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Vedrørende bemærkninger til notat fra Danmarks Naturfrednings-

forening om beskrivelse af effekter og omkostninger af udtagning 

af lavbundsjord og til forslag til pilotprojekt ved Limfjorden 

 
Fødevareministeriet (FVM) har d. 26. januar 2012 anmodet Aarhus Universi-

tet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (AU-DCA) om be-

mærkninger til det faglige grundlag for beregningerne i et vedhæftet notat fra 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) samt til DNs forslag til pilotprojekt i 

Limfjordsområdet, herunder bemærkninger til DN’s beregninger af de øko-

nomiske konsekvenser. 

Besvarelse er forestået af seniorforsker og temakoordinator for miljø og ener-

gi Finn Pilgaard Vinther, seniorforsker Charlotte Kjærgaard, seniorforsker 

Christen Duus Børgesen, alle Institut for Agroøkologi, samt Brian H. Jacob-

sen, Fødevareøkonomisk Institut ved KU-Life.   

 

Med venlig hilsen 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, koordinator for DCA’s myndighedsrådgivning
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Bemærkninger til notat fra Danmarks Naturfredningsforening om 

beskrivelse af effekter og omkostninger af udtagning af lav-

bundsjord og til forslag til pilotprojekt ved Limfjorden 
 

Som baggrund for bestillingen anfører FVM, at der er stigende politisk inte-

resse for at udtage lavbundsjord/jord med lav kvælstofretention. FVM er ikke 

i tvivl om, at virkemidlet korrekt anvendt, er særdeles omkostningseffektivt 

med en flersidig miljøgevinst. DN har bl.a. præsenteret virkemidlet ved deres 

temadag den 29. november 2011 (Se 

http://www.dn.dk/Files/Billeder/Natur/Vand/Hummerkonference_A4_web

.pdf). Fødevareministeriet har på den baggrund modtaget vedhæftede nota-

ter; hhv.  

- Estimering af omkostninger ved målrettet ekstensivering kontra kvæl-

stofkvoter som virkemiddel til reduktion af kvælstofudledning og eks-

tensivering af lavbundsarealer (notat af 19. januar 2012; Vedhæftet 

bestillingen som bilag 1).  

- Forslag til pilotprojekt i Limfjordsområdet, hvori DN beskriver, hvor-

ledes udtagning/ekstensivering af lavbundsarealer kan benyttes som 

et virkemiddel til reduktion af kvælstofudledning fra landbruget. (no-

tat af 13. oktober 2011; Vedhæftet bestillingen som bilag 2). 

For at præcisere bestillingen til DCA skriver FVM følgende om de to notater, 

og anmoder samtidig om at Fødevareøkonomisk Institut (FOI) i nødvendigt 

omfang inddrages i vurderingen: 

Bilag 1: På baggrund af beregninger og kortmateriale fra konsulentfirmet 

ConTerra præsenterer DN i notatet en række beregninger for hovedoplandet 

Limfjorden, herunder indsatsmål, tab ved en ikke-målrettet indsats, tab ved 

mindre hushold, tab ved målrettet udtagning samt en række andre størrelser.  

AU-DCA /FOI bedes give en faglig vurdering af, hvorvidt beregningerne præ-

senteret i notatet eventuelt overestimerer eller underestimerer de faktiske 

størrelser. 

Bilag 2: I notatet beskriver DN et pilotprojekt på Mors, som i praksis skal af-

prøve metoder til ekstensivering af lavbundsarealer, samt afprøve metoder og 

teknikker til drift af arealerne.  

AU-DCA /FOI bedes give en vurdering af det faglige grundlag, herunder be-

regninger samt valg af metode som pilotprojektet bygger på.   

 

Herunder følger vores bemærkninger til DN’s notat om kvælstofeffekten ved 

udtagning af lavbundsjord, herunder anvendelse af ”CT-tools” til beregnin-

gerne, og til notatets beskrivelse af fosforeffekten, samt til notatets vurdering 

af de økonomiske konsekvenser. Endelig nogle få bemærkninger til DN’s for-

slag til pilotprojekt i Limfjordsområdet.   

http://www.dn.dk/Files/Billeder/Natur/Vand/Hummerkonference_A4_web.pdf
http://www.dn.dk/Files/Billeder/Natur/Vand/Hummerkonference_A4_web.pdf
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Kvælstofeffekten ved udtagning af lavbundsjord 

Der har i de hidtidige vandmiljøplaner har været fokus på rodzonen og forsk-

ningsinstitutionerne har herigennem opbygget en betydelig viden om ud-

vaskning af kvælstof fra rodzonen fra højbundsjorde. Med Grøn Vækst, hvor 

der nu fokuseres på at begrænse udledning til vandmiljøet lokalt, mangler der 

viden om koblingen mellem marker og recipienter, herunder identifikation af 

risikoarealer koblet med viden om oplandshydrologi samt omsætningen af 

næringsstoffer i transporten fra mark til recipient. Karakteristisk for tiltagene 

i Grøn Vækst er, at de i høj grad er baseret gennemsnitsbetragtninger og skøn 

mhp. at beregne en effekt på nationalt niveau, og at de dækker over meget 

store regionale og lokale forskelle. Lokalt vil effekten af et virkemiddel derfor 

kunne være meget forskellig fra den gennemsnitlige effekt, afhængig af lokale 

forhold, herunder især vandets strømningsvej fra mark til recipient, samt af 

grundvandshydrologien i det pågældende lokalområde. F.eks. vil udtagning af 

lavbundsjorde, hvor der som følge af høj denitrifikation i forvejen er lav ud-

vaskning, ikke reducere udvaskningen væsentligt. Effekten af udtagning af-

hænger endvidere af, hvad arealanvendelsen er inden udtagning, og er der ta-

le om intensivt dyrkede og drænede arealer, vil der kunne opnås en effekt sva-

rende til effekten af at udtage højbundsjord, hvorved effekten af at udtage 

lavbundsjord kan variere fra 0 til ca. 60 kg N/ha (Andersen et al., 2011). I 

landsdækkende beregninger kan der til nød anvendes en gennemsnitseffekt 

på 30 kg N/ha, men anvendt på lokalt niveau uden kendskab til de lokale for-

hold kan den være meget misvisende.   

En effektiv anvendelse af lokalt målrettede virkemidler, som bla. udtagning af 

lavbundsjord, fordrer at virkemidlerne målrettes, hvor der er risiko for udled-

ning af næringsstoffer.  For at opnå den ønskede effekt af at udtage lav-

bundsjord, er det er med andre ord en absolut nødvendig forudsætning, at der 

foretages en forudgående faglig vurdering af de lokale forhold, inden der 

iværksættes omkostningskrævende tiltag, der eventuelt ingen effekt har eller i 

bedste fald kun har en ubetydelig effekt. Til belysning af problemstillingen 

kan der peges på et eksempel fra praksis, hvor en gårdejer i Limfjordsområdet 

fik afslag på en ansøgning om at anlægge et minivådområde til rensning af 

drænvand fra hans jorde, fordi målinger foretaget af Aarhus Universitet viste, 

at nitratkoncentrationen i drænvandet i forvejen var så lavt, at der i praksis 

ikke sker nogen udvaskning fra hans jorde, jf. DJF_svar_140611 (2011).       

Den nuværende aktuelle kvælstofudvaskning fra lavbund har ved målekam-

pagner i efteråret 2011 flere steder vist sig meget lav – og der må sættes 

spørgsmålstegn ved grundlaget for modelberegningerne (jf. kompleks inter-

aktion mellem grundvand og overfladevand). En medvirkende årsag til lav ni-

tratkoncentration kunne være, at den nuværende praksis for reduceret grøde-

skæring tyder på, at lavbundsarealerne afvandes dårligt i efterårs-
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vinterhalvåret, hvilket medfører en større kvælstoffjernelse ved denitrifika-

tion. 

Beregningen af kvælstofeffekten ved udtagning af lavbundsjord er i DN’s no-

tat (bilag 1) foretaget af konsulentfirmaet ConTerra, hvor der er anvendt CT-

tools til beregning af N-overskud, som med CT-tools svarer til potentiel ud-

vaskning. Beregningerne bygger på en antagelse om, at lavbundsarealer, på 

grund af den direkte hydrauliske kontakt med vandmiljøet, generelt har en lav 

retention, og at en ekstensivering vil bringe udledningen ned i nærheden af 

niveauet for naturarealer. FVM har anmodet om DCA’s vurdering af disse be-

regninger og forudsætninger. 

Beregning af mark N-overskud med CT-tools bygger på en række forudsæt-

ninger, hvoraf den vigtigste er, at der regnes med balance mellem hvad der 

tilføres jorden (gødning, deposition og N-fiksering) og hvad der fjernes fra 

jorden via høstudbytte, eller tabes ved denitrifikation, ammoniakfordamp-

ning og udvaskning. Dvs., det antages at jordens organiske og uorganiske C- 

og N-puljer er i fuld balance. For permanente græsarealer vil der sandsynlig-

vis ske en akkumulering af organisk kulstof og dermed også indlejring af N i 

jordens organiske puljer.  For jorde, der dyrkes intensivt og som stadig har et 

højt organisk kulstofindhold, må der derimod regnes med en netto frigivelse 

af kulstof og dermed også en nettomineralisering af kvælstof. Der er således 

forhold, der peger imod både opbygning og nedbrydning af jordens organiske 

N-puljer, afhængig af hvordan lavbundsjorden anvendes. Der bør gennemfø-

res en analyse af arealanvendelsen og evt. også af jordens organiske kulstof-

indhold for at kvalificere svaret på, om der på lavbundsjordene sker en op-

bygning eller nedgang i jordens N-puljer.  

Som høstudbytter anvender CT-tools de landsdækkende normudbytter, der er 

opdelt efter jordtyper, og der anvendes gennemsnitlige N-indhold i afgrøder-

ne. Disse udbytter repræsenterer ikke gennemsnitsudbytter set over en år-

række, da år med lave udbytter er udeladt i normudbytterne. Det er endvidere 

kendt, at udbytter varierer mellem landsdele for de samme jordtyper, da kli-

maet i Østdanmark (Sjælland og sydhavsøerne) generelt giver højere udbytter 

end i Vestdanmark. Det giver således en stor usikkerhed at anvende lands-

dækkende normudbytter for lavbundsjorde omkring Limfjorden. For lav-

bundsjorde er der endvidere store forskelle i udbytter, afhængig af drænings-

forhold. Således kan veldrænede jorde give høje udbytter, og dårligt drænede 

arealer kan give lave udbytter. Det fremgår ikke af beregningerne, hvilke ud-

bytteniveauer (jordtyper), der er anvendt, og om der er taget højde for dræ-

ningsforhold. Endelig tages der i beregningerne ikke højde for den aktuelle N 

gødsknings betydning, når der anvendes normudbytter. Der er således en 

række forhold i antagelserne for lavbundsjordene, der gør, at udbytterne ge-

nerelt er meget usikkert bestemt.  
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I notatet er ekstensiveringspotentialet for lavbundsarealerne, dvs. effekten af 

udtagning, beregnet til 65,8 kg N pr. ha, og potentialet her er reduceret med 

10 kg N/ha, der antages at kunne henføres til andre tab og ændring i jordens 

N-pulje. Vi vurderer, at antagelsen om at 10 kg N/ha skal udgøre tabet ved 

denitrifikation og ammoniakfordampning, er meget lavt. Lavbundsjorde kan 

have et højt grundvandsspejl og derved i efterårs- og vinterperioden i princip-

pet fungere som et vådområde. Vådområders denitrifikationskapacitet sættes 

ofte væsentligt højere end 10 kg N/ha. Skal der opnås en effekt af udtagning 

forudsættes det, at lavbundsjordene er dyrkede og er dermed ikke vandmæt-

tede i forårs- og sommerperioden. Derfor vil denitrifikationskapaciteten være 

lavere end i egentlige vådområder, men den vurderes dog især for humusrige 

lavbundsjorde at være betydeligt større end de 10 kg N/ha, som notatet angi-

ver. 

Et reduktionspotentiale på 65,8 kg N/ha, der er noget større end den model-

beregnede gennemsnitlige udvaskning fra dyrkede arealer opgjort i forbindel-

se med VMPIII midtvejsevalueringen (ca. 60 kg N/ha), virker urealistisk. Som 

følge af at en vis del af arealanvendelsen formodes at være permanent græs 

med lav udvaskning synes det ganske usandsynligt, at gennemsnitstabet ved 

udvaskning på disse jorde og omdriftsarealer skulle være 75,8 kg N/ha. Anta-

gelsen om, at kun 10 kg N/ha skal henføres til andre tab (denitrifikation og 

fordampning samt ændring i jorden N puljer) virker stærkt undervurderet. 

Den samlede vurdering af notatets beskrivelse af kvælstofeffekten er derfor, at 

det virker urealistisk at der er et N-overskud fra lavbundsjorde omkring Lim-

fjorden på 76 kg N/ha, og at der ved en ekstensivering af lavbundsjordene 

sker en reduktion i belastningen af Limfjorden på 66 kg N /ha. 

 

Fosforeffekten ved udtagning af lavbundsjord 

I notatet er det nævnt, at en af fordelene ved at ekstensivere lavbundsarealer 

er, at det udover at have en stor effekt på udledningen af kvælstof, også vil re-

ducere udledningen af fosfor. Endvidere nævnes det, at mange lavbundsarea-

ler, som indeholder meget organisk stof, har en meget dårlig bindingskapaci-

tet for fosfor. 

Vores bemærkninger hertil er, at der ikke er noget grundlag for at konkludere, 

at en ekstensivering vil reducere udledningen af fosfor. Endvidere er antagel-

sen om, at mange lavbundsarealer i drænet tilstand har en dårlig bindingska-

pacitet for fosfor, misforstået. Mange såvel organogene og minerogene lav-

bundsarealer har meget høje jern-indhold som følge af gennemstrømning af 

jern-holdigt grundvand. I drænet tilstand har disse arealer en meget høj bin-

dingskapacitet, hvilket også forklarer hvorfor mange lavbundsjorde har været 

i stand til at ophobe fosfor i mængder, der ligger langt over højbundsjorde. 

Det er korrekt forstået, at hvis disse arealer vandmættes (som i vinterhalvåret 
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med højt grundvandsspejl eller ved reetablering af vådområder) er der en po-

tentiel risiko for frigivelse af jernbundet fosfor. Undersøgelser har vist, at 

mætningen af jordens jernfraktion er et godt estimat for risikoen for P-tab. 

Det bør fremhæves, at for de såkaldte P-risikoarealer er jordens P-pulje stor, 

og for disse arealer vil ekstensivering ikke påvirke P-tabet (som anført af DN). 

Tab af P er en ligevægtsreaktion, der kontrolleres af vandgennemstrømnin-

gen, og P-tabet vil derfor fortsætte til jordens P-pulje udtømmes (varighed 

kan være >100 år afhængigt at P-indhold og tabsraten). Høst af biomasse kan 

på længere sigt medvirke til at jordens P-pulje hurtigere udpines, men effek-

ten vil, afhængigt af jordens P-indhold, først påvirke udvaskningen på længe-

re sigt.   

Tidligere højmosearealer, som fx. Vildmosen, er dog en undtagelse fra oven-

stående. I de højmosearealer, vi har undersøgt, er jernindholdet lavt og kan 

tilskrives det faktum, at disse arealer ikke har været gennemstrømmet af 

grundvand. In situ P-indholdet er også meget lavt i forhold til andre lavbund-

sarealer. Til gengæld er der noget der tyder på, at der kan være meget betyde-

lige P-tab fra marine grundvandssedimenter. 

 

Økonomiske konsekvenser af at udtage lavbundsjord 

Der er ikke foretaget en detaljeret vurdering af de i notatet estimerede øko-

nomiske konsekvenser af at ekstensivere lavbundsarealer omkring Limfjor-

den, men vores generelle vurdering er, at det er i overensstemmelse med det 

foreløbige beregninger, der er fortaget i regi af Kvælstofudvalget (Jacobsen, 

2012).  

Fødevareøkonomisk Institut, KU-Life (FOI) anfører, at de foreløbige økono-

miske analyser indikerer, at: 

1. Potentialet for udtagning af lavbundsarealer i Limfjordsområdet synes at 
være ca. 50.000 ha. 

2. Lavbundsarealer med høj retention er relativt dyre (over 200 kr. pr. kg N), 
hvorfor ca. 10.000 ha udgår.  

3. Udtagning af lavbundsarealer er ikke nok til at nå målet, og der kan kom-
me en påvirkning på husdyrproduktionen.  

Hvad angår de samlede omkostninger for Limfjorden er de fortsat under ud-

arbejdelse, men foreløbige analyser indikerer omkostninger omkring 300-

500 mio. kr. årligt. De endelige beregninger forventes at foreligge i løbet af 

foråret 2012.  

 

Bemærkninger til DN’s forslag til pilotprojekt i Limfjordsområdet 

DN foreslår, at der på Mors etableres et pilotprojekt, som skal afprøve meto-

der til ekstensivering af lavbundsarealer, samt i praksis afprøve metoder og 
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teknikker til drift af arealerne. Forsøgsarealet foreslås placeret i Erslev Kær 

midt på Mors. Erslev Kær er et tidligere eng- og moseområde, der nu er af-

vandet, og hvorom det i notatet siges, at tørven efter 60 års dyrkning har sat 

sig med op mod 1 meter, og området er derfor blevet gradvist mere vandli-

dende. Som argument for at ekstensivere lavbundsjord frem for at gennemfø-

re en generel regulering ved normreduktion, nævnes det i forslaget, at det vil 

være uhensigtsmæssigt med en generel regulering, da det også vil ramme den 

del af arealet, hvor der ikke sker en nævneværdig udledning af kvælstof, og 

dermed vil reguleringen være både virkningsløs og uforholdsmæssig dyr. 

Der findes generelt meget lidt data om kvælstof og næringsstoftab fra lav-

bundsarealer, og et projekt der kan medvirke til at belyse dette vil være meget 

velkomment. Men der er i projektforslaget ikke nævnt noget om, hvordan 

man har tænkt sig at vurdere kvælstofeffekten af at ekstensivere de pågæl-

dende arealer. En forudsætning for om man kan vurdere effekten af en eks-

tensivering af det pågældende areal er dels, at der findes målinger af hvad den 

nuværende udledning af kvælstof er - gerne i form af målinger foretaget over 

en årrække - og dels at der følges op med efterfølgende målinger, således at 

udviklingen i kvælstofudledningen kan følges.     
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