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1. Indledning
Det danske landbrugsareal udgør ca. 62 % af det samlede landareal. Dette er europæisk og international sammenhæng en meget høj andel. Det danske landskab og de tilknyttede jordtyper er geologisk set betinget af aflejringer fra istiderne, hvor især den seneste istid har præget dyrkningsjorden
med morænelandskabet i det østlige Danmark, sandjorde vest for istidens stilstandslinje i Jylland,
og hævet havbund i Nordjylland. Siden istiden har udviklingen af jorde og landskab være bestemt
af et samspil mellem klima, naturlig vegetation og menneskelig indflydelse.
Af det samlede landareal på 4,3 mio. ha kan ca. 750.000 ha karakteriseres som lavbund, som naturligt ligger lavt i landskabet, og som derfor er påvirket af et periodisk eller permanent højtliggende grundvandsspejl. Mange lavbundsarealer er, eller har været, naturligt meget frugtbare, og de
udnyttes derfor i højere grad landbrugsmæssigt (knap 70 %) end højbundsarealer. Den mineralske
del af danske jorde har et forholdsvis lavt indhold af ler, hvilket gør dem egnede til dyrkning af enårige afgrøder, forudsat at der kan sikres en god forsyning med vand og næringsstoffer.
På en stor del af morænejordene samt hele lavbundsarealet er der iværksat tiltag for at fremme
afdræningen af vand, da disse jorde fra naturens side ellers ville være påvirket af periodisk eller
permanent høj vandstand, som ville hæmme væksten af mange landbrugsafgrøder og hindre rettidig såning og høst. En meget stor del af det danske landbrugsareal blev drænet fra midten af 1800tallet til midten af 1900-tallet. Hertil kommer, at der især i perioden fra 1940 til 1970 blev indvundet landbrugsarealer ved inddæmning og bortpumpning af vand fra lavtliggende arealer, søer og
fjorde. I samme periode skete der mange steder en tilretning af vandløbene for at sikre en hurtigere bortstrømning af overskudsvand fra landbrugsarealerne.
På de grovsandede jorde er planteproduktionen oftest betinget af at markerne kan vandes, da disse
jorde ofte kun kan lagre vand i et omfang der svarer til afgrødens vandbehov i op til 2 uger i sommerperioden. Der blev derfor i 1970’erne etableret vandingsanlæg på en stor del af disse sandjorde
i det vestlige Jylland, som sikrede en stabil produktion af græs og andet grovfoder til kvægproduktionen i disse egne.
Frem til 1960’erne var dansk landbrug præget af alsidige små landbrugsbedrifter spredt over hele
landet. I slutningen af 1900-tallet skete en stigende specialisering, som også indebar en regional
fordeling af produktionstyper. Denne regionale fordeling er til dels betinget af jord- og klimaforhold. De sandede jorde i det vestlige Jylland, hvor nedbørmængderne er forholdsvis store, er favorable for produktion af græs og grovfoder, og en stor del af kvægproduktionen er derfor koncentreret her. En stor del af specialafgrøder som græsfrø og andet frø kræver milde klimaforhold, som
findes i de sydlige egne af landet, især på øerne. Det generelt gode forhold for kornproduktion har
givet grundlag for en foderproduktion til svine- og fjerkræ.
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2. Udnyttelse af jord i dansk landbrug
2.1 Bedriftstyper og afgrøder
Figur 1 viser udvalgte nøgletal for landbrugsstrukturen i Danmark, opgjort i 2011 for 5 km grid celle
niveau. De øverste to kort viser henholdsvis antallet af svine- og kvæg dyreenheder, opgjort for det
dyrkede areal. Figurerne skal ses i sammenhæng med kortet over det dyrkede areal som del af
landarealet (nederst t.h.). En stor dyretæthed betyder ikke nødvendigvis mange dyr i området, hvis
det dyrkede areal er lille. Dette kan gøre sig gældende i byområder og områder med meget skov og
natur. Andelen af dyrket areal af landarealet (nederst t.v.), afhænger således af andelen af byer,
veje, skove og naturområder i den enkelte gridcelle.
Der er generelt en større dyretæthed for svin i Østjylland end i Vestjylland. Der er dog undtagelser i
Salling, Mors, og Thy området (nordvestlige Jylland), hvor der også forekommer en stor dyretæthed for svin. I Jylland følger svineholdet generelt forekomsten af mere lerede jorde. Samme tendens ses ikke på Fyn og Sjælland hvor fordelingen er mere tilfældig og generelt på et lavere niveau.
Kvæg findes primært i Jylland og generelt mest på de mere sandede jordtyper. Der er en stor koncentration i de sydvestlige dele af Jylland og i Himmerland syd for Ålborg.
Korn dyrkes på alle jordtyper, dog er der i områder med mange kvæg en stor produktion af grovfoder, hvilket betyder, at andelen, der kan dyrkes med korn, her er mindre. Områder med et stort
dyretryk af kvæg er betinget af en tilhørende grovfoderproduktion. Produktion af grovfoder og korn
på sandjorde er betinget af muligheden for vanding, hvilket gør, at specielt kvægbrug på sandjorde
anvender vanding for at sikre grovfoderproduktionen til kvæget.
Areal med permanent græs er typisk placeret på jorde, der ikke er egnet til dyrkning af korn eller
grovfoder. Årsagen til anvendelse som permanent græs er ofte dårlige afvandingsforhold med periodevise oversvømmelser så som i å-dale, på organiske jorde samt drænede lavbundsjorde.

2.2 Jordens kulstofindhold
Kulstof i jord inkluderer organisk stof bundet i rester af planter, dyr og mikroorganismer, men
langt den største del af kulstoffet findes i mikrobielle produkter dannet under nedbrydningen og i
varierende grad stabiliseret i organo-mineralske komplekser. En væsentlig del heraf er meget stabilt med halveringstider, der tælles i årtier og århundreder. Andre puljer omsættes inden for måneder til år, mens de mest labile forbindelser nedbrydes i løbet af dage eller uger. Langvarige markforsøg viser, at såfremt tidligere dyrket jord holdes fuldstændig fri for vegetation (sort brak) reduceres jordens kulstofpulje med 30 % i løbet af 30 år. Det viser klart, at tilførsel af kulstof fra rødder
og stub udgør et meget vigtigt bidrag til opretholdelse af jordens pulje af organisk stof.
Det er veldokumenteret, at nedmuldning af halm i kornrige sædskifter giver et meget væsentligt
bidrag til jordens kulstofpulje. Hyppigt udtag af halm til energiformål fra marker med kornrige
sædskifter vil medføre et langsigtet fald i jordens kulstofpulje, med mindre der kompenseres for
den manglende tilførsel af organisk stof til jorden, for eksempel ved dyrkning af efterafgrøder. Tilførsel af strøelsesrig husdyrgødning bidrager væsentlig til jordens kulstofpulje, mens virkningen af
tørstoffattig gylle kun giver et lille bidrag. En driftspraksis, hvori der indgår flerårige græsmarker
giver et meget markant bidrag til jordens kulstofpulje.
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Figur 1. Øverste række: Dyretætheder opgjort i 2011 for kvæg og svin dyreenheder per ha dyrket areal. Midterste række og nederst række t.v.: Procent af landarealet for henholdsvis afgrøde klasserne:
korn, grovfoder og permanent græsningsareal. Nederst t.h.: Det dyrkede areal af landarealet.

Driftsformens samlede indflydelse på størrelsen og udviklingen i kulstofindholdet i dyrket jord i
Danmark har ikke været genstand for samme forskningsmæssige opmærksomhed som effekten af
dyrkningspraksis. Det forudsættes normalt, at ændringer på landsplan i jordens kulstoflager over
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tid er ubetydelige. En eventuelt faldende tendens i kulstofindholdet på arealer med udstrakt produktion af korn og andre salgsafgrøder og hvor der alene anvendes handelsgødning antages at blive
opvejet at ophobning af kulstof på arealer med grovfoderproduktion (primært græsmarker) og
hyppig tilførsel af husdyrgødning.

Kg C/ha/år

Heidmann et al. (2001) gennemførte en undersøgelse af driftsformens betydning for udviklingen i
jordens kulstofindhold baseret på 336 udvalgte måleflader i det landsdækkende Kvadratnet for
Gødningsplanlægning. Den gennemsnitlige mængde af kulstof i de øverste 50 cm af dyrket mineraljord i Danmark blev opgjort til 111 t C/ha.
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Figur 2. Ændringer i kulstoflagringen (kg C/ha/år) i 0-50 cm dybde i jord fra måleflader i Kvadratnettet. Målefladerne blev fordelt på gødningstyper (se teksten). Heidmann et al. (2001).

På baggrund af oplysninger om de aktuelle driftsformer på de enkelte måleflader i 10-12 års perioden, blev disse opdelt efter den dominerende gødskningspraksis (figur 2), her kaldet gødningstyper
(handelsgødning, kvæg, svin, blandet, og rest). Hvis der ikke blev tilført husdyrgødning i perioden,
blev målefladen rubriceret som handelsgødning. Hvis den tilførte mængde tørstof i husdyrgødning
udgjorde mere end 90 % af gødning fra en bestemt kilde (kvæg eller svin) blev målefladen henført
til den pågældende gødningstype. For gødningstypen ”blandet” var ≥ 90 % af husdyrgødningen
blandet kvæg- og svinegødning. Øvrige måleflader indgik i gødningstypen ”rest” (hovedsagelig fjerkræ/mink). Forskellene mellem gødningstyper var ikke statistisk sikre, men viste en klar tendens
til stigning for kvæg, blandet og restgruppen, samt et fald for gødningstyperne svin og handelsgødning.
Undersøgelsen i Kvadratnettets måleflader viste, at der samlet set alene er sket en mindre ændring
i jordens kulstofindhold over den betragtede 10-12 års periode. Dette resultat dækker imidlertid
over betydelige men modsat rettede ændringer på forskellige jordtyper og driftsformer. På kvægbedrifter viser jordens indhold af kulstof en stigende tendens. Denne driftsform er hyppig på sandede jorde og er karakteriseret af et stort islæt af flerårige græsmarker i sædskiftet og betydelig
anvendelse af husdyrgødning. For driftsformer knyttede til de mere de lerede jordtyper (ren planteavl og svinebedrifter) blev der fundet en faldende tendens i jordens kulstofindhold. De lerede
jorde er ofte grundlag for svineproduktion med stort islæt af korn og andre salgsafgrøder i sædskiftet, og med anvendelse af handelsgødning og svinegylle.
Der har i de senere år været stor opmærksomhed på tørvejordene, idet vi ved, at de er meget dynamiske i relation til emission og binding af kulstof. Forudsætningen for, at der kan opbygges tør-
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velag i jorden er, at et område har naturligt våde jordbundsforhold. Ved at studere historiske kort
er der udpeget et bruttoareal for de våde landbrugsarealer på i alt 730.000 hektar, som derfor potentielt kunne være tørvejord. En nærmere analyse, hvor flere historiske data blev inddraget, antydede, at et areal på 243.000 hektar har været tørvejord på et eller andet tidspunkt. Inden for dette
areal blev der i løbet af 2009 og 2010 lavet ca. 10.000 nye boringer, som var repræsentativt fordelt
over hele Danmark, men altså kun på de potentielle tørvearealer.
Resultaterne af disse undersøgelser viste, at der kun var tørv i 17 % af boringerne, hvilket svarer til
at det nuværende tørveareal kun dækker ca. 70.000 hektar. Sammenlignet med den seneste opgørelse fra 1975 betyder det, at et areal på omkring 50.000 hektar nu ikke længere opfylder definitionen på en tørvejord. Dette svarer til en årlig reduktion af tørvearealet på ca. 1500 ha. Arealanvendelsen på tørvejordene er domineret af to hovedafgrøder, ca. 45 % er dækket af græsafgrøder hvoraf godt halvdelen er permanent græsareal, den anden store gruppe er kornafgrøder til modenhed
som dækker ca. 35 %.

2.3 Jordens fosforindhold
Fosfor (P) er meget reaktivt og bindes let til jordpartiklerne eller det kan indgå i jordens organiske
stof. Kun en lille del af jordens totale fosforindhold er derfor umiddelbart tilgængeligt for planterne.
Afgrøderne får typisk dækket mere end 80 % af deres fosforbehov via jordens fosforpuljer, mens op
til 20 % stammer fra gødning tilført lige før vækstsæsonen.
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Figur 3. Totalfosforindholdet i danske landbrugs- og løvskovsjorde (figur til venstre). Stigning i totalfosforindholdet på danske jordtyper fra 1986 til 1997 (figur til højre (stigende JB numre indikerer
stigende indhold af ler) (Rubæk et al., 2000).

Gødskning med fosfor handler derfor i høj grad om at vedligeholde jordens pulje af plantetilgængeligt P. Det naturlige P-indhold i danske jorde har oprindeligt været stærkt begrænsende for planteproduktionen. Dansk landbrugsjord er derfor gennem tiderne blevet tilført P-holdig gødning ud
over planternes behov, således at den i dag indeholder langt mere fosfor end udyrket jord (figur 3).
Fosfortilførslerne siden år 1900 svarer til en gennemsnitlig ophobning på ca. 1,4 tons P pr. hektar
dyrket areal. Dette fosfor er en værdifuld ressource for landbruget, men kan også være en kilde til
fosfortab til vandmiljøet.
Disse nationale betragtninger dækker dog over meget store geografiske forskelle og der findes både
mange arealer, hvor der vil kunne tæres på jordens fosforpulje i adskillige år og andre hvor land-
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brugsjordens fosforstatus er så lav, at det påvirker udbyttet negativt. Overordnet er fosforets geografiske fordeling i høj grad et resultat af landbrugets udvikling og struktur og tæt knyttet til husdyrtætheden (Poulsen og Rubæk 2005). Fosfor ophobes i dag primært som følge af ubalancen mellem indholdet af kvælstof og fosfor i husdyrgødningen, når denne anvendes til fuldgødning med
kvælstof. Det er derfor typisk på de lettere jorde i Jylland og på Fyn, hvor husdyrproduktionen dominerer, at P-indholdet i de senere årtier har været stigende, hvorimod det har været stagnerende
eller faldende på lerjordene i de østlige og husdyrfattige dele af landet (figur 3). De fleste landmænd får periodisk analyseret pløjelaget på deres marker for plantetilgængeligt P med fosfortalsmetoden. En opgørelse af disse analyser fra Videncenter for Landbrug understreger den store regional variation (figur 4).
Der er typisk også stor variation i jordens fosforindhold inden for marker. Variationen hænger
mange steder sammen med markens topografi, som skyldes en række forskellige fordelingsprocesser. Også andre faktorer påvirker den rumlige fordeling af P, f.eks. naturgivne forskelle i jordtype,
uensartet fordeling af gødnings P og varierende udbyttepotentiale. Den rumlige variation af Pindholdet på en mark kendes sjældent, og der kan derfor ikke tages højde herfor ved gødskning
eller ved miljøforanstaltninger. En omkostningseffektiv kortlægning af denne variation ville i fremtiden muliggøre både en forbedret udnyttelse af jordens fosforresurse og en målrettet indsats mod
fosfortab.
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Figur 4. Eksempel på regionale fordelinger af jordens fosforstatus i 2004. Data fra Videnscenter for
Landbrug.

På trods af den store bindingsevne i jord har det vist sig, at fosfor i takt med ophobningen flyttes
fra pløjelaget til de underliggende jordlag (figur 3). Dette kan på længere sigt bidrage til at øge udvaskningsrisikoen til vandmiljøet. Det kan dog konstateres, at stort set alt det tilførte fosfor blot
synes at have fordelt sig over et tykkere jordlag, som derved har fået forbedret evne til at forsyne
afgrøderne med fosfor. Betydningen af den fosforresurse, som er lagret under pløjelaget, er ikke
undersøgt og kvantificeret.

6

Lavbundsjorde indtager en særstilling mht. fosfor og dets bindings-, omsætnings- og transportprocesser. Fosforindholdet i lavbundsjorde er stærkt varierende. En systematisk undersøgelse af jyske
lavbundsjorde viste, at de indeholder mellem 0,5 og 18 tons P pr. ha i de øverste 0,75 m. Til sammenligning indeholder dyrkede højbundsjorde gennemsnitligt knap 5 tons P pr. ha. De meget høje
P-indhold i mange lavbundsjorde vidner om tilsvarende høje P-bindingskapaciteter, som er knyttet
til af forskellige typer af jern- og aluminiumoxider. Binding af fosfor til netop jernoxider har stor
betydning fosfortabet, fordi jern kan gå i opløsning under vandmættede, iltfrie forhold. Organogene lavbundsjorde har også et stort indhold af organisk bundet P, som nedbrydes til uorganisk P i
takt med den dyrkningsbetingede omsætning af det organiske materiale på disse jordtyper.

2.4 Jordens dræningstilstand
I Danmark er ca. 50 % af landbrugsarealet systematisk drænet, dvs. afvandet med rørdræn med 820 m afstand. Dræning med teglrør startede på lerjord omkring 1850 og i år 1900 var ca. 45 % af
landbrugsarealet drænet. Der har været to perioder med stor dræningsaktivitet, først dræning af
lerjord på Øerne og i Østjylland i perioden 1860-80, og siden dræning af lavbundsarealer, primært i Jylland, i perioden ca. 1930-60. Siden 1983 har omfanget af dræning været meget lille, og
der foreligger ingen statistiske oplysninger herom. Det drejer sig primært om omdræning af tidligere drænede arealer, idet drænsystemer især på lavbundsjord har en begrænset levetid.
Der foreligger kun begrænsede oplysninger om beliggenheden af arealer, der er systematisk drænede. Kun i forbindelse med dræning af okkerpotentielle arealer har det siden 1981 været påkrævet at søge tilladelse om dræning hos myndighederne. Frem til første verdenskrig blev projektering af dræning udført af mange enkeltpersoner og mindre landinspektør- eller ingeniørfirmaer,
og hovedparten af dokumentationen herfor er gået tabt. I 1921 blev der vedtaget en grundforbedringslov, efter hvilken der blev givet tilskud til dræning. På det tidspunkt gik Hedeselskabet aktivt
ind i projekteringsarbejdet og blev i løbet af de kommende årtier dominerende på området. De
udarbejdede drænplaner findes i Hedeselskabets arkiv, men det var først nogen tid efter anden
verdenskrig, at man begyndte at registrere beliggenheden af arealerne på målebordsblade. Der
foreligger således ikke systematiske oplysninger om hvilke arealer, der er drænede, men skønsmæssigt rummer Hedeselskabets arkiv oplysninger om ca. 30 % af de drænede arealer, dog med
store geografiske forskelle.

2.5 Vanding i landbruget
Markvanding er afgørende for, at mange danske sandjorde og specialafgrøder kan dyrkes
profitabelt. Vanding med linjesprederanlæg har været praktiseret i danske gartnerier og
planteskoler siden omkring år 1900, og sprinkleranlæg blev introduceret i landbruget omkring år
1945. Det var dog først den tørre sommer i 1959, der for alvor satte gang i investeringerne i
vandingsanlæg, idet den understregede behovet for vanding som udbyttestabiliserende faktor
specielt til forsyning af malkekvæget med græs. Også statsstøtte til installation af pumper og
rørsystemer medvirkede til udviklingen. Den første egentlige opgørelse af antallet af anlæg, og det
areal de dækkede, blev lavet i 1964, da ca 57.000 ha kunne vandes. Frem til ca. 1980 steg antallet af
vandingsanlæg hurtigt for derefter at stagnere til nu omkring 450.000 ha. Det aktuelt vandede
areal er noget laver, på omtrent 250.000 ha.
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Fordelingen af det vandede areal er fortrinsvis bestemt af jordtype (jordens vandholdende evne) og
af nedbørsfordelingen og tilgængelige vandressourcer. Hen ved 75 % af arealerne er lokaliseret i
områder, der ligger helt eller delvist vest for israndslinjen fra sidste istid. Jordene i disse områder
er hovedsageligt grovsand, aflejret af smeltevandsfloderne mellem de også sandede moræneområder fra forrige istid. Disse jordes vandholdende evne er meget lav og den plantetilgængelige vandmængde er yderligere begrænset af, at den grovsandede jord hæmmer rodvæksten hos de fleste
afgrøder. I de samme områder er det imidlertid forholdsvis let at etablere boringer på grund af de
dybe sandlag og den rigelige vinternedbør. I den nordlige og østlige del af Jylland og på øerne er
der mindre arealer med sandjord og/eller lav nedbør, hvor vanding kan være rentabel. Imidlertid
er vandressourcerne ofte begrænsede på grund af ringe nedbørmængder og konkurrence om vandet til andre formål.
Traditionelt har det været kartofler, der kunne betale de faste omkostninger ved etablering af vandingsanlæg (e.g. Mogensen og Jensen, 2002), men også hensynet til en stabil grovfoderproduktion
har vejet tungt i landmænds beslutning om investering i vandingsanlæg. Sidstnævnte understreges
af, at mere end halvdelen af de landbrug, der har vandingsanlæg, også er mælkeproducenter. Med
de nuværende priser på planteavlsprodukter giver de fleste afgrøder så stort økonomisk merudbytte, at det kan betale de faste omkostninger ved etablering af vandingsanlæg Det er derfor sandsynligt, at der igen vil ske en vis udvidelse af det vandede areal og reinvestering i vandingssystemer.
Områder med højt vandingsbehov dækker omkring 25 % af den jyske halvø, mens det er mindre
end 5% af området øst for Storebælt. Det potentielle behov for vanding er opgjort til omkring 1200
millioner m3/år. Men da det ikke er rentabelt at investere i udstyr til at tilfredsstille vandingsbehovet i områder, hvor vandingsbehovet er lavt, vil den faktiske behov for indvinding af vand til markvanding være betydelig mindre.
En bæredygtig udnyttelse af grundvandet er baseret på, at der dannes mindst lige så meget nyt,
rent grundvand, som der indvindes, samt at udnyttelsesgraden ikke er større, end at grundvandskvaliteten og rest-vandføringen i f.eks. vandløb fortsat er acceptabel. For eksempel skærper
vandplanerne, der indføres i henhold til målopfyldelse af EU’s vandrammedirektiv, kravene til
habitatkvaliteten i vandløb og søer. Hertil hører blandt andet kvantitative krav om ikke at sænke
medianminimum vandføringen i å-løb med mere end f.eks. 10%. Da den nationale vandressource
model (DK-modellen) ikke pt. er skaleret ned til at kunne prædiktere påvirkning af medianminimum, overvejes det bl.a. at fastsætte, at landbrugenes indvindingstilladelser - på typisk 100120 mm pr ha og år - ikke må overskrides på årsbasis, hvor kommunerne tidligere har set på
indvindingen over en 3-årig periode. Fra landbrugets side er imidlertid gjort gældende, at det gennemsnitlige vandingsbehov set over perioden 1987-2010 har været større end 100-120 mm/ha.

2.6 Udbyttepotentialer på forskellige jordtyper
Udbyttepotentialet afhænger helt generelt af jordtypen, klimaet og tilførsel af næringstoffer. For
kornafgrøder (især vintersæd) betyder dette f.eks. at potentialet, alt andet lige, vil være mindre på
de grovsandede jorde end på lerjordene.
Udover naturgivne forhold, så som jordtype og klima, afhænger afgrødernes udbyttepotentiale
først og fremmest af tilførsel af gødning, herunder kvælstof. I vurderingen af kvælstofs betydning
for udbyttepotentiale indgår der en række dyrkningsmæssige forhold, såsom jordens dyrkningshistorie, herunder forfrugt, tidligere års tilførsel af let omsætteligt organisk stof i form af husdyrgød-
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ning og afgrøderester. Ligeledes har jordens evne til at frigive kvælstof indflydelse på kvælstofbehov og udbyttepotentiale.
Figur 5 viser udbytterespons på stigende kvælstofgødskning for vårbyg og vinterhvede, hvor det ses
at høstudbytte afhænger af jordtype og forfrugt, og at udbyttet stiger til et vist niveau som funktion
af kvælstoftilførsel. Forsøgene er grundlaget for de kvælstofnormer, der af Normudvalget årligt
indstilles til NaturErhvervstyrelsen. Disse økonomisk optimale kvælstofnormer, som f.eks. for vinterhvede på lerjord kan beregnes til ca. 200 kg N/ha, bliver som følge af den politisk bestemte
normreduktion reduceret med 15 %, som f.eks. for vinterhvede på lerjord betyder, at den gældende
norm bliver ca. 170 kg N/ha.
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Figur 5. Udbytterespons på stigende tilførsel af kvælstof til vårbyg og vinterhvede på forskellige jordtyper og forfrugter. Kilde: Forsøg gennemført ved Videncentret for Landbrug.

3. Trusler mod dyrkningsjordens kvalitet
Jordforringelse i forbindelse med menneskets dyrkning er kendt langt tilbage i tiden - f.eks. i Middelhavsområdet tilbage i Romertiden. Den tiltagende intensivering og mekanisering har de seneste
årtier forstærket presset på den naturlige jordressource. Dette afspejles i kendte internationale
konventioner og erklæringer, hvor f.eks. Rio Konventionen fra 1992 også omtaler beskyttelse af
jordressourcen. I starten af 2000-tallet igangsatte EU Kommissionen et udredningsarbejde omkring jordkvalitet og jordforringelse. Arbejdet inddrog en meget lang række eksperter og blev afslutningsvis sendt i høring hos interessenter, inkl. NGO-grupper og landbrugets organisationer. EU
Kommissionen tilsluttede sig den afsluttende udredning i 2006 ved udgivelsen af en såkaldt Soil
Thematic Strategy. Det overordnede formål er at sikre bæredygtig brug af jord i hele EU. Dette agtes gennemført ved implementering af et Jordrammedirektiv (Soil Framework Directive), der udmønter Soil Thematic Strategy bl.a. ved at pege på otte centrale trusler mod jordkvaliteten (alfabetisk opstillet): 1) erosion, 2) fald i biodiversitet, 3) forsegling af jordoverfladen (bygninger og veje
mm), 4) forurening, 5) jordpakning, 6) jordskred, 7) nedgang i jordens indhold af organisk stof, og
8) saltophobning.
Jordrammedirektivet er tiltrådt af EU Parlamentet men endnu ikke af Ministerrådet. EU Kommissionen har for nylig redegjort for status med Soil Thematic Strategy og Jordrammedirektivet. Heraf
fremgår bl.a., at der fortsættes med at finde en formulering af Jordrammedirektivet, der kan til-
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trædes af alle. Samtidig arbejdes der på at indarbejde jordbeskyttelse i andre reguleringer på nationalt såvel som EU niveau. Strategien formuleret i 2012-rapporten har karakter af en ’Kommunikation fra Kommissionen’ og er som sådan ikke et lovgivningsforslag, der kræver formel tiltrædelse af
medlemslandene.

3.1 Særlige trusler mod jordkvalitet i Danmark
Det er ikke alle ovennævnte otte trusler mod dyrkningsjordens kvalitet, der har lige stor relevans og
omfang i Danmark. Et udredningsarbejde gennemført af Aarhus Universitet i 2009 pegede på følgende tre trusler som værende centrale og relevante: 1) jordpakning, 2) nedgang i organisk stofindhold, samt 3) vanderosion og jordbearbejdningserosion (Schjønning et al., 2009). Rapporten giver
for hver trussel en vurdering af, i hvilket omfang truslen er et problem under danske forhold, og på
hvilken måde, den pågældende trussel kan nedsætte jordens kvalitet og funktioner. Endvidere gennemgås for hver trussel en mulig fremgangsmåde for identifikation af risikoområder. Denne omfatter en eksplicit udpegning af påvirkningen (klimaet/dyrkningsmetoden) på den ene side og jordens
sårbarhed for disse påvirkninger på den anden side.
Jordpakning. Jordpakning vurderes at være en alvorlig trussel mod jordkvaliteten i Danmark.
Det hænger sammen med, at pakning af jord i dybder under ca. 40 cm har vist sig at være stort set
permanent (irreversibel). Pakning i underjorden bestemmes først og fremmest af vægten af maskinerne. Det betyder, at de meget tunge maskiner, der anvendes i det højteknologiske danske landog skovbrug, har stor risiko for at give en vedvarende skade på vigtige jordfunktioner som produktivitet, udvaskning af nærings- og forureningsstoffer samt emission af drivhusgasser. En gennemgang af den seneste forskning på området påviser, at hjullaster over ca. 3-4 tons indebærer stor
risiko for at give permanent pakning, hvis færdselen sker ved et vandindhold svarende til forårets
afdræningstilstand. Da sådanne hjullaster meget ofte forekommer i dansk land- og skovbrug, vurderes det, at al dansk dyrket jord må betegnes om risikoområde for jordpakning. Forsigtighedsprincippet, der eksplicit indgår i EU’s Jordrammedirektiv, medfører, at et mål for nedbringelse af
risiko for jordpakning kan beskrives som trafik, der ikke giver anledning til plastisk (vedvarende)
pakning af jordlag under 50 cm. Jord har en højere mekanisk styrke ved lavere vandindhold, hvorfor højere hjullaster end nævnt herover vil kunne accepteres under tørre forhold. Der er behov for
beslutningsstøtteværktøjer, der kan identificere bæredygtigheden af en planlagt kørsel på en given
mark på et givet tidspunkt.
Fald i indhold af organisk stof. I nogle egne af Danmark er jordens indhold af organisk stof
faldet gennem de seneste årtier. Organisk stof har stor betydning for jordstrukturen, og der rapporteres jævnligt om problemer i forbindelse med jordbearbejdning til såbed på de mere lerholdige
jorde. Den seneste forskning omkring dynamikken i jordstrukturdannelse viser, at jordens lerpartikler ved lave indhold af organisk stof nemt dispergeres (frigøres) til jordens vandfyldte porer med
efterfølgende risiko for dannelse af indre ’skorper’ i jorden. En sådan ’cementering’ har dramatisk
effekt på jordens evne til at smuldre og danne et godt såbed samt også andre vigtige jordfunktioner.
Tilbageførsel af planterester – herunder øget brug af halmnedmuldning – og udvidet dyrkning af
efterafgrøder samt sædskifter med flerårige afgrøder er de vigtigste virkemidler til at opretholde
jordens indhold af organisk stof. Internationalt er udstrakt brug af pløjefri dyrkning også fremhævet som et virkemiddel til beskyttelse af jordens organiske stof. Der er dog i højere grad tale om en
omfordeling af det organiske stof mellem de øvre jordlag end om en netto stigning i organisk stof.
Det er almindeligt accepteret, at der ikke findes én nedre grænseværdi for et tilstrækkeligt indhold
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af organisk stof på tværs af alle jordtyper og klimaområder. Ny forskning viser, at jordmineralernes ’mætningsgrad’ med organisk stof er et godt bud på, hvorvidt en jord indeholder tilstrækkeligt
organisk stof til at sikre en fornuftig jordstruktur. Tærskelværdien for et acceptabelt indhold af
organisk stof er med andre ord afhængig af jordtypen. Det er især lerjorde, der har behov for et højt
indhold af organisk stof, men i Danmark er det lerjorde med udstrakt planteavl, der generelt er de
mest udpinte med hensyn til organisk stof.
Jorderosion. Erosion af jord kan forekomme med indflydelse af vind (vinderosion), vand (vanderosion) og jordbearbejdning (jordbearbejdningserosion). Vinderosion har historisk været af stor
betydning i Danmark, men problemet er nu stort set løst via læplantning og en stor forekomst af
vinterafgrøder. Dramatiske vanderosionshændelser, som det ses i udlandet, er sjældent forekommende i Danmark, der tidligere blev betegnet som et lavrisikoområde for erosion. Ikke desto mindre har forskning og moniteringsprogrammer påvist, at vanderosion faktisk forekommer, især i
perioder med langvarig nedbør i efterårs- og vinterperioden. Vanderosion forringer jordens dyrkningsværdi og medfører desuden tab af næringsstoffer til vandmiljøet. Danske undersøgelser har
vist, at dyrkningssystemet er afgørende for erosionens omfang ved et givet nedbørsmønster. Således er det vigtigt, at jordoverfladen er plantedækket og/eller dækket med afgrøderester, at der er et
rimeligt højt organisk stofindhold i jorden for at sikre en god jordstruktur (høj infiltration af vand),
og at pakning ikke har dannet lag med lav vandledningsevne. Vanderosion bør modvirkes, fordi
den selv i Danmark kan give risiko for markante miljøbelastende jord- og især fosfortab til vandområder. Jordbearbejdningserosion er en proces, hvor variation i jordens flytning ved bearbejdning på skrånende arealer giver nettotab eller ophobning af jord lokalt inden for marken. Processen
reducerer produktiviteten på de eroderede arealer. Jordbearbejdningserosion forekommer overalt
på kuperet terræn og medfører derfor en betydningsfuld jordforringelse for store områder i Danmark. Desuden giver dannelse af nyt organisk stof på de eroderede områder og tildækning af kulstofholdig jord i områder, der modtager materiale, anledning til en netto fastlæggelse af kulstof i
jorden.
Samlet må det konkluderes, at der for de nævnte trusler mod jordkvaliteten er tale om processer,
der reelt giver anledning til forringelse af jordressourcen i Danmark. Uanset skæbnen af et EU
rammedirektiv er der behov for, at der iværksættes foranstaltninger til at modvirke disse forringelser.

4. Klima og klimaændringer
En temperaturstigning vil for enårige landbrugsafgrøder, som f.eks. korn og raps reducere længden
af den aktive vækstperiode, fordi afgrøderne vil modne tidligere. Jo højere temperaturstigningen
bliver desto relativt større vil udbyttenedgangen blive. Beregninger med udgangspunkt i model
estimeret ud fra observerede udbytter i vinterhvede i Danmark viste, at klimaændringer frem til
2040 vil føre til udbyttenedgang på 6-13 % afhængig af hvilken klimamodel, der lægges til grund.
Samtidigt øges variationen i udbytterne betydeligt. En del af udbyttetabet vil blive opvejet af et øget
indhold af CO2 i atmosfæren, men selv ved en fordobling af CO2-koncentrationen vil udbyttet formentlig kun øges med omkring 20 % i de fleste afgrøder. Samtidigt vil øget CO2 ikke kunne reducere den øgede variation i udbytterne.
For afgrøder som græs, sukkerroer og majs vil en temperaturstigning være favorabel, idet det er
længden af hele vækstsæsonen, der er afgørende for udbyttet. Der vil derfor ske et skift mod dyrkning af mere majs i Danmark, hvor der med et varmere klima mange steder kan opnås højere ud-
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bytter end de øvrige kornarter. En fremskrivning af klimaet til 2040 viser at majsarealet vil kunne
ske en fordobling af arealet fra de nuværende ca. 7 % af det dyrkede areal. Det vil især være dyrkning af majs til modenhed (kerne til svinefoder), der vil øges, hvor den nuværende majsdyrkning er
til ensilage til kvægfoder.
For frilandsgrøntsager vil højere temperaturer især i forår og efterår betyde en forlænget produktionssæson, hvilket vil være en klar markedsmæssig fordel. Øgede temperaturer vil også være en
fordel for en stor del af frugtproduktionen, da det vil betyde større udbytter og bedre kvalitet i produktionen. Samtidigt vil der blive mulighed for nye produktioner, som f.eks. en større udbredelse
af vindyrkning i Danmark.
Øget vinternedbør og stigninger i vandstanden vil visse steder give anledning til oversvømmelser
eller til så høj grundvandstand, at landbrugsmæssig udnyttelse kan blive vanskelig at opretholde.
Dette kan formentlig især blive tilfældet langs en række fjorde og vandløb. Også på andre drænede
jorde med ringe fald til vandløbene kan der dog blive problemer med større nedbørintensitet, som
kan gøre det vanskeligt at sikre tilstrækkelig god afvanding af markerne. Dette problem forstærkes i
sommerperioden, hvis der generelt i forhold til tidligere gennemføres en reduceret grødeskæring i
vandløbene, så sommervandføringen begrænses. Effekterne af dette kan blive problemer med at
kunne færdes på markerne og dermed få høstet afgrøderne rettidigt, hvilket vil reducere udbyttet.
En stor del af danske sandjorde er kunstvandede. Flere klimamodeller viser mindre sommernedbør
i Danmark, hvilket vil øge behovet for vanding. Samtidig vil øget temperatur øge fordampningen,
men en del af denne effekt modvirkes af mindre fordampning fra planterne ved øget CO2 koncentration i atmosfæren. En ændring i afgrødevalget mod dyrkning af mere majs vil også øge behovet
for kunstvanding. Øget behov for markvanding kan få en afsmittende effekt på vandføringen i
vandløb.
Dansk landbrug vil generelt være gunstigt stillet med hensyn til de forventede klimaændringers
virkninger på produktionspotentialet. Der er dog fortsat knyttet en betydelig usikkerhed til konsekvenserne af større klimavariation og klimaekstremer, som nogle steder vil kunne reducere dyrkningsmuligheder og rentabilitet i landbrugsproduktionen. Udnyttelse af dette potentiale forudsætter dog tilpasninger i landbrugets dyrkningspraksis, hvor der vil være betydelige regionale forskelle.
En stor del af tilpasningen vil ske autonomt i sektoren uden eksterne incitamenter. Arealet med
majs er f.eks. steget fra 560 ha i 1965 til 172.000 ha i 2010. Stigende udbytter medfører øget behov
for kvælstofgødskning. Samtidig vil øget temperatur og vinternedbør øge risikoen for kvælstof- og
fosforudvaskning til vandmiljøet. Modelberegninger viser, at dyrkning af efterafgrøder i betydeligt
omfang vil kunne begrænse risikoen for kvælstofudvaskning. I visse sædskifter vil der dog selv med
dyrkning af efterafgrøder være risiko for øget kvælstofudvaskning
Scenarieanalyser for pesticidanvendelse i et fremtidigt klima svarende til forventede klimaændringer i 2050. Beregningerne viser en stigning i behandlingsindekset som følge af klimaændringer på
10-20 %.
En optimal strategi for tilpasning i landbruget sikrer dels opretholdelsen af landbrugets konkurrenceevne dels at målsætningerne om reduktioner af landbrugets miljøpåvirkninger overholdes.
Især inden for samspillet til landbrugets miljøpåvirkning vil der være brug for styring af tilpasningen. Dette skyldes den omfattende regulering inden for dette område, hvor specielt regulering af
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afdræning af lavbundsarealer, vanding, gødskning og plantebeskyttelse påvirkes af klimaændringer.
På lavbundsarealer vil en øget efterårs- og vinternedbør mange steder kræve en øget dræningsindsats for at sikre en fortsat landbrugsproduktion. Samtidig vil stigninger i vandstanden visse steder
give anledning til oversvømmelser eller til så høj grundvandsstand, at landbrugsmæssig udnyttelse
umuliggøres, idet det ikke bliver muligt at gennemføre effektiv afdræning af markerne i en tilstrækkelig lang periode til at dyrkningen bliver rentabel. Dette kan være tilfældet langs nogle fjorde, ådale samt vandløb med lille fald. Problemet vil nogle steder kunne løses gennem digebyggeri
og bortpumpning af vandet, hvilket dog kan have negative konsekvenser for naturen. Alternativt
kan disse arealer opgives til landbrugsmæssig udnyttelse og overgå til naturområder med ekstensiv
drift og naturpleje. Problemet vil mange steder være koblet til øget forekomst af ekstremnedbør i
form af flere dages (eller ugers) kraftig regn, som det vil være vanskeligt at få ledt bort gennem
vandløbene tilstrækkeligt hurtigt.
Et øget behov for markvanding kan få konsekvenser for vandføringen i vandløb, hvorfor det kan
blive nødvendigt at justere de eksisterende tilladelser til vandindvinding. Ændringer i behovet for
markvanding vil dog formentlig i høj grad være afhængig af ændringer i afgrødesammensætningen.
Scenarieanalyser har dog kun vist mindre stigninger i vandingsbehov for vårbyg og vinterhvede på
sandjord, mens behovet steg betydeligt (30-70 mm) for kartofler.
Under uændrede produktionsforhold og miljøregulering forventes en større udledning af fosfor og
til dels kvælstof til vandmiljøet. Sådanne stigende udledninger kan indebære behov for yderligere
tiltag i forhold til de foreslåede vandplaner som opfølgning på Vandrammedirektivet, der skal sikre
god kvalitet af grundvand, vandløb, søer, fjorde og indre farvande. For at reducere det mulige fremtidige fosfortab kan der være behov for allerede nu yderligere at mindske fosfortilførslen til mange
danske landbrugsjorde og for at indføre nye målrettede teknologier, der samler det tabte P op før
det når vandmiljøet. Den større risiko for tab af kvælstof og fosfor fra landbrugsjord under klimaændringer kan også gøre det aktuelt at vurdere nødvendigheden af omlægning af en del at det nuværende areal med afgrøder i omdrift til permanent vegetation (f.eks. græs eller pil) for at mindske
belastningen af miljøet.
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5. Miljøfølsomme arealer
Den fremtidige regulering af landbrugets udledning af næringsstoffer adskiller sig fra den nuværende regulering på væsentlige punkter. Indtil nu har man med stor succes ved hjælp af generelle
virkemidler reduceret både den modelberegnede kvælstofudvaskning fra rodzonen og landbrugets
fosforoverskud, dvs. import minus eksport af fosfor fra den samlede landbrugssektor, med henholdsvis ca. 50 og 75 %. Det er meget vanskeligt at reducere såvel kvælstofudvaskning som fosforoverskud yderligere ved hjælp af generelle virkemidler - ”de lavt hængende frugter er plukket”,
hvorfor man med Grøn Vækst og Vandplanerne forsøger at målrette virkemidler til de mest sårbare
arealer, dvs., arealer hvor der kan forventes størst effekt i vandmiljøet.

Figur 6. N-reduktionskort fra 2007

For kvælstof adskiller den fremtidige regulering sig endvidere fra den nuværende ved, at effekten
angives som udledning til vandmiljøet eller havet, og ikke som hidtil, hvor effekten er angivet som
udvaskning fra rodzonen. For at estimere effekten af et virkemiddel i havet er det nødvendigt at
vide hvor meget kvælstof, der tilbageholdes eller reduceres til luftformige forbindelser på dets vej
fra rodzonen til vandløb og videre i vandløbssystemet frem til havudløbet.
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Det nuværende N-reduktionskort fra 2007 (figur 6), som er udarbejdet i et samarbejde mellem
daværende DMU og DJF, samt GEUS, er baseret på modelberegnet udvaskning fra rodzonen på
kommuneniveau og målinger af N-transport i vandløb i ca. halvdelen af landets vandoplande, samt
modelberegnede estimater for reduktionen i umålte vandløbsopland og for den reduktion, der finder sted i søer og vandløbssystemet frem til havudløbet (Blicher-Mathiesen et al., 2007). Skalaen
på kortet varierer fra forholdsvis små deloplande til store oplande, hvilket med det daværende vidensgrundlag var den mindste skala, hvormed et N-reduktionskort kan udarbejdes på. Den oplandsrelaterede N-reduktion kan opgøres på det mere ensartet oplandsniveau som er relevant at
anvende for generelle virkemidler der har et stort arealpotentiale. For mere målrettede virkemidler
inden for et opland er det nuværende vidensgrundlag imidlertid ikke tilstrækkeligt til at foretage en
bare nogenlunde robust målrettet regulering af kvælstoftab på f.eks. mark- eller blok-niveau.
Den mængde fosfor, som tabes fra landbrug, er meget beskeden i forhold til den årlige gødningstilførsel og især jordens P-indhold. Fosfortabet fra landbruget har derfor ikke direkte betydning for
produktiviteten, men det har stor betydning for sårbare vandområder.
Tab af fosfor fra dyrkningsjord til overfladevand er en kompleks funktion af klima, topografi, jordbundsegenskaber og dyrkningspraksis. Tabet forekommer i opløst eller partikelbundet form og er
på højbundsjord kun i beskedent omfang påvirket af biologiske omsætningsprocesser. Fosfortab fra
det åbne land til vandmiljø er rumligt og tidsligt stærkt varierende og hidrører fra en relativt begrænset del af det samlede areal - risikoområderne. Risikoområder er områder, hvor en effektiv
transportvej (f.eks. erosion eller dræning) forbinder områder med højt indhold af P med et vandløb
eller en sø. Jordens fosforpulje er den væsentligste kilde til fosfortab, medens direkte tab af gødningsfosfor anses for at være beskedent under danske forhold, hvorfor øget fosforindhold i jorden
alt andet lige øger risikoen for fosfortab.
På lavbundsjord er der en direkte sammenhæng mellem potentiel fosforudvaskning og stigende
fosformætning af jordens jernfraktion, idet fosfor bindes til jernforbindelser i jorden. Til forskel fra
højbundsarealer opstår risiko for fosfortab fra lavbundsarealer primært under (periodisk) vandmættede, iltfattige forhold, hvor jern går i opløsning og fosfor frigives. Vurderet ud fra indhold af
jernbundet fosfor kan nogle lokaliteter frigive kritisk store mængder P i mere end 100-200 år. Ændring af lavbundsarealers fugtighedsforhold (f.eks. ved reetablering af vådområder eller ved reduceret vandløbsvedligeholdelse) kan derfor potentielt øge risikoen for fosfortab fra lavbundsarealet.
Afgørende for tabsstørrelsen er også den aktuelle afstrømning, f.eks. kan en høj vandstand i vandløbet begrænse vand- og stoftransporten fra lavbundsarealet. Der findes pt. ingen undersøgelser af
samhørende variationer i geokemiske og afstrømningsforhold under feltforhold.
For at kunne udpege følsomme og robuste arealer og dermed fortage en målrettet regulering på et
fagligt forsvarligt grundlag, forudsættes:




At strømningsveje fra mark til recipient kan beskrives, både på højbund og lavbund, herunder
at man kan kvantificere den overfladenære afstrømning via dræn og grøfter.
Det nødvendige datagrundlag i forhold til lokal udpegning af robuste og sårbare arealer inden
for den accepterede usikkerhed.
Et forbedret vidensgrundlag vedrørende lokal N-reduktion i såvel (i) rodzonen som den kapillære zone på strukturerede lerjorde samt lavbundslokaliteter og (ii) grundvand
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6. Udvikling i jordressource og produktionspotentiale
6.1 Begrænsninger i udbyttepotentialet

Afgrødernes udbytter er overordnet bestemt af et samspil mellem genetik, miljø og management.
Det genetiske grundlag ligger i udvikling af arter og sorter, der er tilpasset de lokale jordbunds- og
klimaforhold og som samtidigt giver høje udbytter af god kvalitet. De miljømæssige forhold, der
bestemmer udbyttepotentialet, er jordbundsforhold og klima. Jorden skal understøtte afgrøderne
med forsyning af vand og næringsstoffer, hvilket forudsætter gode betingelser for afgrødeetablering
og udvikling af et dybt og sundt rodnet. Under de danske klimaforhold er det især lave temperaturer i forårsperioden samt tilfælde af tørre (eller våde) perioder, der begrænser produktionspotentialet. De forhold omkring management, der påvirker udbytterne, hænger sammen med sikring af
en sund og frugtbar jord, en god afgrødeetablering samt gødskning og plantebeskyttelse. Landmændenes incitament til at sikre høje udbytter hænger nøje sammen med priserne på afgrøderne.
Det klima-betingede potentiale for biomasseproduktion i Danmark ligger på 30-40 ton tørstof pr.
ha. Udbyttet (korn og halm) i kornafgrøderne ligger dog på under det halve af dette biomassepotentiale. Det hænger især sammen med, at korn- og frøafgrøder kun udnytter omtrent halvdelen af
den potentielle vækstsæson. I forårsperioden har vintersæd en god udnyttelse af lysforholdene,
mens vårsæden først skal etableres. Det fleste kornafgrøder starter med af modne i juli måned og
resten af året udnyttes ikke til produktion. Anderledes er det i f.eks. majs og roer, som især udnytter den sene del af året, og hvor der er opnået større biomasseproduktion end i korn- og frøafgrøderne. En samlet bedre udnyttelse af de klimatiske betingelser for biomasseproduktion vil forudsætte nye dyrkningssystemer, f.eks. ved dyrkning af flere afgrøder samme år (eksempel vinterrug
efterfulgt af majs) eller ved dyrkning af nye typer flerårige afgrøder. Sådanne afgrøder forventes i
fremtiden at skulle forsyne bioraffinaderier med biomasse til produktion af bioenergi, foder og andre råvarer til fødevareindustri, materialer m.v.
Der har over de seneste to årtier kun været meget beskedne stigninger i udbytterne i kornafgrøderne, som dækker over halvdelen af det danske landbrugsareal. En analyse af mulige årsager til stagnerende udbytter i vinterhvede pegede på to mulige årsager til denne forskel: 1) lave kornpriser i
perioden kan have reduceret dyrkningsintensiteten i form af reduceret anvendelse af forbrugsstoffer og mindre tidsforbrug i marken, og 2) øget frekvens af vinterhvede i sædskiftet med en tendens
til ensidig hvededyrkning kan være et overset problem, idet et dårligt sædskifte øger den negative
virkning af planteskadegørere (ukrudt, insekter, svampe og vira). Analysen pegede desuden på, at
stagnerende udbytter ikke kun er et dansk fænomen, idet stagnerende udbytter også kan observeres i andre nordvesteuropæiske lande. De danske reguleringer vedrørende kvælstof og anvendelse
af husdyrgødning bliver ofte nævnt som årsag til de stagnerende udbytter herhjemme. Analysen
viste, at reguleringerne ikke kan være hovedårsagen til de stagnerende udbytter, idet flere andre
faktorer også spiller ind, bl.a. klimaændringer, sædskiftesygdomme og udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen i praksis.

6.2 Jordens dræningstilstand
Fremtidige klimaforhold med større mængder nedbør i vinterperioden og flere ekstreme nedbørhændelser, specielt i sommerperioden, vil øge presset på drænsystemerne og kræve nye løsninger,
både med hensyn til øget afledningskapacitet og ”nye” løsninger til at hindre oversvømmelse af
områder med store økonomiske værdier. Sidstnævnte drejer sig om byområder, vigtige områder til
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landbrugsproduktion og naturområder. Som konsekvens af klimaændringer, med større nedbørmængder i vinterperioden samtidig med temperaturstigninger, forventes den samlede vækstsæson
at forlænges (tidligere såning af vårsæd, længere vækstsæson i efteråret). Disse forhold vil øge
kravene til afvandingssystemernes kapacitet.
Siden 1983 har der ikke været stor aktivitet mht. ny dræning, hvilket må henføres til: 1) at der ikke
har været et økonomisk incitament med tilskudsordninger til at igangsætte sådanne projekter; 2) at
det samlede behov for ny-dræning har været begrænset, idet store dele af danske lerjorde allerede
er drænede (ca. 68 % af lerjorde). For lavbundsarealer er der sket en gradvis ekstensivering af
landbrugsproduktion (specielt ådale og udtagne vandløbsnære arealer), hvilket ikke har fordret
forbedringer af afvandingsforhold. Derimod kan det forventes, at der må fortages forbedringer af
afvandingssystemer i områder, der påvirkes af højere sommervandstande i vandløb som følge af
reduceret vandløbs- vedligeholdelse (sjældnere grødeskæring og sedimentfjernelse). Det samlede
område, der påvirkes heraf, vurderes som begrænset.
Levetiden for drænsystemer varierer meget. Systemer med rørdræn, etableret i lavbundsområder,
hvor der sker en sætning af terrænet, med forskydning af drænrør samt ændring i faldforholdene,
har den korteste levetid. Derimod har drænsystemer på højbundsareler længere levetid. Der må
forventes, at der i fremtiden skal iværksættes betydelige aktiviteter med vedligeholdelsesdræning af
højbunden, dels fordi levetiden for rørlagte drænsystemer på højbund er ved at udløbe og derved
ikke har samme kapacitet som tidligere, dels fordi der med klimaændringerne stilles større krav til
tidligere afvanding i foråret samt større effektivitet under eksteme nedbørforhold.
En større aktivitet inden for nydræning og vedligeholdelsesdræning er dog meget afhængig af
økonomien i planteproduktionen samt de reguleringer (støtteordninger og miljøkrav), der er inden
for området. På baggrund af udviklingen i de seneste år, med høje kornpriser og udvikling frem
mod større biomasseproduktion til energiformål, kan der forventes et øget økonomisk incitament
til udbygning og renovering af afvandingssystemer.

6.3 Lavbundsarealer
Såvel forventede fremtidige klimatiske forhold samt nuværende og fremtidige ændringer i vandløbs-vedligeholdelsen påvirker afvandingsforholdene på lavbundsarealer. Hvor lavbundsarealer
samtidig er påvirket af betydelige sætninger, kan det besværliggøre eller endog umuliggøre fortsat
dyrkning. En del dyrkede lavbundsarealer er dog pumpede og her kan afvandingstekniske foranstaltninger muliggøre afvanding og dermed fortsat omdrift. I forhold til næringsstofbelastninger vil
ændringer i lavbundsarealers fugtigheds- og iltforhold forventes at medføre en større naturlig omsætning af nitrat til frit kvælstof (heraf også bidrag til lattergasemission) via denitrifikation, og
dermed reduceret nitratudvaskning. Omvendt forholder det sig for fosfor, hvor iltfattige forhold
som følge af vandmætning kan resultere i øget fosforudvaskning – effekten vil dog være afhængig
af de lokale forhold.
Tab af fosfor sker primært fra jordpuljen og derfor vil risikoen for fosfortab ikke være direkte relateret til ændringer i dyrkningsforhold. Derimod har jordens sammensætning, fugtigheds- og afvandingsforhold afgørende betydning for tab af fosfor. Reetablering af vådområder på tidligere
lavbundsarealer med betydeligt indhold af jern-bundet fosfor eller reduceret vandløbsvedligeholdelse, der giver iltfattige forhold på lavbundsarealer, kan bevirke forøgede tab af fosfor til vandmiljøet.
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