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Kommentarer fra DJF til høringssvar af 5. januar 2009 fra Økologisk 
Landsforening, Dansk Landbrugs Økologisektion og Foreningen for 
Biodynamisk Jordbrug og høringssvar af 5. januar 2009 fra Klaus 
Søgård på høring af redegørelsen ’Potentiel udvaskning af 
næringsstoffer ved økologisk produktion af væksthusgrønsager’ 
udarbejdet af DJF 
 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) er af Plantedirektoratet i mail 
af 7. januar 2009 bedt om at kommentere de høringssvar, der er indkommet 
vedrørende redegørelsen om ”Potentiel udvaskning af næringsstoffer ved 
økologisk produktion af væksthusgrønsager”, der blev leveret fra DJF den 
31. oktober 2008. Samlet høringssvar fra Økologisk Landsforening, Dansk 
Landbrugs Økologisektion og Foreningen for Biodynamiske Jordbrugene 
samt høringssvar fra Gartneriet markhaven er vedhæftet mailen fra 
Plantedirektoratet. 
  
DJF er bedt om at kommentere de punkter og udsagn, der relaterer sig til det 
materiale, DJF har leveret. Derudover bedes DJF kommentere øvrige 
udsagn fra høringssvarene, der har relevans for diskussionen om potentiel 
udvaskning af næringsstoffer fra væksthusproduktionen samt vurdere, om 
der er konflikt mellem konklusionerne fra DJF’s redegørelse og 
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2006, ”Miljøvurdering af 
konventionel og økologisk avl af grønsager”. 
  
Herunder følger først et sammendrag af DJF’s kommentarer, dernæst de 
uddybede kommentarer: 
 
Sammendrag  

Redegørelsen ’Potentiel udvaskning af næringsstoffer ved økologisk 
produktion af væksthus-grønsager’ er udarbejdet på grundlag af kendt viden 
fra offentliggjorte undersøgelser for at sikre et objektivt grundlag for 
analysen. I redegørelsen har DJF ikke fremsat anbefalinger om ændrede 
dyrkningsprincipper, hverken med hensyn til N-normer, N-gødninger eller 
anvendelse af recirkulering. DJF har heller ikke udtalt sig om ændringer af 
det økologiske regelsæt. 
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Konkret er DJF blevet kritiseret for at anvende balanceberegninger i stedet 
for direkte målinger af nedvaskning. Ved gennemgang af litteraturen viste 
det sig, at der ikke er publiceret resultater om direkte målinger af 
udvaskning i væksthusgrønsager.  

DJF kritiseres for ikke at redegøre for, hvad der er bygges op i jorden af N. I 
redegørelsen er jordens indhold af N-min beskrevet, men ikke opbygning af 
organisk stof. Dette er umuligt at studere i kortvarige forsøg, men tidligere 
målinger i økologisk tomatgartneri viste ikke tegn på opbygning af organisk 
stof.  

Der argumenteres med, at der ikke finder væsentlig udvaskning sted, da der 
kun observeres meget begrænset vandafledning fra dræn. Argumentet holder 
desværre ikke, da der vil ske nedvaskning, når jordens vandindhold 
overstiger markkapacitet (tension 0.1 bar), men først afløb til dræn, når 
jorden er vandmættet (tension 0.0 bar) Ved anvendelse af drypvanding 
fugtes jorden i øvrigt ikke ensartet i hele væksthusarealet. Typisk opstår der 
våde ballonformede zoner under drypstederne, hvorfra der finder 
nedvaskning sted. 

DJF kritiseres for at betragte det recirkulerende system som et lukket 
system. Dette er dog mest et spørgsmål om ordvalg. Tabel 3 i redegørelsen 
viser, at der også i recirkulerede systemer sker et tab, og recirkulerede 
systemer er i øvrigt ikke særlig udbredte i grønsagsdyrkning i væksthus. 

Ved balanceberegninger ses, at der uanset dyrkningsmetode fjernes mindre 
N, end der tilføres. Differensen (balancen) er ikke nødvendigvis et tab. En 
del N kan være lagret i jorden (N-opbygning). En del kan være tabt ved 
nedvaskning, NH3-fordampning og denitrifikation. Den samlede N balance i 
dyrkningen er i øvrigt meget afhængig af håndteringen af f.eks. 
afgrøderester og evt. opsamlet drænvand og kompostrester. I disse forhold 
ligger en række muligheder for at forbedre næringsstofbalance og 
miljøpåvirkning fra produktion af tomater. 

Næringsstofindholdet i husdyrgødning kan variere ganske betydeligt. DJF 
vil gerne pointere vigtigheden af at gennemføre en kemisk analyse af den 
anvendte dybstrøelse og/eller kompost, således at der tilføres en optimal 
mængde i forhold til jordens indhold af N-min og forventet produktion. 

 
Kommentarer til høringssvar 
DJF blev af Plantedirektoratet den 9. oktober 2008 bedt om ”at vurdere 
udvaskningen af makronæringsstoffer fra økologisk væksthusproduktion 
uden recirkulering”. Plantedirektoratet har bedt om at ”Der skal fokuseres 
på den potentielle udvaskning fra den økologiske grønsagsproduktion”. DJF 
bedes ”inddrage såvel udenlandske såvel som indenlandske 
forskningsresultater i redegørelsen for den potentielle udvaskning”.  
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En gennemgang af dansk og udenlandsk litteratur viste imidlertid, at der kun 
er lavet ganske få undersøgelser omhandlende potentiel udvaskning fra 
økologisk dyrkede væksthusgrønsager. Redegørelsen omfatter derfor også 
konventionel dyrkning i væksthus af primært tomat og agurk. 

Redegørelsen er udarbejdet af DJF alene på grundlag af kendt viden fra 
offentliggjorte videnskabelige undersøgelser. Dette er valgt for at 
redegørelsen skal være så objektiv som muligt. 

Generelt udtrykker begge høringssvar, at DJF’s redegørelse er utilstrækkelig 
til at kunne indgå som beslutningsgrundlag for ændringer af det økologiske 
regelsæt. I redegørelsen har DJF alene forsøgt at besvare Plantedirektoratets 
henvendelse vedrørende potentiel udvaskning i økologisk 
grønsagsproduktion i væksthus. I redegørelsen har DJF ikke fremsat 
anbefalinger om ændrede dyrkningsprincipper, hverken med hensyn til N-
normer, N-gødninger eller anvendelse af recirkulering. 

 

A. Organisationerne anfører, at ”Redegørelsen er baseret på 
balanceberegninger og ikke målte resultater på N tab”.  

DJF er enig i, at direkte målinger af udvaskning er det bedste mål for N-
tab, men ved gennemgang af litteraturen viste det sig imidlertid, at der 
ikke er publiceret resultater om direkte målinger af udvaskning i 
væksthusgrønsager. I mangel af direkte målinger er der derfor anvendt 
balanceberegninger, som er forskellen mellem tilført næringsstof (input) 
og næringsstof bortført med afgrøden (output). Forholdet mellem output 
og input er et udtryk for udnyttelsen af næringsstofferne, og for 
potentialet for udvaskning og andre tab. 

B. Organisationerne anfører endvidere, at ”Redegørelsen oplyser intet om, 
hvad der er bygget op i jorden”. 

Opbygning af organisk stof og organisk bundet N i jorden kan ikke 
undersøges i kortvarige forsøg. I samme FØJO projekt, hvor 
dyrkningssystemer til økologiske tomater blev undersøgt, blev der også 
lavet målinger af organisk N i jord med forskellig ”økologisk alder”. 
Der blev ikke fundet tegn på nogen opbygning på trods af den store 
tilførsel af organisk stof. Det kan skyldes høj temperatur og fugtighed i 
jorden i væksthusene; forhold som kraftigt fremmer nedbrydning af 
organisk stof. 

I samme studie i danske tomatgartnerier og i danske forsøg med tomat er 
der målt ret høje indhold af N-min efter afsluttet høst. Afhængigt af 
antal dyrkningsår blev der registreret fra 400-1300 kg N-min pr ha i det 
øverste 1 m jordlag. Så høje N-min værdier peger på stor risko for N 
udvaskning. 
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Disse data stammer fra få målinger og skal tolkes med forsigtighed, men 
umiddelbart bekræfter de, at der er væsentlig risiko for N udvaskning fra 
eksisterende økologiske tomatgartnerier. 

C. Organisationerne anfører, at redegørelsen ikke forholder sig til, ”at det 
er nødvendigt at styre vandingen, når der dyrkes i jord, så jorden ikke 
klapper sammen” og at ”Redegørelsen forholder sig ikke til, at der ikke 
er naturligt nedbør, der nedvasker næringsstoffer”. 

Det er korrekt, at redegørelsen ikke forholder sig til vandingens 
indflydelse på potentiel udvaskning eller jordstruktur. Redegørelsen 
forholder sig heller ikke til de mange andre kulturforhold, som har 
betydning for mineralisering, plantevækst, næringsstofoptagelse og 
potentiel udvaskning af næringsstoffer. En række forhold gør, at det i 
praksis er umuligt at dyrke uden at risikere udvaskningstab, men her var 
opgaven netop at vurdere den risiko, der så er for udvaskningstab. 

I økologisk dyrkning er målet at undgå overskudsvanding. Men ved 
anvendelse af drypvanding fugtes jorden ikke ensartet i hele 
væksthusarealet. Typisk opstår der en meget fugtig til våd zone omkring 
drypstederne; en zone som har form som en ballon og som strækker sig 
dybt ned i jorden. Så selv med en forsigtig vandingsstrategi, vil der 
lokalt være intensiv vandtilførsel og mulighed for nedvaskning.  

I høringssvarene anføres, at der i gartneriet Markhaven er installeret 
drænslanger i 1 m’s dybde og i 1.6 m’s afstand, og at der ikke udledes 
drænvand fra disse slanger. Lignende erfaring er gjort i et engelsk 
tomatgartneri. Men at der ikke sker afløb fra dræn betyder ikke, at der 
ikke sker en nedvaskning af vand og næringsstoffer. Nedvaskning af 
vand begynder, når jordens vandindhold overstiger markkapacitet 
(tension 0.1 bar) mens afløb til dræn først starter, når jorden er 
vandmættet (tension 0.0 bar). Ligger jordens vandindhold mellem de to 
niveauer, vil der ske nedvaskning, uden at der sker afløb til dræn. Afløb 
fra dræn forekommer derfor i praksis ved meget intensiv vandtilførsel, 
som det kendes fra regnskyl under frilandsforhold. Under 
væksthusforhold kan man styre vandtilførslen og har ikke denne 
risikofaktor. Ved god vandingsstyring i væksthus vil der normalt ikke 
forekomme afløb til dræn, men der kan alligevel ske væsentlig 
nedvaskning. 

D. Organisationerne anfører, at ”Redegørelsen håndterer det recirkulerende 
system som et lukket system på trods af, at der er en stor udledning af 
næringsstoffer til drænvandet fra dette system, som skal bortskaffes”. 
Ligeledes anfører Klaus Søgård, at der ikke at ”er grund til at antage at 
dyrkning i organisk substrat med recirkulering kan opfattes som et 
lukket system”. 

Brugen af udtrykket ”lukket system” kan naturligvis diskuteres, men i 
redegørelsen er det jo vist i tabellerne, at disse systemer også har et N 
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overskud og heller ikke udnytter de tilførte næringsstoffer 100% 
effektivt.  

Recirkulerede systemer er så vidt vi ved meget lidt udbredte i både 
økologisk og konventionel dyrkning af væksthusgrønsager. Det 
perspektivrige ved systemer med recirkulering er i høj grad, at man har 
mulighed for at håndtere opsamlet drænvand og kompostrester 
miljøvenligt. At dyrke i recirkulerede systemer vil i sig selv kun føre til 
en begrænset forbedring af næringsstofudnyttelsen. De virkelige 
miljøfordele opnås først, hvis man også udnytter de muligheder, der 
ligger i håndtering af afledt drænvand og kompostrester.  

E. Organisationerne konstaterer, ”at der i redegørelsen er set bort fra tal 
vedr. udnyttelsesprocent og tal vedr. N opbygning”.  

Ang. N opbygning i jorden er der svaret under punkt B. 

I redegørelsens tabel 2 side 6 er udnyttelsesprocenten af tilført gødning 
opgivet til 45% og 42% for henholdsvis det åbne system (1) og det åbne 
system med recirkulering (3), altså en ubetydelig forskel. Som nævnt 
under punkt D, er perspektiverne i et system med recirkulering 
mulighederne for at håndtere kompostrester og opsamlet drænvand 
miljøvenligt. Vi vil også normalt forvente en lidt højere udnyttelsesgrad 
igennem dyrkningsperioden i systemer med recirkulering, men det viste 
sig ikke i vores eget forsøg og fremgår heller ikke klart af de øvrige tal 
der er præsenteret i tabel 2. 

F. Organisationerne anfører, at ”Redegørelsens konklusion står i øvrigt 
også i direkte modsætning til en rapport fra Miljøstyrelsen med en LCA 
vurdering på økologisk og konventionel grøntsagsproduktion udarbejdet 
af DJF i 2006”.  

I sammendraget er der skrevet, at ”Til produktion af 1 ton økologiske 
tomater anvendes således omkring 2,6 kg N, medens der kun anvendes 
omkring 2,1 kg N til produktion af samme mængde konventionelt 
dyrkede tomater” Dette kan desværre misforstås. Det der er opgjort her, 
er den samlede N optagelse i afgrøden i forhold til den producerede 
mængde tomater. Her tyder tallene altså på, at de økologiske tomater har 
optaget mere N i forhold til produktionen, hvilket kunne pege på at 
forsyningen af afgrøden med N er høj i forhold til behovet, men en 
sådan konklusion kan ikke drages alene på dette grundlag.  

Den overordnede N balance, som omtales i Miljøstyrelsens rapport, viste 
ganske rigtigt et mindre N overskud ved økologisk dyrkning end ved 
konventionel dyrkning uden recirkulering, sådan som det fremføres i 
høringssvaret. Dette blev opnået ved at der blev tilført væsentligt mindre 
N til de økologiske tomater.  

Årsagen til den mindre tilførsel kan enten være, at der i økologisk 
dyrkning anvendes en kortere dyrkningssæson. Det fører til en mindre N 
norm og et mindre N overskud, men også til et mindre udbytte. En 
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N-forsyning til økologisk gartneri
Areal, m2

16300 10000
Dybstrøelse, t 300 184
N i dybstrøelse1, kg 2550 1564
N-tab2 ved kompostering, kg 638 391
N i kompost, kg 1913 1173
N i Binadan, kg 300 184
N i Vinasse, kg 185 113
N sum, kg 2398 1471
1 N-indhold i dybstrøelse, kg/t 8,5
2 N-tab ved kompostering, % 25

anden mulighed er, at man i økologisk dyrkning ikke har anvendt hele 
den tilladte N norm, som også foreslået af Klaus Søgård, hvilket vil føre 
til mindre N overskud og en reduceret risiko for N udvaskning. Vi 
kender dog ikke til nogen opgørelse, der viser om det i nuværende dansk 
økologisk dyrkning af væksthusgrønsager er almindeligt at anvende 
lavere gødningstilførsel end N-normen. 

G. Klaus Søgård anfører, at input-mængden af N til økologiske tomater er 
”total-N, altså iberegnet N fordampet ved transport fra stalden og i 
komposteringsprocessen”.  

I redegørelsens tabel 2 refereres til rapporten af Halberg et al. (2006) 
hvor tabel 1.7 viser at økologiske tomater tilføres 1471 kg N pr ha. 
Denne N-mængde fremkommer ved at der indkøbes 300 t dybstrøelse til 
gartneriets areal på 16.300 m2. Denne mængde svarer til 184 t/ha (se 
nedenstående tabel). Ved en N-koncentration på 8,5 kg pr tons 
dybstrøelse (svarende til 0,85%) indkøbes 1564 kg N/ha. Under 
kompostering antages, at der tabes 25% N, svarende til 391 kg N pr ha, 
ved NH3-fordampning. Dette betyder, at der med komposten tilføres 
1173 kg N pr ha. Herudover tilføres der N med Binadan og Vinasse, 
således at der i alt tilføres 1471 kg N pr ha. Af ovenstående beregninger 
ses, at input-mængden på 1471 kg N pr ha altså er eksklusiv N-tabet 
under komposteringsprocessen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Klaus Søgård anfører, at redegørelsens konklusion om ”at risikoen for 
tab af næringsstoffer ved udvaskning var stærkt reduceret ved dyrkning i 
det kombinerede system” ikke fremgår af redegørelsens tabel 2, som 
viser en N-udnyttelse på 45% ved direkte dyrkning i jord (1) og 42% 
ved dyrkning i det kombinerede system (3).  

I det kombinerede system blev der målt væsentligt lavere N-min værdier 
end ved dyrkning direkte i jord. Det peger på reduceret udvaskning af N, 
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da vand, der siver ned igennem jorden, vil transportere mindre N med 
sig ned i jorden, når koncentrationen er lavere. 

Tab af N finder ikke kun sted ved udvaskning, men også ved NH3-
fordampning og denitrifikation. Disse processer foregår ikke kun under 
kompostering, men også efter udbringning til væksthuset, og er derfor en 
del af forklaringen på de målte balancer.  

I. Klaus Søgård anfører, at redegørelsen viser, at der finder en stor 
udledning sted ved ”dyrkning i jord men intet bevis”.  

Redegørelsen viser, at der også ved økologisk dyrkning i jord er en 
positiv N-balance, idet der tilføres mere N end der fjernes ved optag i 
planter og frugter. En positiv N-balance er dog ikke ensbetydende med, 
at der finder N-tab sted ved udledning eller nedvaskning. N kan også 
akkumuleres i jorden eller tabes ved NH3-fordampning og 
denitrifikation, som omtalt under pkt. H. Som også omtalt i 
redegørelsen, har vi ikke fundet direkte målinger af udvaskning. 
Redegørelsen bygger på en analyse af de studier, der er offentliggjort, og 
den analyse peger på, at betydelige udvaskningstab ved dyrkning i jord 
er sandsynlige. Direkte målinger og dokumentation af størrelsen af N 
udvaskningstab ville naturligvis være bedre, som fremført af Klaus 
Søgård.   

 
 
På vegne af det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Elmholt 
Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 


