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Baggrund. 

Nærværende notat er lavet som del af projektet Helhedsorienteret vandmiljøindsats, finansieret af Promilleafgiftsfon-

den. I opgavebeskrivelsen er angivet at der ønskes at AU beregner nitratudvaskning fra hovedparten af 

Kvadratnetspunkterne med målt N-min om efteråret ud fra et datasæt leveret af SEGES med oplysning om placering, 

jordtype, bevoksning sommer og efterår samt målt N-min om efteråret. 

 

Opgavebeskrivelse af SEGES 

Formål: 

Formålet er ud fra N-min-målinger om efteråret i Kvadratnettet og evt. andre N-min-målinger at undersøge 

sammenhængen mellem på den ene side jordtype, klima og landbrugspraksis og på den anden side N-min efterår samt 

den afledte kvælstofudvaskning.  

 

Metode: 

SEGES leverer et datasæt til KU med N-min-målt om efteråret i Kvadratnettet 2014 til 2016 i ca. 450 punkter i alt. 

Datasæt fra LESS-N og fra pilotprojekt for satellitmålinger og biomasse kan også opstilles, hvis det vurderes med 

fordel at kunne indgå i analysen og det tidsmæssigt er muligt.   

 

KU fletter dette datasæt med deres eksisterende Kvadratnetsdatabase, der indeholder grundoplysninger om alle 

punkter, dyrkningshistorier, N-min fra tidligere år primært udtaget om foråret, klimadata mv. 

KU foretager ud fra dette datasæt en statistisk analyse af sammenhængen mellem jordtype, klima, land-brugspraksis 

og N-min-efterår og udvaskning. Der lægges speciel vægt på at belyse effekten af bevoksning om efteråret, 

sommerbevoksningen samt effekt af husdyrgødning. I det omfang, at det er muligt, undersøges sammenhængen 

mellem efterårs N-min og forårs N-min. 

AU-agro systematiserer og beskriver deres fundne funktion mellem N-min-efterår og udvaskningen.  AU beregner 

udvaskning med denne funktion fra hovedparten af Kvadratnetspunkterne med målt N-min om efteråret ud fra et 

datasæt leveret af SEGES med oplysning om placering, jordtype, bevoksning sommer og efterår samt målt N-min om 

efteråret. 

 

Leverance: 

 

AU leverer 

Et kort notat, hvor sammenhængen mellem N-min efterår og udvaskning belyses. 

Pga. opgavens reducerede omfang er der efterfølgende aftalt mellem SEGES og AU, at resultaterne ikke beskrives i 

detaljer, men kun leveres i regneark. I regnearket er der gennemført en række analyser ved brug af pivottabeller som 

SEGES overtager uden videre analyser. 

 

I nærværende notat benyttes en model udviklet i GUDP-projektet ’Emissionsbaseret N-regulering’ til beregning af 

efterårsudvaskningen Børgesen et al., 2018. Beregningen er baseret på et renset data sæt  fra Kvadratnettet på i alt 

417 observationer med N min-målinger, jordtype og bevoksning og tilknyttet Daisy modelberegnede vandbalancer 

beregnet i Højberg et al., 2021. 
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Besvarelse 

Modelbeskrivelse  

Der er i forbindelse med GUDP-projektet ’Emissionsbaseret N-regulering’ opstillet en model der viser sammenhæn-

gen mellem målt mineralsk N (N-min) og udvaskningen opgjort fra september til marts i det følgende år (Børgesen et 

al. 2018).  

Modellen er baseret på 237 observationer, og der er fundet følgende statistiske sammenhæng mellem nitratudvasknin-

gen og målt N-min indhold i jorden i efteråret: 

 𝛾 = {(�̂� + 𝛽𝑗𝑡,𝑣𝑎𝑓𝑔𝑟  𝑁𝑚𝑖𝑛 + 𝐶)
1

} {𝑃𝑠𝑡 × 𝑆} × 𝜌𝑖     [1] 
 

hvor γ er nitratudvaskningen (for perioden september til og med marts det følgende år), �̂� er interceptet for prædikti-

onen, 𝛽𝑗𝑡,𝑣𝑎𝑓𝑔𝑟  er ændringen i nitratudvaskningen per ændring i N-min-indholdet i jorden i 0-100 cm, som er afhængig 

af vinterbevoksning (vafgr) og jordtypen (jt; JB-nr), Jordtyperne JB1-Jb4 er sandjorde og Lerjorde er antaget som 

>jb4, dvs. med et lerindholdet >10%. C relaterer sig til effekten af den høstede afgrøde, 𝑃𝑠𝑡  er en relativ effekt af 

afstrømningen (mm) målt i perioden september til marts (Formel [2]), 𝑆 er effekten af lerindholdet i overjorden (For-

mel [3]). Pi er en faktor indføjet for at korrigerer modellen til at bias bliver nul. Det bemærkes, at ændringen af N-min 

(kg N/ha) er en sammensat funktion, hvor der multipliceres med effekten af afstrømning (mm) og jordens lerindhold 

(vægt- %). Derved indgår betydningen af parameteren 𝛽𝑗𝑡,𝑣𝑎𝑓𝑔𝑟 ikke som en absolut størrelse men som en relativ 

effekt, der indgår sammen med de øvrige effekter. Effekten af lerindholdet er beskrevet ved (3) Modellens forkla-

ringsgrad (R2) på kalibreringsdata sættet er 0.69 hvilket er noget højere end NLES5 modellen på 0.53 (Børgesen et 

al., 2022). 

 

 

 𝑃𝑠𝑡 =  {
(1 − exp (−𝜓𝑠 ∗ (𝑎𝑓𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑝𝑡 − 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑠)) )   𝑆𝑎𝑛𝑑𝑗𝑜𝑟𝑑 (𝐽𝑏1𝑡𝑖𝑙 𝐽𝑏4)

(1 − exp (−𝜓𝑙 ∗ (𝑎𝑓𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑝𝑡 − 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑠)))    𝐿𝑒𝑟𝑗𝑜𝑟𝑑 (𝐽𝑏5 − 𝐽𝑏7)
        [2] 

 

𝑆 = exp (−𝛼 ∗ 𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑡(%))         [3] 

 

Parametrene i modellen er vist i Tabel 1 (jvf. kalibreringsgrundlaget beskrevet nedenstående).  
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Tabel 1 Modelparametre der indgår i modellen. Børgesen et al. (2018).  

Intercept 
  

My  �̂� 29.93 
 

Hovedafgrøde  𝐶 
  

Korn 0 
 

Majs 16.6 
 

Hældning  𝛽𝑗𝑡,𝑣𝑎𝑓𝑔𝑟  
  

Vinterafgrøde Sandjord (JB1-jb4) Lerjord (Jb5-Jb7) 

Vinterkorn 0.74 1.57 

Barjord 0.63 1.48 

Majs 2.25 1.65 

Efterafgrøder 1.21 1.45 

Afstrømning 𝑃𝑎𝑓𝑠𝑡𝑟 
  

Sandjord (Jb1til Jb4)  𝜓𝑠 0.00238 
 

Lerjord (Jb5-Jb7)  𝜓𝑙 0.00241 
 

Jordeffekt  (S) 
  

 𝛼  ler %   0.025 
 

 

Effekt af afstrømning på udvaskningen  

Beregningerne af afstrømningseffekten er baseret på Daisy-modelberegnede vandbalancer, som anven-

der 10 km interpolerede nedbørsdata fra Danmarks Meteorologiske Institut, samt globalstråling og tem-

peratur interpoleret til en opløsning på henholdsvis 40 og 20 km. Jordbundsdata og hydrauliske data an-

vendt i vandbalanceberegningerne er basereret på standard jordtyper opstillet af Børgesen et al. (2013). 

Resultaterne er beskrevet i Højberg et al., 2021. Koblingen mellem jordtype i kvadratnetspunktet og den 

jordtype i de grundlæggende Daisy modelberegninger mht. jordens lerindhold i topjorden (0-25 cm) og i 

B horisonten (50-75 cm), der passer bedst er udvalgt som grundlag for vandbalanceberegningen (af-

strømningen modelberegnet for perioden september-marts). Desuden er afgrøden og kvadratnetspunk-

tets placering bestemmende for de interpolerede vejrdata anvendt i de grundlæggende Daisy vandba-

lanceberegninger. 
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Datagrundlaget fra Kvadratnettet.  

Der er til nærværende analyse anvendt et SEGES-datasæt på i alt 458 N-min målinger udtaget i efteråret 

for perioden 2014- 2016 fra kvadratnetspunkter rundt i landet. I forbindelse med kvalitetssikring af data-

sættet er data med mangelfulde oplysninger (såsom manglende jord oplysninger) eller ekstreme målte 

N-min-værdier (uden for modellens kalibrerings område (> 300 kg N/ha)) udelukket fra analysen. Desu-

den forekommer udelukkelse, da der har været manglende data for arealanvendelsen til rådighed.  Her-

ved er datasættet reduceret til 415 observationer.  For observation 71, 169 og 303 (I udgangsdata med 

de 458 observationer), er der angivet fodergræs og kløvergræs. Her er der antaget, at der er kløvergræs 

som hovedafgrøde. Der er for observation 391 antaget, at der følger vintersæd efter vinterkornafgrø-

den.  (Data_output_beregning_outputcdb010522 fremsendt.xlsx , i arket SEGES DATA). 

 

Resultater 

Resultaterne af beregningerne er fremsendt til SEGES i et særskilt regneark (Data_output_bereg-

ning_outputcdb010522_fremsendt.xlsx i arket Data_output_beregning_141221).  
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