
 

 

 

 
 DCA - Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug 

Aarhus Universitet  

 

Blichers Allé 20 

Postboks 50 

8830 Tjele 

Tlf .: 8715 6000 

Fax:  

E-mail:  djf@agrsci.dk  

http://agrsci.au.dk/ 

 

Susanne Elmholt  

 

Koordinator for 

myndighedsrådgivning 

 

Dato: 17. april 2013 

 
 

Direkte tlf. : 8715 7685 

E-mail:  

Susanne.Elmholt@agrsci.dk  

 

Afs. CVR-nr.:  57607556 

 
 

Side 1/1 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Fødevareministeriet 

Departementet 
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Beregning af N udvaskning ved ændret tidshorisont i Farm-N  

Finn Pilgaard Vinther, Peter Sørensen, Margit Styrbæk Jørgensen og Ib Sillebak Kristensen, Institut for 
Agroøkologi, Aarhus Universitet 

Fødevareministeriet (FVM), Departementet har anmodet DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
om en redegørelse for konsekvenser af at ændre tidshorisonten i Farm-N, samt for muligheden for at 
udvikle et supplerende modul til beregning af udvaskningen på længere sigt. 

I slutningen af dette notat er beskrevet et nyt modul i Farm-N til beregning af den langsigtede ændring i 
udvaskning. 
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1. Baggrund for bestillingen 

FVM har som baggrund for bestillingen angivet følgende:  

Natur- og Landbrugskommissionen forventes at udarbejde forslag til løsning af landbrugets strukturelle og 
økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan erhvervet kan bidrage til bl.a. miljø- og 
naturindsatsen. Der er ligeledes i forbindelse med Grøn Vækst blevet nedsat en arbejdsgruppe, som skal 
komme med forslag til en fremtidig kvælstofregulering, under ledelse af Finansministeriet. 

Der er allerede nu udført et omfattende arbejde med at identificere virkemidler og udarbejdet forslag til 
forskellige reguleringsmodeller. Konsekvensvurderingerne af virkemidlernes miljømæssige effekt har indtil 
foregået med den eksisterende udvaskningsmodel (Farm-N/N-LES), hvor tidshorisonten er ca. 10-20 år. I 
forbindelse med det endelige valg af kvælstofregulering og anvendte virkemidler vil det være 
hensigtsmæssigt, at kunne supplere de nuværende miljøvurderinger med beregninger af virkemidlernes 
effekt på længere sigt f.eks. 50 år eller 100 år.  Dette vil kræve, at der udvikles et supplerende modul på 
Farm-N/N-LES med en længere tidshorisont. 

De nuværende miljøvurderinger, som er baseret på udvaskningsberegninger med en 10-20 års horisont, er 
blevet kritiseret af visse kommuner og visse forskere. Kritikken er i første omgang fremført i forbindelse med 
sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug, hvor Farm-N med den nuværende tidshorisont anvendes til 
miljøberegningerne. Kritikken har i særlig grad være knyttet til, at konsekvenserne af husdyrgødning samt 
driftsformer og virkemidler som øger jordpuljen undervurderes, idet miljøkonsekvenserne af den øgede 
jordpulje på lang sigt derved ikke fremgår. 

Da miljømålsætningerne i forhold til vandplanerne skal opnås inden for en klar kort tidshorisont, vil de 
nuværende udvaskningsberegninger stadig være centrale. Et supplement med beregninger på lang sigt vil 
dog være værdifuldt, hvis f.eks. to forskellige løsninger er stort set lige omkostningseffektive til at nå en 
målsætning indenfor den korte tidshorisont, vil det være hensigtsmæssigt at vælge den løsning, som ikke 
øger jordpuljen og som derved ikke skaber et større fremtidigt problem. 

Såfremt der udvikles et supplerende modul til beregning af udvaskningen på længere sigt kan det heller ikke 
afvises, at dette også ville kunne anvendes til fastsættelse af et nyt beskyttelsesniveau i forbindelse med 
miljøgodkendelsen af husdyrbrug, hvor både miljøvurderinger i forhold til påvirkningen på kort sigt og på 
lang sigt inddrages i miljøvurderingen. 

 Det foreslås, at AU indledningsvist kommer med anbefalinger til, hvorvidt det supplerende modul 
skal udvikles til at anvende en tidshorisont på 50 år, 100 år, begge dele eller måske en fleksibel 
model, hvor brugeren selv kan vælge tidshorisonten – dette må afhænge af faglig vurdering af 
forskellen mellem tidshorisonter, sikkerhed for beregninger og overvejelser om ressourcer.  

 AU skal i den forbindelse komme med bud på, hvor lang tid udviklingen af modulet vil tage.  

I første omgang skal der være fokus på behovet for en hurtig anvendelse af de nye supplerende beregninger 
i forbindelse med den politiske proces omkring den videre implementering af vandrammedirektivet.  

En efterfølgende ændring af Farm-N f.eks. til brug for godkendelsessystemet skal først aftales og 
iværksættes senere. Det skyldes ikke mindst, at Natur- og Landbrugskommissionen også har fået overdraget 
anbefalingerne fra Husdyrreguleringsudvalget, hvor der f.eks. er forslag om, at en generel 
sårbarhedsdifferentieret arealregulering skal erstatte de nuværende arealgodkendelser. Bliver dette 
gennemført, vil behovet for Farm-N beregninger i IT-ansøgningssystemet måske helt forsvinde. 
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2. Besvarelse 

Som nævnt i baggrunden for bestillingen har der gennem de seneste år været diskussion af Farm-N’s 
udvaskningsberegninger, der foretages med en 10 års horisont. Vi adresserer ikke i vores besvarelse denne 
diskussion men fokuserer på de to spørgsmål fra FVM vedrørende de tekniske muligheder for at udbygge 
Farm-N til at kunne operere med andre tidshorisonter.     

2.1. Kort introduktion til Farm-N modellen  

For at anskueliggøre betydningen af tidshorisont i Farm-N gives indledningsvis en kort beskrivelse af 
hvordan modellen er opbygget:   

Farm-N er en model til beregning af en bedriftsbalance og dermed et bedriftsoverskud af kvælstof, hvor der 
anvendes normtal for høstudbytter. Bedriftsoverskud minus stald- og lagertab resulterer i et markoverskud, 
og idet høstudbytter indgår i bedriften som foder eller eksporteres fra bedriften (sælges), kan 
markoverskuddet fordeles på de tre tabsposter: NH3-fordampning ved udbringning af gødning, 
denitrifikation og udvaskning, samt indgå i ændringer af puljen af organisk N i jorden.  

Posterne estimeres uafhængigt af hinanden, idet NH3-fordampning beregnes vha. emissionskoefficienter, 
denitrifikation med SIMDEN (Vinther & Hansen, 2004), udvaskning vha. N-LES3 (Kristensen et al., 2003), og 
ændringer i jordpuljen beregnes vha. C-TOOL (Petersen et al., 2005). Summen af N-tab og puljeændring, 
estimeret individuelt med de nævnte modeller, vil sjældent være lig med tabspotentialet 
(markoverskuddet) beregnet på grundlag af bedriftsbalancen. Der er derfor indlagt en simpel algoritme, 
hvor denne rest fordeles mellem høstudbytte, denitrifikation, jordpuljeændring og udvaskning. Dvs., at 
beregning af N-udvaskning med Farm-N foretages med N-LES3, men korrigeres i forhold til 
bedriftsbalancen. Farm-N er beskrevet mere indgående af Vinther et al. (2007). 

Herunder er vist to eksempler på resultater (kg N/ha) fra Farm-N-beregninger, hhv. en svine- og en 
kvægbedrift, hvor merudvaskningen pr. DE efter tilførsel af hhv. svinegylle og kvæggylle kan beregnes. 
Disse to eksempler er efterfølgende anvendt til belysning af, hvad tidshorisonten betyder for den 
beregnede udvaskning. Det skal bemærkes, at begge eksempler er beregnet ved tørt klima (4200 Slagelse), 
at svinebedriften er placeret på lerjord (JB6) og kvægbedriften på sandjord (JB3), og at for begge bedrifter 
er beregningerne gennemført dels med kun handelsgødning og dels med hhv. svinegylle (1,4 DE/ha) og 
kvæggylle (1,7 DE/ha). 
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Tabel 1. Eksempler på Farm-N-beregninger for en svine- og en kvægbedrift. Se tekst for yderligere 
forklaring.   

              

 

2.2. Korrektion af ”rest”. 

Som nævnt vil summen af N-tab og puljeændring, estimeret med individuelle modeller, sjældent være lig 
med markoverskuddet, og der fremkommer en rest, som bliver fordelt med 45% til høstudbytte 
(salgsafgr.+halm), 10% til denitrifikation, 10% til jordpuljeændring og 35% til udvaskning. I eksemplerne i 
Tabel 1 varierer den beregnede rest mellem -12,7 og 2,5 kg N/ha, og rest-korrigerede værdier er markeret 
med gult, hvor det ses, at de endelige værdier for udvaskning varierer fra 30,6 til 54,5 kg N/ha.   

Den anvendte fordelingsnøgle svarer til marginalændringen, udtrykt som fordeling i % på enkeltposter ved 
en ændring på 1 kg handelsgødnings-N/ha (Tabel 9 s. 43 i Petersen et al., 2006). Dette var det nærmeste, vi 
kunne komme ved den påkrævede hurtige udvikling af Farm-N til administrativt værktøj, men det bør efter 
vores mening analyseres nærmere, om denne fordeling er den mest hensigtsmæssige måde at fordele rest 
på, hvis modellen skal anvendes til supplerende beregninger i forbindelse med den videre implementering 
af vandrammedirektivet, sådan som det antydes i baggrunden for bestillingen. Restkorrektionen er kun 
meningsfyldt, såfremt indsats og udbytter i markbalancen er præcise, hvorved der kan beregnes en korrekt 
markbalance til vurdering af de potentielle tab. I fremtidige beregninger vil der sandsynligvis ske en 
effektivisering med højere udbytter og/eller lavere indsats af gødning, ligesom afgrødevalg og sædskifter 
sandsynligvis vil ændres. 

I de efterfølgende beregninger af tidshorisontens betydning, er der derfor taget udgangspunkt i de 
ukorrigerede værdier. 

  

2.3. Merudvaskning fra husdyrgødning med nuværende tidshorisont på 10 år.    

I eksemplerne i Tabel 1 ses, at tilførsel af 140 kg N/ha (1,4 DE/ha) med svinegylle medfører, at den 
korrigerede udvaskning stiger fra 30,6 til 35,3 kg N/ha, svarende til en merudvaskning på (35,3-30,6)/1,4 = 
3,4 kg N/DE. Tilsvarende medfører tilførsel af 1,7 DE/ha i kvæggylle en stigning fra 50,5 til 54,5 kg N/ha, 
svarende til en merudvaskning på 2,3 kg N/DE.  

Svinebedrift

Jordtype

Sædskifte

Klima

Gødningstype

Udnyttelsespct.

C/N

Input:

    Handelsgødning 143.7 37.6

    Husdyrgødning 0 140

    Udsæd 2.7 2.7

    N-fiksering 5.9 5.9

    Nedbør 15 15

I alt 167.3 201.2

Output: Korrigeret Korrigeret

    Salgsafgr. + halm 127.3 121.6 127.3 122.6

Markbalance 40 45.7 73.9 78.6

    NH3-tab 4.3 4.3 13.7 13.7

    Denitrifikation 13.4 12.1 18.7 17.7

    Jordpulje 0.0 -1.3 13.0 12.0

    Udvaskning 35.0 30.6 39.0 35.3

    Rest -12.7 0 -10.5 0

0 4.12

100 75

handelsgødning svinegylle

tørt (4200) tørt (4200)

S2 S2

JB6 JB6

Kvægbedrift 

Jordtype

Sædskifte

Klima

Gødningstype

Udnyttelsespct.

C/N

Input:

    Handelsgødning 167.6 47.8

    Husdyrgødning 0 170

    Udsæd 1.5 1.5

    N-fiksering 30.9 30.9

    Nedbør 15 15

I alt 215 265.2

Output: Korrigeret Korrigeret

    Salgsafgr. + halm 157.6 158.7 157.6 157.6

Markbalance 57.4 56.3 107.6 107.6

    NH3-tab 5.0 5.0 18.4 18.4

    Denitrifikation 9.2 9.5 14.4 14.4

    Jordpulje -8.9 -8.7 20.4 20.4

    Udvaskning 49.6 50.5 54.5 54.5

    Rest 2.5 0 -0.1 0

JB3 (vandet) JB3 (vandet)

10 år

0 8.23

100 70

handelsgødning kvæggylle

tørt (4200) tørt (4200)

K4 K4
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Merudvaskningen fra husdyrgødning beregnet med Farm-N afhænger af en række faktorer, så som 
jordtype, klima, sædskifte, udnyttelsesprocent og gødningstype. Tabel 2 viser typiske Farm-N-beregnede 
intervaller for merudvaskning fra husdyrgødning, udbragt på et svinesædskifte (S2) og et kvægsædskifte 
(K4) på hhv. en sandjord (JB3) og en lerjord (JB6).    

 

Tabel 2. Typiske intervaller for Farm-N-beregnet merudvaskning fra husdyrgødning udbragt på et svinesædskifte (S2) og et 
kvægsædskifte (K4) på en sandjord (JB3) og en lerjord (JB6). Tidshorisont 10 år.   

  

Udnyttelses 

procent 

Sædskifte S2 Sædskifte K4 Interval 

(kg N/ha) JB3 JB6 JB3 JB6 

Svinegylle 75 5,5 4,0 5,0 3,2 3 – 6 

Kvæggylle 70 3,1 1,4 2,7 0,8 1 – 3 

 

Det ses her, at merudvaskningen fra kvæggylle generelt er lavere end fra svinegylle, hvilket primært skyldes 
forskelle i afgrødesammensætning på kvæg- og svinebrug.  Især kløvergræsmarker til slæt på kvægbrug 
bidrager til lav udvaskning. 

I eksemplerne i Tabel 1 ses, at der efter tilførsel af 1,4 DE/ha svinegylle er indlejret 13 kg N/ha i jordpuljen, 
svarende til ca. 9 kg N/ha/DE. Efter tilførsel af 1,7 DE/ha kvæggylle er der indlejret 29,3 kg N/ha i 
jordpuljen, svarende til ca. 17 kg N/ha/DE.  

2.4. Effekt af længere tidshorisont på merudvaskning fra husdyrgødning   

Baseret på modelberegninger med FASSET og C-TOOL har Petersen (2010) beregnet hvorledes 
tidshorisonten påvirker merudvaskningen fra svine- og kvæggylle (Fig. 1.) Der er taget udgangspunkt i 100 
kg N udbragt i gylle, som fortrænger henholdsvis 75 (svinegylle) og 70 (kvæggylle) kg N fra handelsgødning. 
En del af de ekstra tilførte, respektive 25 og 30 kg N, vil give anledning til en mer-udvaskning i forhold til 
udvaskningen fra handelsgødning. Det er her antaget, at organisk N tilført en ”gennemsnitlig” dansk jord 
udvaskes med 45% af det mineraliserede, samt at mineralsk N udvaskes med 33 %. C-TOOL, som indgår i 
Farm-N, er anvendt til at vise tidsforløbet. 

 

   

 

 

 

 

 

Fig. 1. Effekt af tidshorisont på mer-udvaskning fra svine- og kvæggylle (Petersen, 2010). 

Det ses i følge Petersen (2010), at selv 200 år efter tilførslen af gylle, er mer-udvaskningen stammende fra 
gylle ikke fuldt manifesteret (stiplede linjer). Efter 50 år er udvaskningen fra organisk stof i gyllen 40% af det 
samlede potentiale, hvor det dog understreges, at forskellige kombinationer af jord, klima og sædskifte kan 
give forskelle fra denne idealiserede og gennemsnitlige betragtning.  
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Endvidere ses i Fig. 1, at med en tidshorisont på 50 år vil merudvaskningen fra udbragt husdyrgødning være 
omtrent dobbelt så stor, efter 100 år ca. 3 gange så stor og ved en evighedsbetragtning ca. 4 gange så stor, 
som med en tidshorisont på 10(-20) år (Petersen, 2010).  Disse relationer mellem tidshorisont og 
merudvaskning kan danne grundlag for en simpel metode til beregning af udvaskningen på længere sigt.     

 

3. Forslag til princip for beregning af udvaskning på lang sigt med Farm-N 

Ved beregning af den langsigtede udvaskning tages udgangspunkt i den beregnede opbygning af N i 
jordpuljen, der allerede beregnes i Farm-N med C-TOOL modulet. Denne pulje er et udtryk for hvor meget 
organisk N der er tilbage i jorden efter 10 år, og som kan udvaskes over en lang tidshorisont (Fig. 2).     

  Andelen af jordpulje-N der udvaskes på langt sigt er afhængig af en lang række faktorer som jordtype, 
klima, jordbehandling, afgrødevalg, og herunder også anvendelsen af efterafgrøder.  Da det, undtaget 
jordtypen, er umuligt at forudsige, hvor meget disse faktorer ændrer sig i fremtiden, foreslår vi, at 
beregningen baseres på en simpel fast udvaskningsfaktor set over en meget lang periode (f.eks. 150 år). En 
sådan faktor kan baseres på allerede gennemførte simuleringer udført i FASSET modellen (Petersen et al. 
2006). I Petersen et al. (2006) er f.eks. beregnet, at udvaskningen af N i jordpuljen er 44% i løbet af 150 år. 
beregnet som gennemsnit af JB3 og JB6 jord med tørt og vådt klima, og med 10% efterafgrøder i sædskiftet. 

I Farm-N prototypen differentieres udvaskningen af jordpulje-N mellem sandjord og lerjord (Afsnit 4).  

 

 

3.1. Tidsfaktor. 

Udvaskningsfaktoren kan endvidere reguleres af en tidsfaktor. Vi foreslår at der laves en simpel matematisk 
beskrivelse af tidsfaktoren, baseret på tidsforløb for mineralisering af organisk N beskrevet i C-
TOOL/FASSET modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Størrelsen af den C-TOOL beregnede jordpulje af N ved tildeling af gylle ift. kun mineralsk gødskning, som funktion af 
tidshorisont. Se tekst for yderligere forklaring.  
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I Farm-N beregner C-TOOL størrelsen af jordpuljen efter 10 år, og Fig. 2 viser hvorledes denne pulje ifølge C-
TOOL reduceres i løbet de efterfølgende 300 år. Eksempelvis er jordpuljen efter 50 år reduceret til 54% af 
hvad den var ved 10 år (beregnet i Farm-N) og de resterende 46% er mineraliseret og efterfølgende 
denitrificeret, udvasket eller er fjernet i forbindelse med høst. Ved beregning af merudvaskning ved 
længere tidshorisont er det her antaget, at en andel på 0,4 af det mineraliserede jordpulje-N er udvasket. 
Det skal nævnes, at det kurveforløbet vist i Fig. 2 er beregnet på basis af nogle få modelleringer1 med 
internetversionen af C-TOOL, og at der bør foretages flere model- kørsler med forskellige jordtyper og 
afgrøder. Resultaterne her er foreløbige og skal tages med forbehold.  

Der kan ikke gives noget fagligt entydigt svar på, hvor lang tidshorisonten for den langsigtede udvaskning 
bør være, og det er som nævnt i indledningen til besvarelsen ikke en diskussion, vi adresserer i dette notat. 
Da den beregnede langsigtede udvaskningsrisiko kun tænkes anvendt som et supplement til de øvrige 
beregninger i Farm-N, er tidshorisonten heller ikke så afgørende, og det kan foreslås at udgangspunktet er 
50 eller 100 år. Det vil dog også være relativt simpelt at indbygge en variabel tidshorisont i modellen, 
således at tidshorisonten gøres fleksibel, hvilket er gjort i den nye Farm-N prototype. 

3.2. Beregning af udvaskning på lang sigt med Farm-N 

Med udgangspunkt i det ovenfor beskrevne princip for beregning af udvaskning på langt sigt, er der til 
orientering gennemført nogle foreløbige beregninger af den samlede merudvaskning ved anvendelse af 
varierende tidshorisont. Der er ”regnet videre” på eksemplerne i Tabel 1. Det skal understreges, at disse 
beregninger er foreløbige og skal tages med forbehold, men resultaterne vist i tabellerne og figuren 
herunder synes at være i rimelig overensstemmelse med FASSET-simuleringerne, vist i Fig 1.  

I Fig. 3 og Tabel 3 skal bemærkes, at merudvaskningen er beregnet ved typisk jordtype på de to postnumre, 
som er valgt som repræsentanter for sand- og lerjord på tørt og fugtigt klima.        

 

 

 

Tabel 3. Eksempel på Farm-N-beregnet merudvaskning fra husdyrgødning udbragt på et svinesædskifte (S2) og et kvægsædskifte 

(K4) på en sandjord (JB3) og en lerjord (JB6) ved tørt eller vådt klima. Tidshorisont 10-300 år.

 

  

                                                           
1
 Ligningen er beregnet Normudbytter fra 2009 Plantedirektoratet (2008),  Normsædskifte S2 (40 % vinterhvede, 15% 

vårbyg med efterafgrøder; 5% ærter; 20% vinterbyg og 20 % vinterraps), Vinther (2008). Beregninger er foretaget ved 
alle kombinationer af a) JB-nr 1 og 6; b) Postnummer 4200 (Slagelse) og 6360 (Tinglev); 0 husdyrgødning, 140 kg Total-
N i kvæg- og svinegylle. 

Svinebedrift (S2; svinegylle)

Merudvaskning, kg N/ha/DE

Tørt klima Vådt klima Tørt klima Vådt klima

10 år 2.9 4.6 4.2 5.9 4.4

50 år 4.6 6.4 5.8 7.5 6.1

100 år 5.6 7.4 6.7 8.5 7.0

200 år 6.3 8.1 7.4 9.1 7.7

300 år 6.5 8.3 7.6 9.3 7.9

Gns.Tidshorisont
Lerjord (JB6) Sandjord (JB3 vandet)

Kvægbedrift (K4; kvæggylle)

Merudvaskning, kg N/ha/DE

Tørt klima Vådt klima Tørt klima Vådt klima

10 år 2.0 3.2 2.9 4.2 3.1

50 år 5.4 6.7 6.1 7.3 6.4

100 år 7.4 8.7 7.9 9.2 8.3

200 år 8.9 10.2 9.3 10.6 9.7

300 år 9.3 10.5 9.6 10.9 10.1

Lerjord (JB6) Sandjord (JB3 vandet)
Gns.Tidshorisont
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Fig. 3. Eksempel på effekt af tidshorisont på mer-udvaskning fra svine- og kvæggylle. Gennemsnit af jordtype og klima, som vist i 
Tabel 3. 

 

Det ses at den valgte tidshorisont har stor betydning for den beregnede merudvaskning fra tilført 
husdyrgødning. Specielt for kvæggylle, som har et højere C/N-forhold end svinegylle, har tidshorisonten 
betydning, idet merudvaskningen her øges med en faktor 2 ved at øge tidshorisonten fra 10 til 50 år, 
hvorimod det for svinegylle kun drejer sig om en faktor 1,4.  

Det skal dog understreges, at eksemplerne ovenfor er beregnet på basis af høstudbytter og N-udnyttelse, 
som vi kender det i dag. I fremtiden forventes, at der med nye højtydende afgrøder (forædling) kan opnås 
øgede høstudbytter samt en mere effektiv udnyttelse af N-gødningen, hvorved den beregnede N-balance 
bliver lavere. Blot en mindre udbyttestigning og en lidt mere effektiv udnyttelse af N-gødskningen vil have 
konsekvenser for den beregnede mer-udvaskning. Det er derfor vigtigt at huske, at beregningerne i 
eksemplerne ovenfor viser resultatet af en ”alt andet lige” beregning, hvor udbytter og N-effektivitet er 
uændrede i forhold til i dag.   

 

4. Farm-N prototype modul med 11-300 års tidshorisont for udvaskning af jordpulje-N. 

Ved beregning af den langsigtede udvaskning tages udgangspunkt i ændringen i jordpuljen efter 10 år, der i 
forvejen beregnes i Farm-N. Tidsforløbet for N frigivelsen fra jordpuljen er baseret på C-tool modellen. 
Andelen af frigivet N der udvaskes er beregnet på basis af FASSET simuleringer i Tabel 4. 
Afgrødesammensætning og specielt andelen af efterafgrøder i sædskiftet har stor betydning for andelen af 
udvasket kvælstof. I Petersen et al (2006) er angivet beregninger af andelen af jordpulje N der udvaskes 
over 0-150 år ved 10 og 20% efterafgrøder i sædskiftet (Tabel 4). I C-tool kan beregnes at 86% af frisk 
jordpulje N vil frigives i løbet af 150 år.  Ud fra disse data har vi beregnet udvaskningen over 0-300 år og ved 
interpolation beregnet udvaskningen ved 15% efterafgrøder (Tabel 4). Vi har således antaget at 
gennemsnitligt vil være 15% efterafgrøder på husdyrbedrifter i fremtiden. For hver jordtype er gennemført 
beregninger med vådt og tørt klima og for hver jordtype anvendes et gennemsnit af de to klimascenarier. 
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Den gennemsnitlige udvaskningsfaktor er beregnet til 48% på sandjord og 27% på lerjord, og disse faktorer 
anvendes nu i Farm-N modellen til beregning af den langsigtede udvaskning.  

 

Tabel 4. Procentdel af ekstra opbygget N i jordpuljen der går til merudvaskning ved variabel anvendelse af 
efterafgrøder beregnet med FASSET modellen i typisk sædskifte på svine- og planteavlsbedrifter. Data for 10 og 20% 
efterafgrøder og 0-150 års udvaskning fra Petersen et al. (2006).  

Jordtype/klima Andel af 
efterafgrøde % 

N udvaskning 
0-150 år 

N udvaskning 
0-300 år 

N udvaskning 0-300 år 
gennemsnit for jordtype 

JB3 Jyndevad klima (våd) 10 49.1 57.1 59 

 20 23.6 27.4 37 

 15 36.3 42.3 48 

JB6 Jyndevad klima (våd) 10 39.2 45.6 43 

 20 6.6 7.7 11 

 15 22.9 26.6 27 

JB3 Roskilde klima (tør) 10 52.7 61.3  

 20 39.3 45.7  

 15 46 53.5  

JB6 Roskilde klima (tør) 10 34.7 40.3  

 20 12.7 14.8  

 15 23.7 27.6  

 

Udvaskningsfaktorerne er baseret på typiske sædskifter på svine- og planteavlsbedrifter. På kvægbedrifter 
vil der normalt være en betydelig andel af græs i sædskiftet, der medfører at en lavere andel af det frigivne 
jordpulje-N tabes ved udvaskning. Det betyder, at den beregnede langsigtede N udvaskning ofte vil være 
lidt for høj på kvægbedrifter. Vi har imidlertid ikke data grundlag for at lave separate udvaskningsfaktorer 
tilpasset sædskiftet på kvægbedrifter.   

 

 

Internt link til prototype med funktion til beregning af langsigtet udvaskning af jord-N over 11-300 år med 
C-tool: http://172.18.3.35/farmn_new/start.asp. I Fig. 4 er vist et eksempel på skærmbillede i prototype. 

http://172.18.3.35/farmn_new/start.asp


10 
 

Fig 4. Eksempel på beregning af Jord-N (”Ændring i jordpuljen”) ved 11-300 års tidshorisont i www.farm-
N.dk. (findes indtil videre kun i en prototype version). 

 

Koefficient a i Fig. 4. er C-tool beregnet ændring af Jordpulje-N, se Petersen (2007). 

Koefficient c er N-Les3 (Kristensen et al (2003) korrigeret udvaskning, se tabel 3 i Vinther et al (2007). 

Relativ ændring i Jordpulje-N med tid, e=a*1.1698 exp(-0.015*år). Ligningen er udledt fra figur 2. 

Absolut ændring i Jordpulje-N, b=a*e, der er Jord-N ved 11-300 års tidshorisont, beregnet ud fra startværdi 
=a, som er ændring i Jordpulje-N efter 10 år med konstant C-input fra planterest og husdyrgødning fra 
Farm-N balancen. 

Udvaskning, d=c+a*JBKonstant*(1-e), er udvaskningen ved 11-300 årstidshorisont, når der antages  

48 % udvaskning af mineraliseret N (JBKonstant) ved over 50 % sandjord (JB-nr 1-4) på bedriften, og  

27 % udvaskning af mineraliseret N ved over 50 % lerjord (JB-nr 5-10) på bedriften. 

Effekten af tilført husdyrgødning kan beregnes ved gennemregning af to scenarier, et med alene 
handelsgødning og et med husdyrgødskning. 

 

  

a 

c 

a b 

d 

år 

http://www.farm-n.dk/
http://www.farm-n.dk/
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