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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en kort-
lægning af landbrugsarealer med en vanderosionsrate større end 10 t/ha/år. LBST skal anvende data til at 
danne kortlag i Internet Markkort (IMK) der viser arealer i form af polygoner med jorderosionsrisiko. Kortla-
gene skal anvendes i rådgivningstjenesten og som vejledning til landmanden. Kortlagene skal også an-
vendes som reguleringsværktøj jf. kravet om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) nr. 5 i CAP 2020 
reformperioden 

Bestillingen er delt i to. Til første del af bestillingen ønsker LBST data i form af rasterkortdata over alle arealer 
med 10 t jorderosionsrisiko/ha/år fra AUs 2020 erosionskortlægning. LBST vil anvende data til at estimere 
omfanget af arealer med 10 t jorderosionsrisiko. Til andel del af bestillingen ønsker LBST et kortlag over 
arealer (polygoner) med jorderosionsrisiko på hhv. >2,5t, >7,5t, >10 t, og >11t jorderosionsrisiko/ha/år. Kor-
tene ønskes præsenteret i en let fremkommelig form til brug som informationsmedium for rådgivningstje-
nesten og landmanden. Det skal afgøres, om der skal anlægges en minimumsafgrænsning for polygoner-
nes størrelse af hensyn til læsbarheden af kortene (f.eks. 0,1 ha).  

Besvarelse, del 1 

Områder med vanderosion >10 t/ha/år på landbrugsarealer er kortlagt på grundlag af en tidligere model-
lering af vanderosion i Danmark (Onnen et al., 2019). Det oprindelige 10-m rasterkort over jordomforde-
lingsrater ifm. vanderosion blev reklassificeret til kun at vise arealer med erosionsrater >10 t/ha/år indenfor 
markblokkene. Der henvises til DCA notatet fra 10. juli 2020 (Heckrath et al., 2020), hvor der under afsnit 2.2 
findes en detaljeret beskrivelse af erosionskortlægningen. 

• Arealet >10 t/ha/år udgør i alt 12.568 ha eller 0,5% af det totale markblokareal i 2019. 

• 24.733 markblokke har arealer >1000 m2 med erosionsrater >10 t/ha/år svarende til 5,9% af alle 
markblokke i 2019. 

• 5.020 markblokke har arealer >5000 m2 med erosionsrater >10 t/ha/år svarende til 1,2% af alle 
markblokke i 2019. 

 

Besvarelse, del 2 

Kortlaget fremsendt i besvarelsens del 1 er formateret til et andet dataformat. Klasser med forskellige ero-
sionsrater vises som polygonkort, hvor de i første fremsending var rasterkortdata. 
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