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Plantedirektoratet 

Bestilling vedrørende kvælstofprognoser 

Plantedirektoratet (PD) har i mail af 22. april 2009 bestilt et baggrunds-
notat om procedure for fremtidige kvælstofprognoser. Baggrunden er, at 
Sektor for Miljø i forbindelse med revision af gældende lovgivning ønsker 
at afklare, hvilke foranstaltninger der skal gøres, så det sikres, at det nød-
vendige grundlag for kommende kvælstofprognoser altid er tilgængeligt. 
Her tænkes særligt på adgangen til at udtage jordprøver hos de enkelte 
jordejere.  Bestillingen skal danne baggrund for administrative overvejel-
ser i Plantedirektoratet vedrørende kvælstofprognosens fremtid, herunder 
hvorvidt relevant lovgivning skal tilpasses. Under hensyntagen til at kvæl-
stofprognosen skal være retvisende og sammenlignelig med tidligere års 
prognoser har PD opstillet tre punkter, man ønsker besvaret. 

Notatet er udarbejdet af seniorforsker Bjørn Molt Petersen og seniorfor-
sker Finn Pilgaard Vinther, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø. 

 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Susanne Elmholt 
Koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
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Notat om fremgangsmåden ved de årlige kvælstofprognoser 
Bjørn Molt Petersen og Finn Pilgaard Vinther, Institut for Jordbrugspro-
duktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universi-
tet. 04.05.2009. 
 
Baggrund for notatet 
 
Dette notat er udarbejdet som ”et fagligt bidrag til beslutningsoplæg, svar 
til Folketinget m.m.” på følgende opdrag:  
 

Plantedirektoratet ønsker en faglig vurdering af hvordan kommende kvæl-
stofprognoser kan udarbejdes.   

Under hensyntagen til at kvælstofprognosen skal være retvisende og sam-
menlignelig med tidligere års prognoser ønskes en faglig vurdering af føl-
gende punkter. 

• Der ønskes en faglig vurdering af hvorvidt prognosen kan udarbejdes 
på en ny måde. F.eks. ud fra et alternativt datagrundlag, som ikke in-
debærer udtagning af jordprøver specifikt til brug i beregningerne af 
kvælstofprognosen  

• Såfremt kvælstofprognosen fortsat kræver udtagning af jordprøver, øn-
skes en faglig vurdering af hvorvidt disse prøver kan udtages uden for 
det eksisterende kvadratnet (Landscentrets kvadratnet), og i hvilket 
omfang det er nødvendigt at udtage jordprøver. Herunder ønskes en 
vurderingen af hvilke udtagningskriterier, der bør stilles til udtagning 
af jordprøverne 

• Der ønskes ligeledes en faglig vurdering af, hvilke foranstaltninger der 
bør tages ved skift til en ny metode. F.eks. hvorvidt det i en over-
gangsperiode er nødvendigt at gennemføre kvælstofprognosen efter 
både den nuværende metode og en eventuel ny metode sideløbende, 
for at sikre sammenlignelighed mellem de to prognoser over tid 

 
Faglig baggrund 
I starten af 90’erne blev der i forbindelsen med VMP I og Handlingsplan 
for Bæredygtigt Landbrug indført reguleringer, således at anvendelse af 
gødning i efterårsmånederne blev stærkt begrænset. Dette kombineret med 
en stigende udbredelse af vinterafgrøder resulterede i et ønske fra landbru-
gets side om, at kunne tilføre ekstra gødning om foråret til jorde, der som 
følge af høj nedbør i vinterperioden, har et lavt indhold af mineralsk kvæl-
stof (N-min). Dette var anledningen til indførelse af kvælstofprognosen, 
som har været anvendt siden 1995.  
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Som følge af blandt andet årlige variationer i vinterens nedbør og tempera-
tur, er der store forskelle i prognosen mellem årene (Fig. 1). Eksempelvis 
var vinternedbøren i 95/96 og 05/06 lav, hvilket resulterede i forholdsvis 
høje N-min værdier det efterfølgende forår, hvorfor N-prognosen forud-
sagde en samlet reduktion i gødskningen på henholdsvis 30.000 og 25.000 
tons N i forhold til afgrødernes N-kvote. Tilsvarende har der i andre år væ-
re et lavere indhold af N-min i jorden i forhold til normalen, som så har 
medført at der i visse områder af landet måtte gødes ekstra i forhold til af-
grødernes N-kvote. Som gennemsnit af hele perioden fra 1995 til 2009 bli-
ver resultatet 0 for landet som helhed. Det skal nævnes at prognoserne for 
2008 og 2009 var fejlbehæftede på grund af laboratoriefejl (er identificeret 
og rettet op nu), og at den ”rigtige” prognose for begge år ville have været 
0. Sættes 2008 og 2009 til 0, bliver gennemsnittet for hele perioden -900 
tons N.  

Omregnet til kg N/ha har prognoserne i perioden 1996-2009 varieret mel-
lem -25 og +10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Den nuværende metode 

Beskrivelsen er udformet på baggrund af ”Drejebog for udarbejdelse af 
kvælstofprognosen 2008”. 
 
Kvælstofprognosen er en forudsigelse af forskellen mellem afgrødernes 
kvælstofbehov i det aktuelle år og kvælstofbehovet i et normalt år. Kvæl-
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Figur 1. Kvælstofprognosens virkninger på udbragt kvælstof (N) på lands-
plan for årene 1995 til 2009. 
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stofbehovet kan beregnes på grundlag af kendskab til indholdet af N-min 
sidst på vinteren / tidligt forår. Kvælstofprognosen beregnes som forskel-
len mellem N-min i det aktuelle år og det gennemsnitlige indhold i de for-
udgående 11 år. Prognosen gælder for korn og forårssåede afgrøder og skal 
i henhold til lovgivningen anvendes, uanset om der tilføres husdyrgødning 
til afgrøden eller ej.  
 
De anvendelige punkter i KVADRATNETTET opfylder følgende betin-
gelser: 

• ubevokset eller bevokset med vintersæd  
• ikke tilført gødning efter 1.7. det foregående år, og indtil årsskiftet  
• afgrøden til høst i det foregående år har været korn, frøgræs, roer, 

kartofler, raps, bælgsæd, græs, majs, helsæd eller brak  
• ikke grovsandet jord og ikke humusjord  
• ikke planlagt udbringning af husdyrgødning i januar-februar 
• ingen kabler eller lignende på overfladen 

 
Disse punkter udvælges blandt ca. 650 landbrugs-arealer i KVADRAT-
NETTET, som er et landsdækkende net med 7 km’s afstand mellem punk-
terne (Østergaard & Mamsen, 1990).  
Blandt de anvendelige punkter, udvælges - ved hjælp af en tilfældigheds-
generator samt nogle geografiske kriterier - de punkter hvor der skal udta-
ges jordprøver. 
Jordprøverne fra disse punkter udtages inden for en 14 dages periode og så 
nøjagtigt som muligt på samme tidspunkt som tidligere år, typisk februar 
måned. Efter prøvetagningen sendes dybfrosne prøver med hurtigkurer til 
laboratoriet, hvor de modtages i frosset tilstand. På laboratoriet gennemfø-
res analysen efter danske metoder. 
Resultaterne af målingerne suppleres med statistiske modelberegninger. 
Parametrene i modellen kan ændre sig lidt fra år til år, fordi resultaterne af 
årets målinger indgår i datagrundlaget sammen med tidligere års data. 
Prognosemodellerne er altså forskellige fra år til år. Et af de væsentligste 
formål med modelberegningerne er at give sikrere estimater for eventuelle 
områder med få punkter. Dette grunder i at der dels på grund af almindelig 
spredning på selve målingen, og dels på grund af varierende driftsformer 
og jordbundsegenskaber er en stor samlet spredning (”støj”) på den enkelte 
måling. 
Til brug for prognosen inddeles Danmark i områder, der er baseret på ned-
børsmålinger i perioden september til marts. Den aktuelle nedbør sammen-
lignes med den gennemsnitlige nedbør i de 11 foregående vintre. Grundla-
get for inddelingen af landet i områder til prognosen er forskellen mellem 
den aktuelle nedbør og ovenstående gennemsnit.  
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Nedbørsmængden og dermed nedbørsforskellene varierer mere eller min-
dre kontinuert fra den ene ende af landet til den næste. Derfor er der et 
element af vurdering i, hvordan områderne skal fastlægges.  
 
Områdeinddelingen baserer sig på nedenstående principper: 
 

• springene i nedbørsforskelle skal være lige store  
• områderne skal være nogenlunde sammenhængende  
• hvis der er markante spring i nedbørsforskellene, følges de 

 
Prognosen for hvert område og for hver jordtype er forskellen mellem det 
gennemsnitlige N-min indhold i de foregående 11 år, og det aktuelle ind-
hold i de enkelte områder.  
Det gennemsnitlige N-min indhold for de foregående 11 år er gennemsnit-
tet af målingerne på de punkter, som i de enkelte år har kunnet anvendes til 
prognosen. Det er altså de samme kriterier, der har været gældende hvert 
enkelt år men ikke nødvendigvis de samme punkter, der indgår fra år til år.  
Hvis nedbøren fra prøvetagning til offentliggørelse afviger markant fra 
gennemsnittet, kan det komme på tale at korrigere for dette beregnings-
mæssigt. 
 
Ved den endelige udarbejdelse af kvælstofprognosen er det vurderet, i 
hvor høj grad den anvendte metode fører til ”logik” i tallene. Logik skal 
her forstås sådan, at forskellen mellem aktuelle og normale N-min indhold 
på samme jordtype skal være størst, hvor nedbørsafvigelsen er størst, og at 
forskellen mellem aktuelle og normale N-min indhold skal være større på 
lerjord end på sandjord. Beregningen er baseret på både målte og modelle-
rede N-min indhold. Hvis der i enkelte tilfælde ikke har været ”logik i tal-
lene” ud fra ekspertvurdering, er der foretaget en vurdering baseret på re-
sultaterne på den dominerende jordtype i området og/eller på resultaterne i 
de øvrige områder. Dette valg skyldes den usikkerhed der altid vil være på 
hvor repræsentative et afgrænset antal målinger er. 
 
Hvis det er umuligt at få ”logik i tallene” kan det i visse tilfælde være nød-
vendigt at justere på område-opdelingen. Det kan f. eks. være tilfældet, 
hvis områdeinddelingen, som er baseret på nedbørsforholdene alene, inde-
holder områder, som ligger langt fra hinanden.  
 
Ved beregning af prognosen, rundes værdierne op eller ned til nærmeste 
hele produkt af 5. 
 
Alternative metoder til beregning af kvælstofprognosen 
 
Nedenstående gennemgås alternativer til den nuværende praksis. 
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Statistisk modellering  
 
Man kunne forestille sig en udbygning af den nuværende statistiske model, 
der kræver indeværende periodes målinger for at give anvendelige estima-
ter. Dette vil sige, at den ikke kan anvendes uden den aktuelle periodes 
målinger. 
En statistisk model kan dog, efter vores vurdering, ikke forventes at kunne 
forudsige tal baseret på disse yderst komplekse sammenhænge præcist 
nok. Ydermere vil modeller af den art være mest anvendelige inden for 
domænet af det dataområde de er kalibreret på (interpolering). Fremtiden 
vil bringe ændret klima og ændret driftspraksis, hvorved man falder uden 
for det kendte dataområde (ekstrapolering).  
 
Dynamisk modellering 
 
I modsætning til statistiske modeller, har dynamiske modeller for jord-
plante systemet i princippet de nødvendige mekanismer for disse forudsi-
gelser. Udfordringen med de dynamiske modeller er deres meget store 
kompleksitet, med tusindvis af parametre, hvoraf nogen kun kan bestem-
mes med begrænset sikkerhed. 
 
Der findes to komplekse modeller for jord-plante samspillet der er udviklet 
med særlig henblik på danske forhold: DAISY (Hansen et al., 1990) og 
FASSET (Berntsen et al., 2003). Anvendelsen af DAISY til at forudsige 
N-min indholdet i jorden i KVADRATNETTET er prøvet af Jensen et al. 
(1996). Sammenhængen mellem målte og forudsagte værdier på enkel-
punkter var relativt svag, og der var systematiske afvigelser (fig. 2). På 
baggrund heraf konkluderer artiklen, at afvigelserne var for store til at mo-
dellen DAISY kunne anvendes til gødskningsanbefalinger. 
Der er ikke foretaget en tilsvarende omfattende undersøgelse af FASSET’s 
anvendelighed til dette formål, men sammenhængen mellem målt og simu-
leret N-min er i lighed med DAISY ikke på et niveau, der gør den nuvæ-
rende version egnet til gødskningsanbefalinger (upublicerede data). 
 
Bibeholde nuværende principper, men på andre jorde 
 
Dette er en faglig mulighed, men man skal være opmærksom på at man 
derved mister kontinuiteten, og en værdifuld tidsserie går tabt. Alternativt 
skulle man i en længere årrække anvende både de gamle og de nye lokali-
teter. For at det skal være muligt at afdække regionale forskelle i nedbør 
og jordtyper, er det efter vores vurdering ikke fagligt forsvarligt at begræn-
se antallet af målinger væsentligt ved overgang til andre jorde.  
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Figur 2. Målt og simuleret 
(DAISY-modellen) ind-
hold af N-min i 0 – 100 
cm’s dybde om foråret. 
(a) sandet jord under plø-
jelaget, tilførsel af han-
delsgødning, (b) lerholdig 
jord under pløjelaget, til-
førsel af handelsgødning, 
(c) sandet jord under plø-
jelaget, tilførsel af både 
husdyr- og handelsgød-
ning, (d) lerholdig jord 
under pløjelaget, tilførsel 
af både husdyr- og han-
delsgødning. (Jensen et 
al., 1996). 
 

 
Konklusioner 
 
Generelt for anvendelsen af statistiske beregningsmetoder og anvendelse 
af modeller gælder at der stadig løbende ville skulle udtages et større antal 
jordprøver for at verificere beregningerne. Det er vores vurdering at der 
ikke for indeværende findes beregningsmetoder eller modeller der vil kun-
ne anvendes direkte. 
 
Det har ikke været muligt i denne sammenhæng at foretage detaljerede sta-
tistiske analyser for sammenhængen mellem N-min og bestemmende fak-
torer såsom nedbør, temperatur, jordbundsforhold etc. for de år hvor der er 
udarbejdet kvælstofprognoser.  En sådan mere omfattende analyse ville 
være et godt udgangspunkt for en nærmere vurdering af dels potentialet i 
at opbygge et modelværktøj til herværende formål, og dels i hvor høj grad 
et sådant modelværktøj kunne tage udgangspunkt i de eksisterende model-
ler og metoder. Det er tænkeligt at anvendelsen af et sådant værktøj kunne 
medvirke til at ekstrahere og generalisere information fra de nuværende og 
kommende måleserier, således at prognoserne om ønskeligt kunne diffe-
rentieres yderligere i forhold til jordtype, driftsform og lokalt klima, samt 
kunne anvendes bredere end for korn og forårssåede afgrøder. Det ligger i 
den nuværende metode, at prognosen bliver af ret generel karakter, og at 
den ikke direkte kan anvendes til afgrøder med et stort vinteroptag af N. 
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Grundet dels den nuværende mangel på anvendelige alternativer, og dels at 
det hidtidige system efter vores vurdering fungerer tilfredsstillende, anbe-
faler vi at den eksisterende metodes grundprincipper i hvert fald foreløbigt 
bibeholdes, men at der hvert år sendes et antal (efter nærmere statistisk 
vurdering) jordprøver til et uafhængigt laboratorium, til ekstrakontrol af 
analyserne.  
 
Om de nuværende målepunkter skal bibeholdes eller man vælger at anven-
de et dobbeltsystem i en periode, således at man kan flytte punkterne, er 
fagligt set af mindre betydning, så længe overgangsperioden er tilstrække-
lig lang.  
Vedrørende spørgsmålet om udtagningskriterierne for jordprøverne, vil de 
nuværende udtagningskriterier være et godt udgangspunkt for en kvælstof-
prognose i sin nuværende form. Jordprøverne skal dække hele landet på en 
repræsentativ måde. 
 
Hvis der opbygges et modelapparat som det ovenfor skitserede, og dette 
skulle vise sig at være præcist nok til formålet, er det tænkeligt at prøve-
tagningens omfang senere kunne genovervejes. Det er samtidig vores klare 
vurdering at man, uanset et sådant modelapparats eventuelle kvalitet, 
fremover løbende ville være nødt til at verificere dets forudsigelser med 
repræsentative måleserier. 
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