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Til NaturErhvervstyrelsen 

Vurdering af kvælstofeffekter, samt effekter på fosfor og klima, ved et gød-
ningsforbud på §3-arealer 
 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 13. januar 2014 bedt DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug om en vurdering af kvælstofeffekten (svarfrist 15. januar), samt ef-
fekten på fosfor og klima (svarfrist 17. januar), ved et gødningsforbud på §3-arealer.   
 
NAER henvendte sig den 27. februar 2014 til AGRO og gjorde opmærksom på, at besva-
relsen tilsyneladende var baseret på en fejlfortolkning af de beskrevne scenarier. Efter op-
klarende samtale antages i nærværende svar, at den kvælstofgødning, der fjernes fra §3-
arealerne, ikke længere vil være til rådighed på ejendommen. Scenarierne skal således op-
fattes som den tidligere anvendelse af kvælstofkvoten. Svaret er derfor revideret i forhold 
til det oprindelige svar fra 15. januar 2014. 
 
Som baggrund for anmodningen anførte NAER følgende: 

”I princippet er alle gødskede §3-arealer fersk eng, og fordelingen af ferske enge der er 
omfattet af §3, ses i tabellen herunder. Spørgsmålet er så, hvad vil et forbud mod gødsk-
ning på disse arealer have på kvælstofudvaskningen. I den anledning vil NAER bede 
DCA beregne udvaskningen i tre senarier. 
 
Tabel 1. Fersk eng som er omfattet af NBL § 3, med en gødningsnorm. Andre typer af 
§3-arealer gødskes kun i meget lille grad hvorfor de ikke er medtaget. 
 

Gødskningsniveau Inddeling ifølge NAER (ha) 
Ukendt afgrødekode 770 
0 kg N/ha 28.910 
25 kg N/ha 2.569 
69 kg N/ha 4.066 
130 kg N/ha 22.701 
235 kg N/ha 9.725 
I alt med tildeling af gødning, ha 39.061 
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Tabel 2. Arealer med randzoner og arealer registreret som fx vårbyg, vinterhvede, silo-
majs mv. fratrukket, og derfor ender det endelige § 3 areal, som har en gødningsnorm, 
på 30.500 ha.  

  
Det er således de 30.500 ha, der skal tages udgangspunkt i ved besvarelsen af følgende 
tre scenarier: 

Scenarie 1: Hvad forventes reduktionen i N-udvaskningen samlet set at være ved et gødsknings-
forbud på §3-arealerne, når det antages at den fulde mængde N i dag bruges på de permanente 
græsarealer, hvortil kvoten er tildelt. Effekten på N-udvaskningen fra rodzonen bedes beregnet 
såvel samlet som i gennemsnit pr ha. 

Scenarie 2: Hvad forventes reduktionen i N-udvaskningen samlet set at være ved et gødsknings-
forbud på § 3-arealerne, når det antages at den fulde mængde N i dag ikke bruges på §3-
arealerne(permanent græs), men gødningen i stedet bruges på omdriftsarealer (majs, korn, 
raps). Effekten på N-udvaskningen fra rodzonen bedes beregnet såvel samlet som i gennemsnit pr 
ha. 

Scenarie 3: Hvad forventes reduktionen i N-udvaskningen samlet set at være ved et gødsknings-
forbud på§3-arealerne, når det antages at den fulde mængde N bruges på de permanente græs-
arealer, hvortil kvoten er tildelt. I dette scenarie antages det dog at der på de hidtil gødskede 
arealer foretages afgræsning med 0,7 DE/ha. Effekten på N-udvaskningen fra rodzonen bedes be-
regnet såvel samlet som i gennemsnit pr ha. 

DCA bedes endvidere vurdere, hvor meget udledning af N til vandmiljøet reduceres i de 
3 scenarier? 

Derudover bedes DCA senest den 17. januar om formiddagen komme med et overslag 
over hvilken betydning de forskellige scenarier vil have for henholdsvis klima og fosfor, i 
ændring af CO2 ækvivalenter og fosforudledning til vandmiljøet.” 
 

Herunder følger svaret fra DCA, der er udarbejdet af professor Jørgen Eriksen, seniorfor-
sker Finn P. Vinther, professor Jørgen E. Olesen og seniorforsker Ingrid K. Thomsen, alle 
Institut for Agroøkologi.  

 

 Ha Ha til beregning  
§ 3-beskyttet eng i alt  95.811 95.811 
§ 3-beskyttet eng med administrativt tildelt N-norm 
fra 25-307 kg N/ha (baseret på FVM’s analyser) 

39.000 39.000 (norm-tal) 

§ 3-beskyttet eng med en administrativt tildelt N-
norm beliggende i randzone (fratrækkes) 

4.500 34.500 (fratrukket 
randzone) 

§ 3-beskyttet eng med en administrativt tildelt N-
norm registreret som fx vårbyg, vinterhvede, silomajs 
mv. (fratrækkes).  

4.000 30.500 (fratrukket op-
dyrkede arealer, max 
tal) 
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Kvælstofeffekter 
Besvarelsen er baseret på gennemsnitstal, og der tages forbehold for, at der kan være sto-
re afvigelser på de angivne værdier, afhængig af jordtype, afgrødesammensætning, klima-
tiske forhold, mm.   
En gennemsnitlig gødningstildeling på 143 kg N/ha er beregnet som et vægtet gennemsnit 
af de gødningsniveauer og arealer, der er angivet i tabel 1. 
 
Scenarie 1: 
Hvis det forudsættes, at benyttelsen af §3-arealerne er slætgræs, hvor den fulde kvælstof-
kvote tidligere blev anvendt, vil et gødningsforbud ikke have nogen nævneværdig betyd-
ning for nitratudvaskningen. Årsagen er, at der generelt ikke er udvaskningsrespons på 
gødningstilførsel i slætgræsmarker indenfor det angivne interval (Wachendorf et al. 
2003; Eriksen et al. 2010). Det vurderes derfor, at dette scenarie ikke har nogen effekt på 
N-udvaskningen, dvs. der forventes ikke at ske en reduktion af kvælstofudvaskningen, 
selvom græsset ikke længere gødes. 
 
Scenarie 2: 
Hvis gødningen fra §3-arealerne, svarende til i gennemsnit 143 kg N/ha eller i alt 4.362 
tons N på 30.500 ha, tidligere blev anvendt på sædskiftearealet, vil et gødskningsforbud 
på §3-arealerne give anledning til en lavere udvaskning. Den lavere udvaskning vil af-
hænge af marginaludvaskningen, som vi vurderer til at være ca. 0,2-0,3. Dvs., at redukti-
onen i kvælstofudvaskningen vil være i størrelsesordenen 870-1.300 tons N. Under anta-
gelse af en retentionsprocent på 67 svarer den mindre udvaskning til en lavere udledning 
til havmiljøet på 290-430 tons N. 
 
Scenarie 3: 
Som nævnt under scenarie 1 vil nitratudvaskningen fra §3-arealerne med slætgræs-
benyttelse være uændret ved gødningsforbud. Foretages der efterfølgende i stedet afgræs-
ning med 0,7 DE/ha (svarende til 32 kg N/ha ved en udnyttelse på 45%) vil det give et lille 
bidrag til øget nitratudvaskning. Årsagen er punkt-afsætning af urin samt gødningsafsæt-
ning sent i vækstsæsonen. Merudvaskningen ved afgræsningen er vanskelig at kvantifice-
re, men må forventes i en ugødet, permanent græsmark at være i størrelsesordenen <5 kg 
N/ha (Eriksen at al., 2010). Forudsættes dette at være gældende for alle 30.500 ha, vil det 
svare til en merudvaskning fra rodzonen på maks. 150 tons N, som med en retentionspro-
cent på 67 svarer til en merudledning til havmiljøet på maks. ca. 50 tons N. 
 
Fosforeffekter 
Udledning af fosfor til vandmiljøet kan i princippet foregå ad to veje, enten via overflade-
afstrømning på skrånende arealer eller via udvaskning. Ferske enge er i reglen uden næv-
neværdig hældning og dermed uden risiko for overfladeafstrømning. Desuden er et per-
manent græs- eller vegetationsdække en effektiv beskyttelse i sig selv mod overfladisk tab. 
På græsarealer kan der forekomme fosforudvaskning til dræn eller det øverste grundvand, 
især i forbindelse med overfladisk udbringning af husdyrgødning og makropore-
transport. En anden risiko er, at fosfor i jorden mobiliseres under iltfattige forhold ved 
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høj grundvandsstand. Vi er dog ikke bekendt med, at disse aspekter påvirkes af en even-
tuel omfordeling af gødning, og de skitserede scenarier vurderes derfor ikke at have effekt 
på fosforudledningen.  
 
Klimaeffekter 
Ved opgørelse af effekter på drivhusgasemissioner ses her alene på effekter på udlednin-
ger af lattergas, da det forudsættes, at der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Desu-
den er effekter på metan-udledninger fra dyrene ikke medregnet, selv om disse indgår i 
scenarie 3, da det ikke er klart om scenariet indbefatter flere dyr eller blot en omfordeling 
af eksisterende dyr. 
 
I scenarie 1 vil der blive fjernet 4.362 ton N fra kvælstofkvoten hvilket medfører lavere ud-
ledninger af lattergas fra den tildelte kvælstofgødning og fra den tilhørerende ammoniak-
fordampning. Dette medfører en reduktion i lattergasudledningen svarende til 680 kg 
CO2-ækv. pr. ha og svarende til i alt 20.700 ton CO2-ækv. for hele arealet på 30.500 ha. 
 
I scenarie 2 vil der som i scenarie 1 et være et fald i lattergasudledninger på 680 kg CO2-
ækv. pr. ha som følge af mindre kvælstofanvendelse. Der vil derudover være et fald i indi-
rekte lattergasemissioner fra udvasket nitrat på 64 kg CO2-ækv. pr. ha. Samlet fås et fald i 
emissionerne på 744 kg CO2-ækv. pr. ha, svarende til i alt 22.700 ton CO2-ækv. for hele 
arealet på 30.500 ha. 
 
I scenarie 3 vil der som i scenarie 1 et være et fald i lattergasudledninger på 680 kg CO2-
ækv. pr. ha som følge af mindre kvælstofanvendelse. Der vil dog også være en øget direkte 
lattergasemissioner fra den øgede kvælstof-afsætning fra de græssende dyr samt indirekte 
lattergasemissioner fra øget ammoniakfordampning og nitratudvaskning (5 kg N/ha). 
Dette udgør en stigning i emissioner svarende til 344 kg CO2-ækv. pr. ha. Samlet giver 
dette et fald i emissionerne på 336 kg CO2-ækv. pr. ha, svarende til i alt 10.200 ton CO2-
ækv. for hele arealet på 30.500 ha. 
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