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Plantedirektoratet 

Vedrørende kvælstofkvote til arealer med vildtstriber 

På baggrund af drøftelser med Landbrug & Fødevarer (L&F), vedr. beregning 
af kvælstofkvote for marker med bi- og vildtvenlige tiltag, etableret jf. Enkelt-
betalingsordningen, har Plantedirektoratet (PD) modtaget et notat udarbejdet 
af Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug.   

Med henblik på videre drøftelser med L&F, har PD anmodet DJF om en vur-
dering af de beregningsscenarier i forhold til udvaskning, som fremgår af no-
tatet (vedhæftet besvarelsen). Derudover har PD brug for faglige anbefalinger, 
som skal indgå i overvejelserne omkring evt. fastsættelse af ”bagatelgrænser” 
ved beregning af kvælstof-kvote for marker med bi- og vildtvenlige tiltag, 
etableret jf. Enkeltbetalingsordningen. 

Plantedirektoratet nævner endvidere, at de bi- og vildtvenlige tiltag, etableret 
jf. Enkeltbetalingsordningen, i notatet fra L&F omtales som ”faunazoner”. I 
forhold til Enkeltbetalingsordningen bruges udtrykket ”Vildtstriber” i forbin-
delse med bi- og vildtvenlige tiltag. 

Endelig nævnes, at fra 2010 kan der opnås Enkeltbetaling til vildtstriber på 
alle støtteberettigede landbrugsarealer med undtagelse af permanente græs-
arealer og arealer med permanente afgrøder. Striberne skal overholde visse 
etablerings- og vedligeholdelseskrav. Bl.a. må striberne højst udgøre 10 % af 
markens areal. PD har følgende regler på området: Kvælstofkvoten beregnes 
for marken ud fra afgrødenormen og arealet med afgrøde angivet med én de-
cimal. Der skal således fradrages procentvis i kvoten, hvis markens areal in-
deholder ikke-normberettigede striber. Følgende punkter vedr. kvælstof skal 
indgå i besvarelsen: 

 DJF’s vurdering af de antagelser og konklusioner, der indgår i notatet i 
forbindelse med beregningsscenarierne. 

 DJF’s vurdering af miljømæssige konsekvenser i forhold til indførsel af en 
administrativ bagatelgrænse således at marker med bi- og vildt venlige 
tiltag på op til 10 % af markens areal ikke skal have nedskrevet kvælstof-
kvoten tilsvarende. 

Vedhæftede notat er udarbejdet af undertegnede. 

Med venlig hilsen 

Finn P. Vinther,  

Seniorforsker og temakoordinator for Miljø og Bioenergi 
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Dyrket Dyrket Vildtstribe
Arealandel 1 0.9 0.1

Kvælstofkvote, kg N/ha 140.0 155.6 0.0
Udvaskning, kg N/ha 60.0 65.2 20.0

Kvælstofkvote 140.0 140.0 0.0 140.0
Udvaskning 60.0 58.7 2.0 60.7

Mark 
uden 

vildtstribe
Mark med vildtstribe

Notat vedrørende kvælstofkvote til arealer med vildtstriber 

Problemstillingen om hvorvidt vildtstriber skal udelades eller medregnes i 
harmoniareal og gødningskvoteberegningen er meget parallel til en bestilling 
vedr. randzoner fra FVM, hvor man anmodede om vores vurdering af Land-
brug & Fødevarers påstand om, at indregning af randzonerne i harmoniarea-
let ikke giver en merudledning af kvælstof pga. det gældende normsystem der 
sikrer, at den samlede mængde husdyrgødning og handelsgødning er den 
samme, om man vælger at indregne eller ikke indregne randzonerne i har-
moniarealet.  Til orientering er vores svar herom af 14. juni d.å. vedhæftet. 

Konklusionen i svaret af 14. juni var, at kan forventes en lidt større merud-
vaskning ved at indregne randzonen i harmoniarealet, fordi udvaskningsfak-
toren (andelen af husdyrgødning der udvaskes) stiger med stigende tilførsel af 
husdyrgødning. Dette skal dog sammenholdes med den betydeligt lavere ud-
vaskning, der vil være fra randzonen, eller som her fra vildtstriben, hvorved 
den samlede udvaskning fra hele marken ikke forventes at stige tilsvarende. 
Den samlede stigning i udvaskningen afhænger af hvor stor udvaskning, der 
kan forventes fra vildtstriberne.  

Det er vanskeligt at anslå, hvad udvaskningen fra vildtstriben vil være, men 
hvis der, som i eksemplet i notatet, udvaskes ca. 60 kg N/ha med en gød-
ningskvote på 140 kg N/ha på det dyrkede areal, så vil et realistisk skøn for en 
ugødet vildtstribe være i størrelsesordenen 20-40 kg N/ha afhængig af jord-
type (Kristensen et al., 2008). I notatet fra L&F er der regnet med 20 kg 
N/ha. Til sammenligning antages udvaskningen fra et græsbevokset ugødet 
areal, f.eks. en randzone, at være i størrelsesordnen 10-12 kg N/ha.  

Svarende til eksemplet i notatet fra L&F er der nedenfor vist to beregninger, 
hvor udvaskningen fra vildtstriben er antaget at være henholdsvis 20 og 40 kg 
N/ha, og hvor vildtstriben udgør de maksimale 10% af marken.   
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Dyrket Dyrket Vildtstribe
Arealandel 1 0.9 0.1

Kvælstofkvote, kg N/ha 140.0 155.6 0.0
Udvaskning, kg N/ha 60.0 65.2 40.0

Kvælstofkvote 140.0 140.0 0.0 140.0
Udvaskning 60.0 58.7 4.0 62.7

Mark 
uden 

vildtstribe
Mark med vildtstribe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis N-kvoten på 140 kg N/ha udbringes på 90% af arealet betyder det, at der 
bliver udbragt 155,6 kg N/ha på det dyrkede areal, eller 15,6 kg N/ha mere. 
Hvis man antager, at 33% af denne mertilførsel bliver udvasket, vil udvask-
ningen fra det dyrkede areal stige til 65,2 kg N/ha. Dvs., at det dyrkede areal 
bidrager med 58,7 kg N/ha til den gennemsnitlige udvaskning fra hele arealet. 
Hvis det endvidere antages, at udvaskningen er 20 eller 40 kg N/ha fra vildt-
striben, vil den på samme måde bidrage med henholdsvis 2,0 eller 4,0 kg 
N/ha til den samlede udvaskning fra hele arealet, hvorved den gennemsnitlige 
udvaskning bliver henholdsvis 60,7 eller 62,7 kg N/ha.  

Konklusion: Ved at indføre en administrativ bagatelgrænse på 10% af mar-
kens areal vurderes de miljømæssige konsekvenser at være, at udvaskningen  
øges i størrelsesordenen 0,5-3 kg N/ha. Det skal dog nævnes, at der, som an-
tydet i betegnelsen ”bi- og vildtvenlige tiltag”, også vil være en positiv effekt af 
at udlægge vildtstriber, idet der med det rette plantevalg vil kunne skabes 
bedre betingelser for insekter og vildt, og dermed grundlag for en øget biodi-
versitet. 

Reference 

Kristensen, K., Waagepetersen, J., Børgesen, C.D., Vinther, F. P., Grant, R. & 
Blicher-Mathiesen (2008) Reestimation and further development in the 
model N-LES: N-LES3 to NLES4. DJF Plant Science no. 139. 
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Plantedirektoratet 

Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet 

 

Med baggrund i et notat fra Landbrug & Fødevarer (LF), fremsendt til fø-

devareministeren d. 28. maj 2010, anmoder Plantedirektoratet om ”en 

faglig vurdering af LF’s påstand om at åbne mulighed for at indregne randzo-

nerne i harmoniarealet ikke vil give en merudledning af kvælstof pga. det 

gældende normsystem der sikrer, at den samlede mængde husdyrgødning og 

handelsgødning er den samme, om man vælger at indregne eller ikke indreg-

ne randzonerne i harmoniarealet" (notat fra LF vedhæftet). 

 

Svar er udarbejdet af seniorforsker Jens Petersen, Inst. for Jordbrugsproduk-

tion og Miljø, DJF og undertegnede. 

 

 
Med venlig hilsen 
 
Finn P. Vinther,  
Seniorforsker og temakoordinator for Miljø og bioenergi 
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Randzoner og harmonikrav 

Jens Petersen og Finn P. Vinther, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø 

Med udgangspunkt i det vedhæftede notat fra Landbrug & Fødevarer gøres 

følgende betragtninger: 

Ved en bedrift på 100 ha og 1.4 DE/ha udbringes i udgangssituationen 14.000 

kg N, hvortil der er knyttet et substitutionskrav på 75%. Således kan 10.500 

kg antages, at være mineralsk N, mens 3.500 kg er organisk bundet N. 

I notatets scenarium B udtages 2 ha til randzoner, og andre 2 ha inddrages via 

naboaftaler til udbringning af husdyrgødningen. Dette scenarium ændrer ikke 

på den udvaskning, der skyldes husdyrgødning. 

I notatets scenarium A udtages ligeledes 2 ha til randzoner, men der inddra-

ges ikke andre arealer til udbringning af husdyrgødningen. De 14.000 kg ud-

bringes således på 98 ha, hvilket giver en belastning på 1.43 DE/ha på det 

dyrkede areal. Da afgrødernes N-norm ikke ændres, vil mængden af mine-

ralsk N i handelsgødning skulle reduceres svarende til den øgede tilførsel af 

mineralsk N i husdyrgødning.  

Tilbage er en øget tilførsel af organisk bundet N i husdyrgødningen. Benyttes 

en udvaskningsfaktor på 0.45 for det organiske N (jf. Petersen & Jørgensen, 

2004) vil 3.500 kg organisk N udvaskes med 15.8 kg N/ha ved udbringning 

på 100 ha, eller 16.1 kg N/ha ved udbringning på 98 ha. I begge tilfælde vil det 

give en samlet udvaskning fra udbragt organisk N på 1575 kg. 

Imidlertid er udvaskningsfaktoren ikke konstant, idet udvaskningen stiger 

med stigende tilførsel af mineralsk N (Simmelsgaard & Djurhuus, 1998): 

Relativ udvaskning  =  exp (0.71 [(Relativ N tilførsel)-1]) 

Differentieres denne ligning kan udvaskningsfaktorens afhængighed af N-

tilførslen findes (Petersen & Djurhuus, 2004). Også udvaskningsfaktoren vil 

stige eksponentiel med N tilførslen. Det antages, at den relative udvask-

ningsmodel også gælder for stigende tilførsel af organisk N. Inddragelse af 

randzonerne i beregningen af harmoniarealet vil derfor ikke være neutralt 

mht. N udvaskning fra udbragt husdyrgødning.  

Ovenstående vedrører alene effekten af, hvorvidt randzoner inddrages eller 

udelades af harmoniberegningerne. Etablering af randzoner forventes fortsat 

at give en reduktion i den samlede nitratudvaskning.  

Referencer 

Petersen, J. & Djurhuus, J. (2004) Sammenhæng mellem tilførsel, udvask-

ning og optagelse af kvælstof i handelsgødede, kornrige sædskifter. Dan-

marks JordbrugsForskning, DJF-rapport Markbrug nr. 102, januar 2004. 

61 pp. 

Petersen, J. & Jørgensen, U. (2004) Reduktion i husdyrproduktionen. I: Jør-

gensen, U. (Red.) Muligheder for forbedret kvælstofudnyttelse i marken 

og for reduktion af kvælstoftab. Faglig udredning i forbindelse med for-
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beredelsen af Vandmiljøplan III. Danmarks JordbrugsForskning, DJF 

rapport Markbrug nr. 103, p. 226-230. 

Simmelsgaard, S.E. & Djurhuus, J. (1998) An empirical model for estimating 

nitrate leaching as affected by crop type and the long-term N fertilizer 

use. Soil Use and Management 14, 37-43. 
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Notat 
 

Til Henrik Høegh 

Fra NPN 

Cc  

Dato 28. maj 2010 

 

Randzonekrav og manglende harmoniarealer 
 

Problemets omfang og miljømæssige konsekvenser ved indreg-

ning af randzonerne i harmoniarealet  

 

I forbindelse med kravet om udlægning af i alt ca. 50.000 ha dyrkningsfri 10 

m randzoner langs søer og vandløb, risikerer en række landmænd at få pro-

blemer med at opfylde harmonikravet, hvis randzonearealet ikke fremadrettet 

kan tælles med i harmoniarealet. Det gælder dels landmænd, der allerede i 

dag mangler harmonijord (ikke-harmoniske bedrifter), dels en mindre andel 

af de landmænd, der i øjeblikket lige netop opfylder kravet. Konsekvenserne 

for de berørte vil blive, at de må indgå yderligere gylleaftaler, købe yderligere 

jord eller reducere deres husdyrproduktion. 

 

 

Problemets mulige omfang 

I 2008 var der iflg. Danmarks Statistik i alt 4.710 ikke-harmoniske bedrifter. 

Deres samlede areal var 459.432 ha. Dertil skal lægges en andel af de bedrif-

ter, der i 2008 netop opfyldte eller næsten opfyldte harmonikravet (i stati-

stikken opgjort i intervallet 75-100 % harmoni). Ud af de 357.155 ha, der iføl-

ge Danmarks Statistik befandt sig i denne gruppe i 2008, skønner vi, at ca. 

1/10 (svarende til ca. 36.000 ha) vil få problemer med harmonikravet. Skøn-

net baseres på, at ca. 2 % af landbrugsarealet i gennemsnit skal udlægges som 

randzoner langs søer og vandløb. 

 

Samlet set vurderes det, at ca. 5.000 bedrifter med i alt ca. 500.000 ha vil få 

harmoniproblemer som følge af randzonekravet. Det samlede randzoneareal 

på disse bedrifter vil være i størrelsesordenen 10.000 ha (2 %). Det er disse 

10.000 ha, der vil mangle som harmoniareal fremover. 

 

Potentielt set kan der herudover opstå en mangel på arealer hos aftagerne af 

overskudsgylle, idet deres udbringningsarealer ligeledes vil blive reduceret på 

grund af randzonekravene. Dette kan føre til yderligere problemer hos de, der 
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allerede i dag mangler harmonijord og derfor har behov for at indgå gylleafta-

ler. Denne post indgår dog ikke i beregningerne. 

 

Den enkelte landmand kan komme til at opleve større eller mindre problemer 

med harmonijord end det anvendte landsgennemsnit på ca. 2 %, afhængig af, 

hvor stort randzonearealet bliver på hans bedrift. 

 

Løsning – randzonerne kan indgå i harmoniarealet  

En løsning på problemet kan være, at det fortsat bliver muligt at medregne 

randzonearealet i harmoniarealet. Muligheden skal gælde den nye del af are-

alunderskuddet (manglende harmoniareal), der opstår som følge af randzo-

nekravet. 

 

Miljøkonsekvenser  

Miljøgevinsten ved udlægning af randzoner skyldes i altovervejende grad op-

hør med gødskning og jordbearbejdning i selve randzonen. Såfremt randzo-

nerne kan indgå i harmoniarealet betyder det ikke, at de resterende arealer så 

kan tilføres mere N end ellers – med øget miljøpåvirkning som resultat. 

Randzonens N-kvote bliver ikke overført – det drejer sig kun om retten til at 

anvende husdyrgødningen på egne, eksisterende arealer. 

 

Nedenstående tabel viser et regneeksempel med to forskellige scenarier for en 

bedrift, der illustrerer, at det vil være miljøneutralt at lade randzonerne indgå 

i harmoniarealet.  

 

 Scenarie A 

 

Randzone som  

harmoniareal 

Scenarie B 

 

Randzone ud af  

harmoniareal 

Jord i omdrift med N-

norm 

100 ha 100 ha 

Antal DE (svin) 140 140 

Harmonikrav 1,4 DE/ha 1,4 DE/ha 

Randzoneareal 2 ha 2 ha 

Harmoniareal (fuld harmoni) 100 ha 98 ha 

Arealunderskud 0 ha  2 ha  

Husdyr-N udbragt på 

bedrift 

14.000 kg 13.720 kg 

Husdyr-N - gylleaftale 0 kg 280 kg  

N-udledning til vand-

miljø fra husdyrgød-

ning1 

1.866 kg på bedrift 1829 kg på bedrift + 37 

kg fra gylleaftale 

 

                                                           
1
 Forudsætning: 33 % af t ilført husdyrgødning udvaskes fra rodzonen. Undervejs fra rodzone til van d-

miljø sker en retention (fjernelse) på yderl igere 60 %.  
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Før randzonekravet træder i kraft opfylder bedriften lige netop kravet til har-

moniareal. Forskellen består i, at i scenarie A kan randzonerne indregnes i 

harmoniarealet, mens bedriften i scenarie B ikke kan medregne randzonerne, 

og derfor får et arealunderskud. 

 

Mængden af udbragt husdyrgødning er ens i de to scenarier. Den eneste for-

skel er, at der i scenarie A (randzone med i harmoniareal) fortsat kan udbrin-

ges den totale mængde produceret husdyr-N på bedriften, mens der i scenarie 

B (randzonen ikke med i harmoniarealet) mangler harmonijord på bedriften, 

som derfor er nødt til at indgå gylleaftale for arealunderskuddet, der opstår 

som følge af randzonekravet (280 kg).  

 

I begge tilfælde erstatter husdyr-N en modsvarende mængde N i handelsgød-

ning, enten på egen bedrift (scenarie A) eller hos naboen via gylleaftale (sce-

narie B). Der sker således ikke en yderligere samlet tildeling af N, hvis rand-

zonen får lov at tælle med i harmoniarealet, da den tilladte N-norm er ufor-

andret. At lade randzonen tælle med i harmoniarealet er derfor neutralt for 

den samlede kvælstofudvaskning og -udledning, idet N-udledningen er uaf-

hængig af, om husdyrgødningen alene udbringes på egen bedrift, eller om en 

del udbringes hos naboen via en gylleaftale. 

 

Der opnås altså ingen reduktion af kvælstofudledningen ved at holde randzo-

nerne uden for harmoniarealet. Hvis randzonerne holdes uden for harmoni-

arealet vil det til gengæld øge det økonomiske tab i form af behov for flere gyl-

leaftaler (og dermed mere transport af gylle mellem forskellige marker), køb 

af mere jord for at opfylde harmonikravet eller reduktion af den animalske 

produktion. 

 

 

 

 
 


