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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om fremtidig forventning til trenden i kvælstof-

indholdet i jorden 

Som opfølgning på en tidligere analyse fra AU/DCA har NaturErhvervstyrel-

sen (NAER) den 10. juli 2013 bedt DCA - Nationalt Center for Fødevarer og 

Jordbrug om at udarbejde et notat, hvori der foretages en ny vurdering i for-

hold til fremtidig forventning til trenden i kvælstofindholdet i jorden.  

Herunder følger notatet, der er udarbejdet af seniorforsker Finn Pilgaard Vin-

ther, seniorrådgiver Kristian M. Kristensen og institutleder Erik S. Kristen-

sen, alle Institut for Agroøkologi. Notatet er læst og kommenteret af forskere 

ved DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 

Med venlig hilsen 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning ved DCA 
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18. september 2013 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

 

Vedrørende fremtidig forventning til trenden i kvælstofindholdet i jorden 

Finn P. Vinther, Kristian M. Kristensen og Erik S. Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

Som opfølgning på en tidligere analyse fra AU/DCA (Vinther & Kristensen, 2013) har NaturErhvervstyrelsen 

(NAER) d. 10. juli 2013 anmodet om en ny vurdering i forhold til den fremtidige forventning til trenden i 

kvælstofindholdet i jorden. Den ny vurdering skal foretages på baggrund af den opdaterede viden, som bl.a. 

er fremkommet i forbindelse med modelanalyse af udbytteniveau ved reduktion af kvælstofnormer ved 

udarbejdelsen af omkostningsrapporten fra AU/DCA i foråret (DCA-AU/IFRO-KU, 2013).  

NAER beder i sin bestilling om at AU/DCA på det nuværende vidensgrundlag kommer med en vurdering af, 

hvorvidt de mange kvælstofreducerende tiltag, der er blevet sat i værk igennem de senere år, kan have 

medført, at der ikke længere er så meget kvælstof i jorden, og om dette potentielt kan medføre, at 

prognosen fremadrettet i højere grad end tidligere vil være positiv.  

Bestillingen skal ses i sammenhæng med den oprindelige bestilling fra 13. juli 2012, der er besvaret i 

Vinther & Kristensen (2013). Besvarelsen ønskes koordineret med AU/DCE særligt med hensyn til de 

bemærkninger, som DCE havde til den oprindelige besvarelse fra 21. december 2012, og som blev 

adresseret i Vinther & Kristensen (2013), der blev fremsendt den 4. marts 2013. 

NAER anfører i bestillingen, at man har fokus på om rækken af kvælstofreducerende tiltag, der er blevet 

gennemført de senere år kan have medført et generelt faldende niveau i kvælstofindholdet i jorden, og om 

man derfor fremadrettet kan forvente, at der på denne baggrund hvert år vil komme ekstra tilførsel af 

kvælstof med prognoserne.  

 

Besvarelse 

I notatet ”Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen”, der blev fremsendt den 4. marts 2013 

(Vinther & Kristensen, 2013), blev effekten af en række ”kvælstofreducerende tiltag” analyseret. Det drejer 

sig om 1) stigende andel af efterafgrøder, 2) forbud mod jordbearbejdning om efteråret forud for vårsåede 

afgrøder, 3) reduceret N-norm, samt 4) stigende andel af vintersæd i sædskiftet. Fælles for disse tiltag er, at 

de alle forventes at tilbageholde kvælstof i afgrøder eller afgrøderester, og således medvirke til et 

reduceret N-min indhold i jorden i efterårs- og vinterperioden.  Til trods herfor var det dog ikke muligt at 

finde trends i datamaterialet, der pegede i retning af en generel udvikling hen mod et lavere N-min indhold 

i februar måned, hvor jordprøver udtages til prognosen. 

Der er efterfølgende gennemført en analyse af landbrugets omkostninger ved den nuværende 

normreduktion og N-regulering (DCA-AU/IFRO-KU, 2013), herunder normreduktionens og N-reguleringens 

betydning for kornudbytter og udbytterelaterede parametre (Kristensen et al., 201x). Disse analyser af data 
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fra et stort antal markforsøg med vinterhvede og vårbyg i perioden fra 1987 til 2012 viser, at 

normreduktionen og N-reguleringen har medført et fald i den mængde kvælstof, som jorden stiller til 

rådighed for vinterhvede. Her er det ved ekstrapolation beregnet, at reduktionen var signifikant og i 

størrelsesordenen 0,5-1,0 kg N/ha/år. For vårbyg blev der fundet et marginalt og ikke signifikant fald 

(Kristensen et al., 201x). Ser man på hvilken tilført mængde kvælstof, der giver det maksimale 

kerneudbytte, finder man at denne mængde for vinterhvede er steget signifikant (P<5%) med ca. 1,4 kg 

N/ha/år, mens der for vårbyg var en ikke-signifikant stigning (5%<P<10%) på ca. 0,8 kg N/ha/år. Tendenser i 

samme retning er også fundet ved analyse af N-udbytter i ugødede forsøgsled i ovennævnte markforsøg, 

om end effekterne her var mindre og ikke signifikante. For vinterhvede fandtes det største fald i N-udbytter 

i ugødede forsøgsled i perioden fra ca. 1990 til ca. 1995, mens faldet for vårbyg var mere jævnt fordelt over 

alle år – for begge afgrøder var der dog store udsving fra år til år.  

Som nævnt er der kun fundet statistisk signifikante effekter for vinterhvede, hvilket sandsynligvis hænger 

sammen med, at vinterhvede har en længere vækstsæson end vårbyg og er i stand til at optage kvælstof i 

det sene efterår, hvor effekten af kvælstofreducerende tiltag forventes at være mest markant. Dette i 

modsætning til vårbyg, hvor eventuelle effekter af kvælstofreducerende tiltag til en vis grad ”overskygges” 

af forårsgødskningen, hvorved der her kun blev fundet tendenser, men ikke statistisk signifikante effekter. 

Man skal dog også være opmærksom på, at når der findes i størrelsesordenen 5.000 – 10.000 kg N/ha i 

rodzonen, så kan det være vanskeligt, at påvise signifikante forskelle eller trends i størrelsesordenen nogle 

få kg N/ha.  

Som nævnt fandt Vinther & Kristensen (2013) ikke trends i datamaterialet, der pegede i retning af en 

generel udvikling hen mod et lavere N-min indhold i februar måned, hvor jordprøver udtages til prognosen. 

Efterfølgende fremlagde DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, en række forslag til hvad der kunne 

undersøges nærmere i forhold til den besvarelse, der blev fremsendt fra DCA i december 2012. Det drejer 

sig om følgende forhold:  

1. det bør analyseres om der er statistisk forskel mellem årene før og efter 2003 for at se om relationen 

mellem nedbørssum og N-min evt. er forskellige for de to perioder, idet der efter 2003 er flere 

efterafgrøder og implementeret flere virkemidler. 

2. det bør undersøges nærmere, hvordan efterafgrøder påvirker N-min i prøver udtaget i februar måned.  

3. det bør undersøges nærmere, om definitionen af et ”normalår” (gns. af 11 foregående år) statistisk set 

er den rigtige måde, at definere et normalår. 

Spørgsmålene er adresseret i det udbyggede notat, som blev fremsendt i marts 2013 (Vinther & Kristensen, 

2013) og problemstillingerne er udbygget herunder: 

1. Før og efter 2003 

Indledningsvis skal det som tidligere bemærket (Vinther og Kristensen, 2013) også her nævnes, at hvis man 

ser på udviklingen i prognosen på landsplan for hele perioden 1995-2013, så er der umiddelbart ikke noget 

der antyder, at prognosen i gennemsnit er højere efter 2003 end før. Faktisk er det omvendt, hvor 

prognosen i gennemsnit har været svagt positiv før 2003 og svagt negativ efter 2003, og i gennemsnit for 

alle 19 år svagt positiv og meget tæt på nul (Figur 1). 
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For reelt at kunne vurdere om der er en tendens til højere prognoser i perioden efter 2003 end før, er der 

for 2008 og 2009 regnet med at prognoserne var 0, som de ville have været, hvis ikke analyselaboratoriet 

havde lavet en fejl, jf. Vinther og Kristensen (2013). Som det fremgår af Figur 1 er der ikke noget der 

antyder, at prognoserne i gennemsnit er højere i perioden efter 2003 end før. Gennemsnittet for perioden 

1995-2003 er beregnet til 1.333 tons N, for perioden 2004-2013 til -760 tons N, og for alle år til 232 tons N.       

Figur 2 viser, hvorledes sammenhængen mellem nedbørssum (september-februar) og N-min målinger i 

februar måned har været i perioderne 1990-2003 og 2004-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kvælstofprognosen på landsplan for årene 1995- 2013 vist i tons N pr. år. Yderst 
til højre er vist gennemsnittet af prognosen for årene 1995-2003, 2004-2013 og for alle 
19 år. De positive prognoser i 2008 og 2009 beror på en fejl fra analyselaboratoriets side 
og skulle rettelig have været 0 i begge år, jf. Vinther og Kristensen (2013). 

Figur 2. Relationer mellem nedbørssum for perioden september-
februar og N-min målinger i februar måned. Røde punkter 
markerer 2011 og 2012. I forhold Vinther og Kristensen (2013) er 
der her suppleret med 2013, som er markeret med grønt. 

1990-2003 

2004-2013 

*I 2008 og 2009 er der regnet 

med en prognose på 0. 
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Sammenlignes de to perioder 1990-2003 og 2004-2013 kan det i Figur 2 ses, at der tilsyneladende er en 

bedre sammenhæng mellem nedbørssum og N-min i første periode end i anden, med korrelations-

koefficienter (R2) på 0,80 og 0,94 i 1990-2003 i forhold til 0,34 og 0,57 i 2004-2013. Endvidere er der en 

større hældning på den lineære regression i 1990-2003 (-0,11) end i 2004-2013 (-0,06). Det skal dog 

bemærkes, at regressionskoefficienterne i høj grad styres af enkelte år, f.eks. 1996, hvor N-min er målt til 

68 kg N/ha. Udelades dette år bliver hældningen på den lineære regression her reduceret fra -0,11 til -0,08.  

De lavere regressionskoefficienter for perioden 2004-2013 antyder dog, at der specielt i den sidste periode 

muligvis også er andre faktorer end den gennemsnitlige september-februar nedbør, der har spillet en rolle 

som forklarende faktor for prognosen.   

For begge perioder ser det i Figur 2 ud til at nedbørssummen ikke har en lineær respons på N-min i jorden, 

som også antydet af en højere korrelationskoefficient for 2. grads polynomiet end for den lineære 

regression. Rent visuelt kunne det dog i Figur 2 se ud til, at der er en nogenlunde lineær respons, når 

nedbørssummen for september-februar ligger under ca. 400 mm, mens der over ca. 400 mm kun ses en 

marginal ændring i N-min, som måske skyldes tilfældig variation, og som derfor er vanskelig at relatere til 

nedbørssum. Dette kunne være en af grundene til, at det i nogle år har været vanskeligt at finde ’logik’ i 

tallene imellem regionerne. 

 

 

 

 

 

 

Også ud fra gennemsnitsværdier af N-min indhold i fire delperioder, som vist i Tabel 1, er det vanskeligt at 

uddrage entydige konklusioner vedr. udviklingen over tid, idet der ikke er signifikante forskelle mellem 

perioderne uanset længden af perioden. N-min varierer mellem 37 og 41 kg N/ha i de fire delperioder og er 

i gennemsnit hhv. 38 og 39 kg N/ha i 1990-2003 og 2004-2013. For nedbør er der dog tilsyneladende en 

lavere nedbørssum (20-35 mm lavere) samtidig med at intervallet er væsentlig mindre i den sidste periode 

(2009-2013) end i de foregående perioder, hvilket ses af at spredningen kun er 21 mm i forhold til 75-104 

mm i de foregående perioder. Dette mindre interval i nedbørssum, samt en tilsyneladende også lidt mindre 

spredning på N-min, kan muligvis være en medvirkende årsag til, at det specielt i de senere år har været 

vanskeligt at opnå en entydig sammenhæng mellem nedbørssum september-februar og N-min. Dette var 

også tilfældet i indeværende år, hvor det ved de indledende beregninger af prognosen blev fundet, at 

landet kunne inddeles i to områder med en mernedbør på hhv. -8 mm og 52 mm, hvorimod N-min 

målingerne viste, at prognosen var identisk i de to områder.   

 

 

Tabel 1. Gennemsnitsværdier (gns) og standardafvigelser (std) for nedbørssum 
september-februar og N-min i februar for fire delperioder. 

gns std gns std gns std

1990-1996 414 104 39 14

1997-2003 416 75 37 8

2004-2008 400 103 41 8

2009-2013 381 21 38 6

Nedbør, mm
Periode

38 11

39 7

N-min, kg N/ha



5 
 

2. Hvordan efterafgrøder påvirker N-min i prøver udtaget i februar måned? 

På spørgsmålet om hvorvidt efterafgrøder påvirker N-min i prøver udtaget i februar måned, må svaret 

være, at eftersom efterafgrøderne optager mineralsk kvælstof i løbet af efteråret, så vil N-min målt i 

februar måned formentlig være lavere, hvis der har været efterafgrøder i den pågældende mark end hvis 

der ikke har. Vi har dog ingen målinger, som kan dokumentere dette, idet jordprøver til prognosen skal 

opfylde en række betingelser, herunder bl.a. at marken hvor prøven udtages skal være ubevokset og uden 

efterafgrøder eller med vintersæd i vinteren forud.  

Den stadig stigendende andel af efterafgrøder kunne teoretisk set også tænkes at have den modsatte 

effekt i forhold til at skulle reducere N-min i efteråret/vinteren. Den øgede anvendelse af efterafgrøder 

kunne tænkes generelt at øge det gennemsnitlige indhold af organisk stof i jorden, og dermed også øge 

potentialet for mineraliseringen, hvilket ville resultere i et lidt højere N-min indhold i løbet af 

efteråret/vinteren. Dog vil en sådan øgning af N-min indholdet formentlig være for begrænset til at det kan 

registreres i målinger, og da der samtidig i forbindelse med prognosen kun er målt i februar måned, hvor en 

eventuel øget mineralisering af N sandsynligvis vil være udvasket inden da, er disse målinger næppe 

egnede til at svare på dette. 

3. Definitionen af ”normalår” 

Kvælstofprognosen beregnes som forskellen mellem N-min-indholdet i det aktuelle år og det 

gennemsnitlige N-min-indhold for samme område og jordtype i de foregående 11 år (”normalår”), og 

spørgsmålet er, om den nuværende definition af et normalår statistisk set er den rigtige måde, at definere 

et normalår på? 

Årsagen til at et normalår består af netop 11 år er ikke kendt, men hænger formentlig sammen med, at 

man for at udjævne år til år forskelle ønskede at tage gennemsnittet af en længere årrække og samtidig 

ønskede et ”rundt tal” på 10 år, eksempelvis fra 1980 til 1990, hvilket imidlertid resulterer i 11 år, når man 

medregner både 1980 og 1990. 

Argumentet for at anvende gennemsnittet af en længere årrække som ”normalår” er som nævnt, at man 

herved får udjævnet større år til år forskelle. Omvendt kan man også argumentere for, at et normalår kun 

bør bestå af 1 eller måske 2 år, idet uorganisk N (N-min) omsættes forholdsvis hurtigt, og forventes at 

”forsvinde” fra rodzonen i løbet af kort tid - det kan blive optaget og fjernet med afgrøder, denitrificeret 

eller vasket ud.   

For at illustrere betydningen af antal år i normalåret, er der i Tabel 2 beregnet en prognose (kg N/ha) som 

gennemsnit af jordtyper for årene 2006-2013 med stigende antal år i normalåret. Er antal år i normalåret 

eksempelvis 1 betyder det, at prognosen er beregnet som forskellen mellem N-min-indholdet i det aktuelle 

år og det foregående år. To år betyder, at prognosen er beregnet som forskellen mellem N-min-indholdet i 

det aktuelle år og det gennemsnitlige N-min-indhold i de foregående 2 år, osv. Tabellen viser, at hvis der 

kun indgår nogle få år i normalåret, så bliver forskelle i prognosen mellem de enkelte år væsentlig større, 

end hvis der indgår flere år i normalåret. Som gennemsnit for hele perioden 2006-2013 ser det dog ud til, at 

antal år i normalåret kun har lille betydning, idet gns. 2006-2013 falder fra 1 - 2 kg N/ha, når der regnes 

med 1 - 2 år som normalår, til -1 - 0 kg N/ha, når der regnes med mere end 6 år i normalåret.     
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Opsamling  

- vedr. udvaskningsreducerende tiltag 

Der er i de senere år gennemført en række udvaskningsreducerende tiltag eller ændringer i 

dyrkningspraksis, som alle forventes at medvirke til et lavere indhold af N-min i efterårs/vinterperioden. 

Desuden viser analyser af afgrøders kvælstofbehov, at den økonomisk optimale kvælstofmængde er steget 

med 10-30 kg N/ha i forhold til 1990, samt at der er sket et signifikant fald i den mængde kvælstof som 

jorden stiller til rådighed for vinterhvede. Dette kunne tyde på et lavere indhold af N-min i dag i forhold til 

tidligere, men på trods heraf, så har det dog ikke været muligt at registrere disse trends i N-min analyserne 

eller i prognosen. Det skal dog også nævnes, at når der findes i størrelsesordenen 5.000 – 10.000 kg N/ha i 

rodzonen, hvoraf en betydelig del indgår i den årlige bruttoomsætning, så kan det være vanskeligt at påvise 

trends i størrelsesordenen nogle få kg N/ha.          

- vedr. normalår på 11 år 

Vi er ikke i stand til at vurdere om definitionen af et ”normalår” (gns. af de foregående 11 år) statistisk set 

er den rigtige måde, at definere et normalår, men vi kan vise, at antallet af år i normalåret som gennemsnit 

for en årrække kun har lille betydning for den beregnede prognose.  
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Tabel 2. Prognose (kg N/ha) for årene 2006-2013, beregnet som 
gennemsnit af jordtyper ved stigende antal år i normalår. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 -15 21 -3 0 -12 16 3 -4 1

2 -17 14 8 -2 -12 10 11 -3 2

3 -15 10 6 5 -13 8 10 3 1

4 -18 10 5 5 -8 6 9 3 1

5 -18 6 5 4 -8 9 8 3 1

6 -19 6 2 4 -9 9 11 3 1

7 -20 5 2 2 -9 8 11 5 0

8 -19 4 1 2 -10 8 10 5 -1

9 -18 4 0 1 -11 7 10 5 -1

10 -15 5 1 0 -11 7 9 5 -1

11 -16 7 2 1 -12 6 9 4 0

12 -17 6 4 2 -11 5 8 4 0

13 -17 5 3 3 -11 6 8 4 0

14 -17 5 2 3 -9 6 8 3 0

15 -17 5 2 2 -10 8 9 4 0

gns -17 8 3 2 -10 8 9 3 0

Antal år i 

normalår

gns 

2006-2013

Prognose, kg N/ha
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