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Bilag 1 
 
Notat vedrørende konsulenterklæringer 
Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther, Institut for Jordbrugsproduktion og 
Miljø, og seniorforsker Kristian Thorup Kristensen, Institut for 
Havebrugsproduktion 
 
Plantedirektoratet har anmodet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) om 
bemærkninger til ”Blanket og vejledning til brug for konsulenterklæringer i 
forbindelse med gødningsregnskab”, herunder specielt tidsfrister for hvor sent 
gødning kan gives, og om man fortsat skal bruge Daisy-modellen til beregningerne 
af tabt gødning.  
 
Vedr. vejledningen: 
1.  Opgørelse af det nødvendige ekstra kvælstofbehov foretages ved 

anvendelse af det program, som Landscentret og DJF har udarbejdet og 
som er baseret på kvælstofmodellen DAISY. Programmet er tilgængeligt på 
www.planteinfo.dk.  

  
 Udvaskningen beregnes, som det er nævnt, via Planteinfo.dk vha. Daisy-

modellen, hvor aktuelle nedbørsdata fra DMI’s 10-km grid indgår som input i 
beregningen. Da metoden er vel afprøvet og indarbejdet hos konsulenterne, og 
da DJF er ikke bekendt med andre metoder, der kan beregne udvaskningen 
med større sikkerhed, mener vi ikke, at der er grundlag for at ændre på dette. 

 
2. Konsulenterklæringen udarbejdes normalt ud fra en konkret besigtigelse i 

marken, med mindre der kan refereres til tilsvarende marker med samme 
gødsknings- og dyrkningsforhold. [Spørgsmål fra Plantedirektoratet: kan vi 
præcisere, hvornår man kan undgå at komme i marken – jordbundsmæssig? 
– skal ligge i samme område? Mv.], hvor der er beregnet en ekstraordinær 
kvælstofudvaskning. 

 
 Svar: Vi anser det ikke for muligt, at anvise generelle retningslinier for hvornår 

man kan undgå at besigtige ”skaderne”. Dog, hvis skadens omfang kan 
gengives på digitale fotos, kunne disse evt. anvendes som dokumentation i 
stedet for en konkret besigtigelse i marken. 

 
3. Erklæringen skal underskrives og dateres af konsulenten og fremsendes til 

Plantedirektoratet inden udgangen af planperioden, således at jordbruger 
kan nå at tilføre den ekstra godkendte gødning inden nedenstående frister:  

 Spørgsmål fra Plantedirektoratet: DJF bedes oplyse, om det ud fra en faglig 
vurdering er sandsynligt, at der frem til de nævnte tidspunkter vil blive 
gødsket med handelsgødning – og hvis tidspunktet er for sent – oplyse 
hvilket tidspunkt, som djf alternativt vil foreslå.  

 
 Svar: Som udgangspunkt bør gødning ikke udbringes senere end afgrøden kan 

nå at udnytte det. Umiddelbart virker nogle af datoerne ikke helt logiske og 
nogle lidt sent i forhold til afgrødens vækst. Bagekartofler har sidste frist inden 
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d. 10. juli, og er sidestillet med industrikartofler, som har sidste frist inden d. 
25. juli. For spisekartofler forekommer d. 25. juli noget sent og foreslås ændret 
til 15. juli. For gruppen "asier, græskar og squash" og for "løg, sætteløg og 
stikløg" kommer de nævnte datoer meget tæt på, at afgrødens vækst ophører. 
De vil have meget kort tid til at optage gødning, der tilføres så sent, og endnu 
mindre tid til at omsætte det i udbytte. For disse afgrøder vil vores forslag være 
at fremrykke tidsfristen med ca. 1-2 uger. Nedenfor er angivet de nye datoer, 
hvor ændringer foreslås: 

      
 Korn inden skridning dvs. Rug/vinterbyg inden 1. juni  
 Andet korn inden 20. juni    
 Spisekartofler inden 25. juli …………………………………… 15. juli

   
 Fabrikskartofler inden 25. juli    
 Læggekartofler inden 10. juli  
 Majs inden 1. august     
 Roer inden 31. august.     
  
 Grønsager 
 Asier inden 15. august ………………………………………… 1. august

   
 Rødbede inden 31. August    
 Rødkål inden 31. august     
 Græskar inden 15. august………………………………………. 1. august

   
 Rosenkål inden 30. september    
 Løg, herunder såløg inden 15. juli……………………………… 10. juli

   
 Stikløg 1. juli…………………………………………………… 25. juni

   
 Sætteløg 1. juli ………………………………………………… 25. juni

   
 Rodpersille inden 31. August    
 Knoldselleri inden 31. August    
 Bagekartofler inden 10. juli (Sidestilles med industrikartofler) … 25. juli 
 Squash inden 15. august ………………………………………. 1. august 
 Porrer 30. september     
 
 
Vedr. blanket: 
 Tidspunkt for vejrmæssig begivenhed:                            
 Spørgsmål fra Plantedirektoratet: Skal der her står noget om, at DMI-

dokumentation skal vedlægges? 
 
 Svar: En dokumentation fra DMI om den vejrmæssige begivenhed vil være 

oplagt, hvis den kan fremskaffes. Man skal dog være opmærksom på, at 
meget lokale nedbørshændelser muligvis ikke registreres af DMI.  

 


