp
Fodergær
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3 Resultater 

3.1 Resultatoversigt 

Balancerne for kvælstof, fosfor og kalium er i det følgende præsenteret i form af udviklingen gennem hhv. 
de seneste fem år og de seneste 20 år. I de to afsnit præsenteres data for de enkelte år samt sammenlig-
ninger mellem forskellige femårs perioder. Efterfølgende præsenteres detaljerede balancer for hvert af de 
tre næringsstoffer, hvori der indgår dels data for det enkelte år dels glidende gennemsnit over tre år, dvs. 
det aktuelle og de to forudgående år. Eksempelvis er glidende gennemsnit præsenteret for 2019/20 be-
regnet som gennemsnit af driftsårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20 svarende til høstårene 2017, 2018 og 
2019. 

3.1.1 Udviklingen de seneste fem år 

Næringsstofoverskud for det dyrkede areal i driftsåret 2019/20 og gennemsnit for de seneste fem år er 
præsenteret i Tabel 1. Tilsvarende er næringsstofudnyttelsen 2019/20 i Tabel 2 sammenlignet med 
gennemsnittet for de seneste fem år.  
 

Tabel 1: Næringsstofoverskud i 2019/20 og gennemsnit for de seneste fem år. 

Næringsstof 
Kg/ha 

2019/20 2015/16-2019/20 
Kvælstof 105 105 
Fosfor 6 8 
Kalium 15 18 

 

Tabel 2: Næringsstofudnyttelse i 2019/20 og gennemsnit for de seneste fem år. 

Næringsstof 
Fraført i % af tilført 

2019/20 2015/16-2019/20 
Kvælstof 43 41 
Fosfor 71 65  
Kalium 66 59 

 
I 2019/20 var kvælstofoverskuddet på samme niveau som i de foregående fem år, mens overskuddet af 
fosfor var faldet med ca. 2 kg P/ha og kalium med 3 kg K/ha (Tabel 1). Næringsstofudnyttelsen i 2019/20 
udviste stigninger for både kvælstof, fosfor og kalium. Kvælstofudnyttelsen steg med 2 %-point, mens 
udnyttelsen af fosfor og kalium steg med hhv. 6 og 7 %-point (Tabel 2). 
 

3.1.2 Udviklingen de seneste tyve år 

I Figur 2 og 3 er ændringer inden for den seneste tyveårs periode for enkeltposterne vist for kvælstof og 
fosfor. I figurerne er beregnet et femårs gennemsnit for hhv. de første (1999/00-2003/04) og sidste 
(2015/16-2019/20) fem år i perioden. Det fremgår, at overskuddet i tyveårsperioden er reduceret med ca. 
22 kg N/ha (Figur 2) og 5 kg P/ha (Figur 3).  
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Figur 2: Ændringer i enkeltposter for kvælstof i de første (1999/00-2003/04) og sidste (2015/16-2019/20) 

fem år af den tyveårige periode (kg N/ha). 
 
 

 
Figur 3: Ændringer i enkeltposter for fosfor i de første (1999/00-2003/04) og sidste (2015/16-2019/20) 

fem år af den tyveårige periode (kg P/ha). 

TILFØRSEL (kg N/ha) FRAFØRSEL (kg N/ha)
1999/00-
2003/04

2015/16-
2019/20

1999/00-
2003/04

2015/16-
2019/20

Handelsgødning 92.2 82.5 Mark Vegetabilske produkter
- korn 14.6 11.8

Organisk affald 2.7 2.9 - græs- og industrifrø 4.4 8.0
- kartofler og sukkerroer 4.6 4.3

Nedbør 8.9 6.7 - bælgsæd 2.9 3.2
Foderkorn og grovfoder - frilandsgrønsager 0.6 0.5

N-fiksering 16.1 15.7
Animalske produkter

Import af fodermidler - æg og mælk 10.4 12.0
- oliekager 60.1 60.6 Stald - kød 32.9 31.2
- korn & veg. prod. 11.1 6.5 Husdyrgødning
- animalske prod. 7.6 3.7
- andet 1.6 0.0 Eksport af levende dyr 0.05 0.30
- i alt 80.4 70.8

Dyr til destruktion 2.4 2.2

Overskud

1999/00-
2003/04

2015/16-
2019/20

I alt 200.3 178.9 127.4 105.3 72.9 73.6

TILFØRSEL (kg P/ha) FRAFØRSEL (kg P/ha)
1999/00-
2003/04

2015/16-
2019/20

1999/00-
2003/04

2015/16-
2019/20

Handelsgødning 6.5 5.5 Mark Vegetabilske produkter
- korn 2.9 2.2

Organisk affald 2.3 2.1 - græs- og industrifrø 0.9 1.9
- kartofler og sukkerroer 0.7 0.6

Nedbør 0.1 0.1 - bælgsæd 0.4 0.5
Foderkorn og grovfoder - frilandsgrønsager 0.1 0.1

Animalske produkter
Import af fodermidler - æg og mælk 1.8 2.1

- oliekager 6.7 7.4 Stald - kød 7.0 6.6
- korn & veg. prod. 1.6 1.0 Husdyrgødning
- animalske prod. 2.7 1.4
- andet 7.1 5.0 Eksport af levende dyr 0.01 0.08

Dyr til destruktion 0.5 0.5

Overskud

1999/00-
2003/04

2015/16-
2019/20

I alt 27.0 22.5 12.6 8.0 14.4 14.5
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Som det fremgår af Tabel 3-5, er landbrugets overskud (tilførsel minus fraførsel) af både kvælstof, fosfor og 
kalium reduceret betydeligt i løbet af de seneste tyve år. Den største reduktion skete indtil midt 0’erne, mens 
der er sket en stigning de seneste år. Kvælstofoverskuddet, der i 1999/00 var på 357.000 tons N, faldt 
således til 231.000 tons N i 2014/15, hvorefter det steg til 274.000 tons N i 2019/20 (Tabel 3). Tilsvarende 
er det gennemsnitlige fosforoverskud reduceret fra 41.000 tons P i 1999/00 til 17.000 tons P i 2019/20 
(Tabel 4) og det gennemsnitlige kaliumoverskud fra 86.000 til 39.000 tons K (Tabel 5). Ændringerne svarer 
til, at overskuddet i den tyveårige periode fra 1999/00 og 2019/20 er reduceret med ca. 24 % (kvælstof), 
59 % (fosfor) og 54 % (kalium). 
 
Tabel 3: Tilførsel, fraførsel, overskud og udnyttelse af kvælstof i 2019/20 og i de forudgående tyve år. Fra-
førsel af animalske produkter er inklusiv eksport af levende dyr og dyr til destruktion. Handelsgødningstil-
førslen er forskudt et år frem, da gødning indkøbt et givet driftsår er relateret til høsten det følgende driftsår.  
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Tabel 4: Tilførsel, fraførsel, overskud og udnyttelse af fosfor i 2019/20 og i de forudgående tyve år. Fraførsel 
af animalske produkter er inklusiv eksport af levende dyr og dyr til destruktion. Handelsgødningstilførslen er 
forskudt et år frem, da gødning indkøbt et givet driftår er relateret til høsten det følgende driftsår.  

 
 

Tabel 5: Tilførsel, fraførsel, overskud og udnyttelse af kalium i 2019/20 og i de forudgående tyve år. Fraførsel 
af animalske produkter er inklusiv eksport af levende dyr og dyr til destruktion. Handelsgødningstilførslen er 
forskudt et år frem, da gødning indkøbt et givet driftår er relateret til høsten det følgende driftsår.  
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3.2  Kvælstof 

3.2.1 Tilførsel af kvælstof 

I Figur 4 er tilførslen af kvælstof med handelsgødning, importerede fodermidler, andet samt den totale 
tilførsel vist som glidende gennemsnit over tre år. Forbruget af handelsgødning har igennem det meste af 
perioden været faldende. Således faldt tilførslen med handelsgødning fra 273.000 tons N i 1999/00 til et 
minimum på 187.000 tons N i 2014/15 (Figur 4). I forbindelse med, at udfasningen af normreduktionen slog 
helt igennem efter Fødevare- og Landbrugspakken (Anonym, 2015) steg tilførslen med handelsgødning til 
228.000 tons N i 2019/20. Til sammenligning var landbrugets forbrug af handelsgødning ifølge DS omkring 
400.000 tons N/år i midt 1980’erne. 
 

 
Figur 4: Tilførsel af kvælstof (tre års glidende gennemsnit) med handelsgødning, importerede fodermidler 

og andet (kvælstoffiksering, organisk affald, nedbør) samt tilførsel i alt. 
 
 
Tilførslen af kvælstof med importerede fodermidler har været jævnt faldende fra ca. 207.000 tons N i 
1999/00 til ca. 186.000 tons N efter 2015/16 (Figur 4). 
 
Tilførsel via kvælstoffiksering, nedbør og med organisk affald (andet) har igennem perioden ligget mellem 
ca. 63.000 og 80.000 tons N/år (Figur 4). Variationerne skyldes primært forskelle i arealer med og udbytter 
af kvælstoffikserende afgrøder som kløvergræs, lucerne og bælgsæd.   
 
Den totale tilførsel af kvælstof opgjort som gennemsnit over tre år er i den seneste tyveårs periode reduceret 
fra ca. 559.000 i 1999/00 til ca. 480.000 tons N i 2019/20 (Figur 4).   
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3.2.2 Fraførsel af kvælstof 

Fraførsel af kvælstof med animalske produkter har været jævnt stigende igennem det meste af perioden, 
omend der har været en lidt svagere stigning siden omkring 2008/09 (Figur 5). Fraførslen med animalske 
produkter steg fra 110.000 tons N i 1999/00 til 120.000 tons N 2019/20.  
 
Fraførsel af kvælstof med vegetabilske produkter har varieret gennem perioden (Figur 5). I perioden fra 
1990/00 til 2007/08 var der en faldende tendens i fraførslen af kvælstof med vegetabilske produkter. Efter 
2009/10 har fraførslen med vegetabilske produkter været relativ stabil. 
 
Den samlede fraførsel som gennemsnit over tre år har i perioden ligget mellem ca. 174.000 og 196.000 
tons N (Figur 5).  
 

 
Figur 5: Fraførsel af kvælstof (tre års glidende gennemsnit) med vegetabilske og animalske produkter 

samt fraførsel i alt. 
   

3.2.3 Kvælstofoverskud  

Kvælstofoverskuddet som glidende gennemsnit over tre år er opgjort dels som det totale overskud i tons 
(Figur 6) dels på markniveau i kg N/ha (Figur 7). I samme figurer er angivet værdier for de enkelte år i den 
tyveårige periode, hvilket ligeledes er præsenteret i Tabel 3.  
 
Kvælstofoverskuddet som treårs gennemsnit faldt fra 374.000 tons N i 1999/00 til et minimum i 2014/15 
på 244.000 tons N (Figur 6). I årene derefter, hvor normreduktionen gradvist blev ophævet, steg 
overskuddet, som i 2019/20 var på 285.000 tons N.  Tilsvarende variationer ses i overskuddet angivet som 
kg N/ha (Figur 7).  
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Figur 6: Årligt kvælstofoverskud samt kvælstofoverskud baseret på tre års glidende gennemsnit.  

 

 
Figur 7: Årligt kvælstofoverskud på markniveau samt kvælstofoverskud baseret på tre års glidende 

gennemsnit. 
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3.2.4 Kvælstofudnyttelse 

Kvælstofudnyttelsen, dvs. fraførsel i procent af tilførsel, er vist i Figur 8 som glidende gennemsnit over tre år. 
I samme figur er angivet værdier for de enkelte år i den tyveårige periode, hvilket ligeledes er præsenteret 
i Tabel 3.  
 
Kvælstofudnyttelsen udtrykt som et treårigt gennemsnit steg fra ca. 33 % i 1999/00 til ca. 44 % i 2009/10 
(Figur 8). Efterfølgende lå udnyttelsen mellem 42 og 44 % indtil 2015/16. I årene derefter faldt udnyttelsen 
til 40 % i 2018/19 og 41 % i 2019/20.  
 

 
Figur 8: Årlig kvælstofudnyttelse (fraførsel i procent af tilførsel) samt kvælstofudnyttelse baseret på tre års 

glidende gennemsnit. 
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3.3 Fosfor 

3.3.1 Tilførsel af fosfor 

Tilførslen af fosfor med handelsgødning som glidende treårigt gennemsnit faldt fra ca. 21.000 tons P i 
1999/00 til ca. 16.000 tons P i 2002/03 (Figur 9). Derefter faldt tilførslen til ca. 10.000 tons P i 2010/11 og 
steg igen til ca. 16.000 tons P i 2017/18. Dette højere niveau har været nogenlunde konstant siden. 
 

 
Figur 9: Tilførsel af fosfor (tre års glidende gennemsnit) med handelsgødning, importerede fodermidler og 

andet (organisk affald, nedbør) samt tilførsel i alt. 
 
Tilførslen af fosfor med importerede fodermidler faldt fra 51.000 tons P/år i 1999/00 til 40.000 tons P i 
2008/09. Siden da har niveauet ligget på lidt under 40.000 tons P/år. Anden tilførsel af fosfor (organisk 
affald og nedbør), hvoraf sidstnævnte kun udgør en lille del, har igennem hele perioden ligget på ca. 5.000 
tons P/år. Samlet er den totale tilførsel af fosfor faldet fra ca. 78.000 tons P/år i starten af den tyveårige 
periode (1999/00) til ca. 55.000 tons P/år i 2009/10. Efterfølgende er tilførslen steget til et niveau på ca. 
60.000 tons P/år gennem de seneste tre år. 
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3.3.2 Fraførsel af fosfor 

I perioden mellem 1999/00 og 2007/08 var der en faldende tendens i fraførslen af fosfor med vegetabilske 
produkter (Figur 10), mens fraførslen imellem 2009/10 og 2017/18 var på nogenlunde samme niveau 
svarende til 15.000 tons P.  

 
Figur 10: Fraførsel (tre års glidende gennemsnit) af fosfor med vegetabilske og animalske produkter samt 

fraførsel i alt. 
 
Fraførsel med animalske produkter har været jævnt stigende igennem den første del af perioden, mens 
den har ligget på ca. 24.000 tons P/år de seneste 10 år (Figur 10). Den samlede fraførsel af fosfor i 
vegetabilske og animalske produkter har i perioden 1990/00 til 2019/20 ligget mellem 35.000 og 39.000 
tons P/år (Figur 10). 
  

3.3.3 Fosforoverskud 

Fosforoverskuddet opgjort som glidende gennemsnit over tre år faldt i perioden 1999/00 til 2009/10 fra 
41.000 tons P/år til ca. 16.000 tons P/år og forblev derefter på dette niveau indtil 2016/17 (Figur 11). I årene 
derefter steg overskuddet til op mod 23.000 tons P/år. På markniveau svarede det til et fald fra et 
gennemsnitligt overskud på 16 kg P/ha i 1999/00 til et overskud på 6 kg P/ha i 2009/10 (Figur 12). Efter 
2016/17 har det gennemsnitlige overskud været på 8 kg P/ha/år. 
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Figur 11: Årlige fosforoverskud samt fosforoverskudet baseret på tre års glidende gennemsnit.  

 

 
Figur 12: Årligt fosforoverskud på markniveau samt fosforoverskudet baseret på tre års glidende 

gennemsnit.  
      

3.3.4  Fosforudnyttelse 

Den gennemsnitlige fosforudnyttelse er i den tyveårige periode steget fra ca. 47 % i 1999/00 til omtrent 70 
% i 2015/16 for så at falde til ca. 61 % i 2018/19 (Figur 12). I 2019/20 var udnyttelsen steget til 64 %.  
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Figur 13: Årlig fosforudnyttelse (fraførsel i procent af tilførsel) samt fosforudnyttelse baseret på tre års 

glidende gennemsnit. 
 

3.4 Kalium 

3.4.1 Tilførsel af kalium 

Tilførslen af kalium med handelsgødning faldt fra 84.000 tons K i 1999/00 til 36.000 tons K i 2011/12 (Figur 
14). I de efterfølgende år steg tilførslen med handelsgødning og lå i perioden fra 2016/17 til 2019/20 på 
et niveau omkring 51.000 tons K/år. Importen af kalium med importerede fodermidler har i perioden ligget 
på mellem 54.000 tons K/år til 64.000 tons K/år. Den samlede tilførsel af kalium, som i store træk afspejler 
tilførslen af handelsgødning, svarede til 150.000 tons K i 1999/00 og til mellem 115.000 og 119.000 tons 
K/år i perioden fra 2016/17 til 2019/20. 
 

 
Figur 14: Tilførsel (tre års glidende gennemsnit) af kalium med handelsgødning , importerede fodermidler 

og andet (organisk affald, nedbør) samt tilførsel i alt. 
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3.4.2 Fraførsel af kalium 

Fraførslen af kalium med vegetabilske produkter lå i den første halvdel af perioden på ca. 45.000 tons K/år 

for derefter at stige til et niveau på ca. 54.000 tons K/år i den sidste del (Figur 15). Fraførsel af kalium med 

animalske produkter steg jævnt fra 14.000 tons K i 1999/00 til 16.000 tons K i 2019/20. Den samlede årlige 

fraførsel var ved periodens start ca. 60.000 tons K og ved periodens slutning ca. 71.000 tons K. 

         
Figur 15:  Fraførsel (tre års glidende gennemsnit) af kalium med vegetabilske og animalske produkter samt 

fraførsel i alt. 
  

3.4.3 Kaliumoverskud 

Det gennemsnitlige kaliumoverskud udviste et fald fra 1999/00, hvor overskuddet var 90.000 tons K, til 

2011/12, hvor overskuddet var 31.000 tons (Figur 16). Derefter steg overskuddet, som i de seneste fem år 

kar ligget på ca. 48.000 tons K/år. På markniveau svarede overskuddet til 36 kg K/ha i 1999/00 og nåede 

et minimum på 12 kg K/ha i 2011/12. I 2019/20 var overskuddet på 18 kg K/ha (Figur 17).  

 
Figur 16: Årligt kaliumoverskud samt kaliumoverskud baseret på tre års glidende gennemsnit.  
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Figur 17: Årligt kaliumoverskud på markniveau samt kaliumoverskud baseret på tre års glidende 

gennemsnit. 
 

3.4.4 Kaliumudnyttelse 

Udnyttelsen af kalium baseret på tre års glidende gennemsnit lå på ca. 44 % i perioden fra 1999/00 til 

2007/08, hvorefter udnyttelsen steg til et maksimum på ca. 71 % i 2011/12 (Figur 18). Fra 2014/15 har 

udnyttelsen af kalium ligget på ca. 60 %. 

 
Figur 18. Årlig kaliumudnyttelse (fraførsel i procent af tilførsel) samt kaliumudnyttelse baseret på tre års 

glidende gennemsnit. 
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4 Forbehold 

De ovenfor præsenterede næringsstofbalancer samt tidligere balancer i samme serie (f.eks. Vinther & Ol-

sen, 2019, 2020) bygger på samme principper og i store træk også på samme antagelser som oprindeligt 

anvendt i Kyllingsbæk (2000, 2005). Disse balancer betragtes derfor som sammenlignelige. Andre bereg-

ninger af balancer kan derimod bygge på andre principper og antagelser, hvilket gør, at de ikke direkte 

kan sammenlignes mht. f.eks. tilførsel og overskud af næringsstoffer.  

Data og antagelser vil være behæftet med en forskellig grad af usikkerhed. I Kyllingsbæk (2000) diskuteres 

de usikkerheder, der er ved de forskellige parametre i beregningerne. Disse usikkerhedsangivelser anses i 

store træk fortsat at være gældende.  

Kvalitetssikring hos DS betyder, at data kan være ændrede i forhold til indhentede værdier inden for de 

seneste år. Ved beregning af de årlige næringsstofbalancer justeres tidligere værdier fra DS, hvis disse er 

blevet ændrede. Af samme grund kan værdier præsenteret ovenfor for tidligere år afvige fra tidligere års 

rapporter.  
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