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Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet  
vil gerne i forlængelse af tidligere høringssvar af 30. november 2006 
fremføre sine betænkeligheder ved den måde, hvorpå regulering af 
fosforoverskud håndteres.  
 
I Bilag 1 redegøres for disse betænkeligheder, idet vi har forholdt os 
til de faglige betragtninger, man baserer reguleringen på, dvs. 
hvordan man udpeger områder med behov for regulering af 
fosforoverskuddet. 
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Bilag 1. 
 
Erosion og overfladeafstrømning 
Risikoområder for fosfortab via erosion og overfladeafstrømning synes 
ikke at indgå i reguleringen. Det undrer os. Der er fagligt set lige så god 
grund til at regulere fosforoverskuddet på denne type risikoområder, som 
der er for at regulere det i drænede jorde. I bilag 1 (skemaet) findes et felt, 
hvor der skal afkrydses, om udspredningsarealerne ligger uden for arealer 
med et direkte fald på 12o eller mere ned til søer eller vandløb (punkt 4 
under miljø, natur, landskab og naboforhold i skemaet), men dette synes 
ikke at få konsekvenser for reguleringen af fosforoverskuddet. Det skal 
bemærkes, at der findes kortmateriale, hvor risikoarealer for erosion er 
registreret.  
 
Anvendelse af fosfor-tal (P-tal) i miljølovgivning 
Som i det tidligere fremsendte notat/høringssvar fra Danmarks 
Jordbrugsforskning, Forskningscenter Foulum d. 30. november 2006 
udarbejdet i forbindelse med denne lovgivnings tilblivelse, vil vi gerne 
henlede opmærksomheden på det faktum, at P-tallet er en analyse, der 
resulterer i en relativ grov inddeling af jordes frugtbarhed mht. fosfor. Der 
mangler dokumentation for, at de afskæringsværdier, der bruges mellem 
lav (<2), passende (2-4), høj (4-6) og meget høj (>6), er gældende også for 
vurdering af tabsrisiko for fosfor i forskellige typer af risikoområder.  
 
Det fremgår ikke af høringsmaterialet, om der stilles krav og i givet fald 
hvilke, til så væsentlige faktorer som udtagning, analysetidspunkt og 
kvalitet af det fosfortal, der ligger til grund for vurderingen. Dette bør 
specificeres. 
 
Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at den statslige autorisation af 
laboratorier, der udfører jordbundsanalyser på landbrugsjord og 
medfølgende obligatoriske kontrol af laboratoriernes analysesikkerhed 
bortfaldt i 2003. Der eksisterer nu en frivillig ordning til mht. 
kvalitetskontrol (ringanalyser i regi af Dansk Landbrugsrådgivning). 
Antallet af laboratorier, der udfører analysen efter danske forskrifter er 
indskrænket voldsomt, hvilket vanskeliggør både kontrolarbejdet og 
indskrænker rekvirenternes muligheder for at købe analyser af god 
kvalitet. Denne situation er særdeles uheldig, når en jordanalyse som P-
tallet, der hidtil kun har været et vejledende tal for landmanden mht. 
produktion og gødskning, også er blevet et tal, der har gyldighed i 
reguleringsøjemed.  
 
Bilag 1, skema. 
Det står ikke helt klart, hvorledes dette skema indgår i materialet. Er det et 
indledende skema, der ligger forrest i en ansøgning? 
 

• Punkt 7 under miljø, natur, landskab og naboforhold i bilag 1. Sætningen 
”Ligger udspredningsarealerne uden for lavbundsarealer og 
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drænede lerjorde med P-tal over 6 der afvander til Natura 2000 
områder” kunne med fordel omformuleres til ”Ligger 
udspredningsarealerne uden for drænede lerjorde med P-tal over 6 
og lavbundsjorde, der afvander til Natura 2000 områder 
overbelastet med fosfor” – for at undgå mulige misforståelser, hvor 
P-tallet anvendes på lavbundsarealer.   

 
• Samme punkt. Hvorfor P-tal 6, når der i nogle tilfælde allerede i et 

vist omfang stilles vilkår ved P-tal på 4 eller derover? 
 

• Udtrykket ’…områder overbelastet med fosfor’ (anvendes her i 
skemaet/bilag 1  men også andre steder f.eks. i bilag 3) er uklart . Er 
et område overbelastet med fosfor, når det dyrkede areal i området 
modtager P i overskud, eller er det når det vandløb, som søen eller 
fjorden området afvander til, modtager mere P, end de kan tåle? 

 
Bilag 3 
 
Første side, tredje afsnit, linie 9: ”De kriterier der skal anvendes, hvis der 
stilles vilkår, der rækker udover det beskyttelsesniveau, der fremgår af 
dette bilag er fastlagt i bilag 4.”- Vil disse kriterier også blive justeret, når 
vand og Natura-2000 planerne efter miljømålsloven foreligger – lige som 
beskyttelsesniveauerne? Og vil det værktøj til udpegning af risikoområder 
for P tab, som er under udarbejdelse, blive implementeret i nærværende 
bekendtgørelse og bilag i stedet for de kriterier, der fremgår af bilag 4? 
Hvis ja, bør det overvejes at lade det fremgå? 
 

Afsnittet ”Beskyttelsesniveauet for fosforoverskud” 
Erosion og overfladeafstrømning.  
Ud fra en faglig synsvinkel kan vi ikke forstå, at der ikke stilles krav 
vedrørende fosforoverskuddet på arealer med risiko for erosion og 
overfladeafstrømning. 
 
Fosforklasser 
Fosforklasse 1 omfatter arealer med drænede lerjorde og fosfortal mellem 4 
og 6. Her må fosforoverskuddet øges med 4 kg pr ha. Der stilles ingen krav 
til, hvor længe arealet må have overskud. På et sådant areal, som måske 
allerede har et fosforoverskud, vil der ophobes fosfor i jorden og P-tallet vil 
formodentlig stige. Dette er uholdbart i længden.  
 
Fosforklasse 2 omfatter lavbundsarealer med permanent højtstående 
grundvand som er detailafvandet ved grøftning eller dræning og som ikke 
har et højt indhold af jern vurderet ud fra okkerklassificeringen, dvs. er 
okkerklasse II eller derover. Her må fosforoverskuddet ikke øges. Som 
nævnt i vort høringssvar af 30. november 2006 finder vi det fagligt 
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uforsvarligt at anvende okkerkortlægningen som et kriterium, der kan 
fritage visse lavbundsjorde for regulering af flere årsager:  
1. Højt jernindhold alene kan ikke bruges som indikator for 

fosfortabsrisiko. Det er jordens mætning med fosfor, der sammenholdt 
med risikoen for afstrømning til en nærliggende recipient, er afgørende 
for hvorvidt en jord udgør en risiko for fosfortab til vandmiljøet. Jorde 
med høje jernindhold kan have såvel lav som høj fosformætningsgrad, 
og risikoen for fosfortab bør derfor vurderes i forhold til 
fosformætningsgraden og ikke jernindholdet. Endvidere skal nævnes, 
at der også kan forekomme høje jernindhold på ikke-pyritholdige 
arealer, hvor jern-indholdet i stedet stammer fra jernkarbonat. Endeligt 
skal det påpeges, at en væsentlig tabsrisiko på lavbundsjorde er 
relateret til det periodisk høje grundvandsspejl, der bevirker, at specielt 
kulstofrige lavbundsjorde i efterår, vinter og tidlig forår vil have en 
meget høj risiko for tab af jernbundet fosfor, da jernet under 
vandmættede anaerobe forhold opløses og frigiver fosfor. Dette vil – 
kombineret med en ofte stor gennemstrømning af vand i 
lavbundsarealet – give høj risiko for tab af fosfor til vandmiljøet.  

2. Okkerkortlægningen omfatter kun Jylland, dvs. der reguleres ikke på 
samme grundlag i hele landet.  

3. Detaljeringsgraden i kortlægningen er utilstrækkelig som 
reguleringsgrundlag for udspredningsarealer (marker). 

Vi anbefaler at sætningsdelen ”og som ikke har et højt indhold af jern 
vurderet ud fra okkerklassificeringen dvs. er okkerklasse II eller derover” 
slettes. Det er fagligt set velbegrundet at stille krav vedr. fosforoverskud på 
lavbundsjorde alene pga. disses vandløbsnærhed. Som det jo også 
defineres andetsteds, er dræn og grøfter at betragte som dele af 
vandløbssystemet, så alene dette kriterium er tilstrækkeligt til at indikere 
risiko for fosfortab.  
 
Kortlægningen af fosforklasse 1+3 og 2 
Tre af de fire fosforklasser synes at være kortlagt nationalt. Det overraskede 
os, da P tal og andre mål for jordens indhold af P p.t. ikke kan kortlægges 
nationalt. Et chek af disse kort på internettet viste da også, at det for 
fosforklasse 1+3 mere synes at være tale om jordklasser, formentligt udledt 
af teksturbaserede jordbundskort og måske overlagt med Natura2000 
områder. For fosforklasse 2 er der måske tale om et slags lavbundskort, 
hvor okkerkortlægningen måske også er inddraget, men det fremgår ikke 
hvordan. Det er misvisende at kalde disse kortlag fosforklasser, da der jo 
ikke indgår information af nogen art om fosfor. Dokumentation for, hvad 
kortlagene viser, og hvordan de er lavet er helt utilstrækkelig.  Det fremgår 
heller ikke tydeligt, hvordan kortene skal bruges. 
 
I tredje afsnit anden linie nævnes ”4 grupper” – Vi formoder, der menes 
”de fire fosforklasser”. 
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Tredje afsnit 3. linie ”begrebet Natura 2000 områder der er overbelastet 
med fosfor”. Begrebet overbelastet med fosfor er uklart (se ovennævnte 
generelle kommentar).  
 
Beregning af fosforoverskud. Som nævnt i høringssvar af 30. november 
2006 finder vi, at beregningen af fosforoverskud bør omfatte alle 
fosforkilder, også handelsgødningsfosfor. 
 
I teksten står ”Tilført fosfor med affald (slam) kan kun indgå i 
eftersituationen” – bør ”kan” ikke erstattes med ”skal”? 
 
 
 


