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 NaturErhvervstyrelsen 

Notat vedr. Opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og 
forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 12. oktober 2015 anmodet DCA - Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) om at udarbejde opdaterede omregningsfak-
torer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten. 
 
NAER anfører i bestillingen, at de opdaterede omregningsfaktorer skal anvendes i 
forbindelse med lovprocessen relateret til udarbejdelsen af en ny gødskningsbe-
kendtgørelse primo 2016. 
  
Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat ”Opdaterede omreg-
ningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten”, ud-
arbejdet af seniorforsker Ingrid K. Thomsen, seniorforsker Elly Møller Hansen, aka-
demisk medarbejder Finn P. Vinther og professor Jørgen E. Olesen, alle Institut for 
Agroøkologi. Kvalitetssikring af notatet er forestået af professor Jørgen Eriksen, In-
stitut for Agroøkologi.  
 
Resultaterne i notatet er afstemt med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. jf. 
punkt 7 og 11 i NAERs bestilling af 12. oktober 2015. 

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018”. 
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Opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse 
af kvælstofkvoten 

Forfattere: Ingrid K. Thomsen, Elly Møller Hansen, Finn P. Vinther, Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi 
Kvalitetssikring: Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi 

 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i mail af 12. oktober 2015 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 
Jordbrug om at udarbejde opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse 
af kvælstofkvoten. NAER anfører, at baggrunden for bestillingen er, at man i forbindelse med lovprocessen 
relateret til udarbejdelsen af en ny gødskningsbekendtgørelse primo 2016 har behov for en sådan 
opdatering. Behovet er opstået i lyset af en ny effektberegning af reducerede kvælstofnormer, som 
beskrevet i DCA’s notater til NaturErhvervstyrelsen af hhv. 9. og 30. september 20151 om tilbagerulning af 
de tre generelle krav (normreduktion, obligatoriske efterafgrøder og forbud mod jordbearbejdning i 
efteråret). Til brug for den nye gødskningsbekendtgørelse, der skal træde i kraft primo 2016, ønsker NAER, 
at DCA bidrager med en opdatering af de gældende omregningsfaktorer mellem pligtige efterafgrøder og 
korrektioner i kvælstofkvoten. Med udgangspunkt i nyeste viden og beregningsmodeller ønskes således 
udregnet: 

• Omregningsfaktorer for forøgelse af kvælstofkvoten i forbindelse med udlægning af efterafgrøder 
ud over det lovpligtige krav.  

• Omregningsfaktorer for nedsættelse af kvælstofkvoten i forbindelse med manglende udlæg af 
pligtige efterafgrøder. 
 

NAER beder om at omregningsfaktorerne opdateres både for bedrifter, der udbringer husdyrgødning 
svarende til mere end 0,8 DE/ha og for bedrifter, der udbringer mindre end 0,8 DE/ha. 

Herunder følger besvarelsen: 

 
Baggrund 
Efter de nugældende regler kan dyrkning af efterafgrøder ud over det lovpligtige krav (”frivillige 
efterafgrøder”) udløse et tillæg til kvælstofkvoten, mens manglende efterafgrøder medfører en reduktion 
af kvælstofkvoten (Anonym, 2015). Reduktion af kvælstofkvoten ved manglende efterafgrøder kan derfor 
betragtes som et alternativ til efterafgrøder. Mængden af kvælstof, der enten tillægges eller fratrækkes en 
ejendoms kvælstofkvote, er beregnet ud fra følgende parametre: 

1 Notatet, der blev fremsendt 30. september fremgår af referenceliste (Børgesen et al., 2015). Dette notat er p.t. under teknisk 
sammenskrivning med notat, som blev fremsendt 9. september: Børgesen, C.D., Hansen, E.M., Kristensen, I.T., Thomsen, I.K. 2015. 
Notat vedrørende effekt på kvælstofudvaskning ved tilbagerulning af Normreduktion, Obligatoriske efterafgrøder og Forbud mod 
jordbearbejdning i efteråret. Notat til NaturErhvervstyrelsen. 
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1) Den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder, 

2) Marginaludvaskning, som påvirker omregningen af effekt af efterafgrøder til handelsgødnings-
ækvivalenter, 

3) Eftervirkning (også kaldet forfrugtsværdien), dvs. det fradrag af kvælstofkvoten, der p.t. foretages 
efter dyrkning af lovpligtige efterafgrøder og  

4) Hvilken reference, dvs. den alternative anvendelse af marken, der sammenlignes med. Sidstnævnte 
parameter er bl.a. påvirket af virkemidlet ”Forbud mod Jordbearbejdning om Efteråret” indført i 2011 
(Anonym, 2011).  

Når en eller flere af ovennævnte parametre ændres, vil omregningsfaktorerne i princippet også skulle 
ændres.  

I forbindelse med udarbejdelsen af Virkemiddelkataloget i 2014 (Eriksen et al., 2014) blev effekten af 
efterafgrøder revurderet (Hansen og Thomsen, 2014a). Den revurderede effekt var 2-4 kg N/ha mindre end 
de tidligere estimater. Effekten i virkemidlet Forbud mod Jordbearbejdning om Efteråret blev revurderet i 
Hansen og Thomsen (2013) i forhold til tidligere anvendte værdier. Revurderingen af effekten af Forbud 
mod Jordbearbejdning om efteråret blev gennemført under forudsætning af, at lerjord må pløjes fra den 1. 
november, mens sandjord først må pløjes efter 1. februar. Den revurderede effekt af Forbud mod 
Jordbearbejdning, som blev estimeret til 10 kg N/ha på både lerjord og sandjord, er derfor dels betinget af 
jordtypen og dels af de forskellige pløjetidspunkter, som følger af forbuddet. Marginaludvaskningen af 
gødning, dvs. den andel af kvælstof der udvaskes af hvert kilo ekstra tilført kvælstof, blev ud fra NLES4-
beregninger estimeret til i gennemsnit at svare til 1/5, hvilket er lavere end tidligere antagelser om en 
marginaludvaskning på ca. 1/3 (Børgesen et al., 2015).  

De ændrede estimater for marginaludvaskning og effekt af efterafgrøder og jordbearbejdning udløser 
således et behov for at ændre tillæg til og reduktion af kvælstofkvoten i forbindelse med efterafgrøder.  
 
Efterafgrøders nuværende og tidligere effekt på kvælstofkvoten 
Lovgivningen omkring efterafgrøder har varieret siden indførelsen af de første lovpligtige efterafgrøder 
omkring år 2000 (Tabel 1). Indtil planperioden 2005-06 var efterafgrøder tillagt en forfrugtsværdi på 12 kg 
N/ha, som skulle trækkes fra kvoten til den efterfølgende afgrøde. Fra planperioden 2005-06 blev 
forfrugtsværdien (også kaldet eftervirkningen), opdelt mellem ejendomme under og over 0,8 DE/ha. 
Størrelsen af eftervirkningen blev fastlagt af Normudvalget i 2005 på baggrund af modelberegninger med 
FASSET (Berntsen et al., 2005). Efterafgrøder har siden da udløst en reduktion af kvælstofkvoten i det 
efterfølgende år på hhv. 17 (under 0,8 DE/ha) og 25 kg N/ha (over 0,8 DE/ha) (Tabel 1). I Anonym (2008) er 
der gennemført en differentiering af denne eftervirkning mellem ler og sand, og denne opdeling er anvendt 
i de efterfølgende beregninger. 
 
Fra planperioden 2010-11 blev det muligt dels at anvende frivillige efterafgrøder, som udløste et tillæg til 
kvælstofkvoten, dels at anvende reduktion af kvælstofkvoten ved manglende efterafgrøder. I 
planperioderne 2010-11 og 2011-12 svarede tillægget ved frivillige efterafgrøder til 15 (under 0,8 DE/ha) og 
41 kg N/ha (over 0,8 DE/ha) (Tabel 1). Fra planperioden 2012-13 steg tillægget til 32 (under 0,8 DE/ha) og 
69 kg N/ha (over 0,8 DE/ha), og disse værdier er fortsat gældende. I hele perioden fra 2010-11 og indtil 
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2015-16 har reduktionen af kvælstofkvoten ved manglende efterafgrøder været 56 (under 0,8 DE/ha) og 85 
kg N/ha (over 0,8 DE/ha) (Tabel 1). 

Tabel 1. Forfrugtsværdi/eftervirkning (kg N/ha) ved dyrkning af lovpligtige efterafgrøder samt tillæg ved 
frivillige efterafgrøder og reduktion af kvælstofkvoten ved manglende efterafgrøder i forhold til lovkravet.  

Referencer: 
Vejledninger fra 
planperiodena 

Forfrugtsværdi 
(=eftervirkning) 

Tillæg til kvælstofkvote ved 
frivillige efterafgrøder 

 Fradrag i kvælstofkvote ved 
manglende efterafgrøder 

Under 0,8 
DE/ha 

Over 0,8 
DE/ha 

Under 0,8 
DE/ha 

Over 0,8 
DE/ha 

 Under 0,8 
DE/ha 

Over 0,8 
DE/ha 

2001-02 12      
2002-03 12      
2003-04 12      
2004-05 12      
2005-06 17 25      
2006-07 17 25      
2007-08 17 25      
2008-09 17 25      
2009-10 17 25      
2010-11 17 25 15 41  56 85 
2011-12 17 25 15 41  56 85 
2012-13 17 25 32 69  56 85 
2013-14 17 25 32 69  56 85 
2014-15 17 25 32 69  56 85 
2015-16 17 25 32 69  56 85 

ahttps://naturerhverv.dk 
 
 
Oprindelige estimater for effekt af efterafgrøder, jordbearbejdning og marginaludvaskning 
Som det fremgår af Tabel 1, har tillæg og reduktion for efterafgrøder siden planperioden 2010-11 varieret 
afhængigt af dyretæthed men har ikke været opdelt i forhold til jordtype. Ligeledes fremgår, at den 
kvælstofmængde, der tillægges kvoten ved frivillige efterafgrøder, er forskellig fra den reduktion, der 
gennemføres ved manglende lovpligtige efterafgrøder. 
 
Den oprindelige udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder var baseret på en reference af 
ubearbejdet og ubevokset jord (Hansen og Thomsen 2014a). I Tabel 2 er vist de oprindelige estimater, som 
de nuværende tillæg og reduktioner er baseret på. 
 
Tabel 2. Oversigt over efterafgrøders oprindelige udvaskningsreducerende effekt i rodzonen (Anonym, 
2008). 
Dyretæthed Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/ha 
Jordtype Sand Ler Sand Ler 
 (kg N/ha) 
 34 16 46 28 
Gennemsnit 25 37 
 
Da der i 2011 blev indført det generelle virkemiddel Forbud mod Jordbearbejdning om Efteråret (Anonym, 
2011), vil referencen ikke længere kunne være sort jord men i stedet ubearbejdet jord bevokset med 
ukrudt og spildfrø. Effekten af udskydelse af tidpunktet for jordbearbejdning blev i Anonym (2008) skønnet 
til at reducere udvaskningen med 18 kg N/ha på sand og 10 kg N/ha på ler, dvs. et gennemsnit på 14 kg 
N/ha. Denne effekt, der er anvendt i beregninger af tillæg og reduktioner ved frivillige og manglende 
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efterafgrøder, kaldes i det følgende for ”Oprindelig jordbearbejdningseffekt”. Hvis der tages højde for 
jordbearbejdningseffekten i beregningerne, betyder det, at effekten af efterafgrøder, der er etableret efter 
indførelsen af forbud mod jordbearbejdning efterår, reduceres. Baseret på hhv. a) den oprindelige effekt af 
efterafgrøder (Tabel 2), b) den oprindelige jordbearbejdningseffekt, c) den tidligere anvendte 
marginaludvaskning, der var differentieret af Anonym (2008) på baggrund af bl.a. Petersen og Djurhuus 
(2004), samt d) en eftervirkning, der er differentieret af Anonym (2008), er det nuværende tillæg til 
kvælstofkvoten ved efterafgrøder ud over de lovpligtige beregnet som vist i Tabel 3. Det skal bemærkes, at 
eftervirkningen på i gennemsnit 17 (under 0,8 DE/ha) og 25 kg N/ha (over 0,8 DE/ha) blev beregnet ud fra 
den oprindelige effekt af efterafgrøder, dvs. hvor disse ikke var korrigeret for en jordbearbejdningseffekt. 
 
Tabel 3. Beregning af nuværende tillæg til kvælstofkvote (linje E, markerede værdier) ved dyrkning af 
efterafgrøder ud over de lovpligtige. I beregningerne er anvendt oprindelig udvaskningsreduktion, korrigeret 
for oprindelig jordbearbejdningseffekt, en marginaludvaskning på 0,38 på sand og 0,28 på ler (gns. 1/3) 
samt differentieret eftervirkning. Beregninger og værdier er baseret på Anonym (2008). Det antages, at 
tillægget til kvælstofkvoten indtil planperioden 2012-13 (linje G, markerede værdier) var beregnet på 
tilsvarende måde men med fradrag for eftervirkning (linje F). 
   Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/ha 
  Beregning Sand Ler Gns. Sand Ler Gns. 

A Oprindelig udvaskningsreduktion uden 
jordbearbejdningseffekt (kg N/ha)  34 16 25 46 28 37 

B Oprindelig jordbearbejdningseffekt (kg N/ha)  18 10 14 18 10 14 

C Oprindelig udvaskningsreduktion korrigeret for 
jordbearbejdningseffekt (kg N/ha) A-B 16 6 11 28 18 23 

D Oprindelig marginaludvaskning (kg N/kg N)  0,38 0,28 1/3 0,38 0,28 1/3 

E 
Oprindelig udvaskningsreduktion omregnet til 
handelsgødningsækvivalenter uden hensyntagen til 
eftervirkning (kg N/ha) 

C/D 42 21 32 74 64 69 

F Eftervirkning (kg N/ha)  23 11 17 31 19 25 

G 

Udvaskningsreduktion omregnet til handelsgødnings-
ækvivalenter med fradrag for eftervirkning. Svarer til 
tillæg til kvælstofkvoten for frivillige efterafgrøder indtil 
planperioden 2012-13 (kg N/ha) 

E-F 19 10 15 43 45 44a 

aGældende værdi var 41 kg N/ha (Tabel 1). Forskellen mellem de 41 og de 44 kg N/ha skyldes en trykfejl i de oprindelige 
beregninger i Anonym (2008). 
 
Det skal bemærkes, at hvis virkemidlet Forbud mod Jordbearbejdning om Efteråret ikke havde været 
indført, ville tillægget til kvælstofkvoten have været øget i forhold til de nuværende 33 eller 69 kg N/ha 
(Tabel 3, linje E), da jordbearbejdningseffekten (Tabel 3, linje B) i givet fald ikke ville være fratrukket. 
Modsat ville en eftervirkning også på de frivillige efterafgrøder reducere tillægget (Tabel 3, linje G). 
 
Beregninger omkring den nuværende reduktion af kvælstofkvoten ved manglende efterafgrøder er vist i 
Tabel 4. I disse beregninger er det antaget, at referencen er jordbearbejdet, hvorfor effekten af 
efterafgrøder ikke er korrigeret for jordbearbejdningseffekten.  
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Tabel 4. Beregning af nuværende reduktion af kvælstofkvoten ved manglende efterafgrøder (linje E, 
markerede værdier) ved anvendelse af oprindelig udvaskningsreduktion, marginaludvaskning og 
differentieret eftervirkning. Beregninger og værdier er baseret på Anonym (2008). 
   Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/ha 
  Beregning Sand Ler Gns. Sand Ler Gns. 

A Oprindelig udvaskningsreduktion uden 
jordbearbejdningseffekt (kg N/ha)  34 16 25 46 28 37 

B Oprindelig marginaludvaskning (kg N/kg N)  0,38 0,28 1/3 0,38 0,28 1/3 

C Oprindelig udvaskningsreduktion omregnet til 
handelsgødningsækvivalenter (kg N/ha) A/B 89 57 75 121 100 111 

D Eftervirkning (kg N/ha)  23 11 17 31 19 25 

E 
Udvaskningsreduktion omregnet til handelsgødnings-
ækvivalenter med fradrag for eftervirkning. Svarer til 
nuværende reduktion af kvælstofkvote (kg N/ha) 

C-D 66 46 58 90 81 86 

 
Revurderede estimater for effekt af efterafgrøder, jordbearbejdning og marginaludvaskning 
Den revurderede udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder fra Hansen og Thomsen (2014) er vist i 
Tabel 5. Som det fremgår af Hansen og Thomsen (2014), mangler der generelt viden om effekten af 
efterafgrøder ved høj dyretæthed og især ved langvarig anvendelse af husdyrgødning på bedrifter, hvor 
dyrkningshistorien er præget af intensiv husdyrproduktion og evt. mange græsmarker i sædskiftet.  
 
Tabel 5. Oversigt over den revurderede effekt af efterafgrøders udvaskningsreduktion i rodzonen (Hansen 
og Thomsen, 2014). Værdier i parentes er estimeret, pga. manglende forsøg på ler med over 0,8 DE/ha.  
Dyretæthed Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/ha 
Jordtype Sand Ler Sand Ler 
 (kg N/ha) 
 32 12 45  (24) 
Gennemsnit 22 (35) 
 
Marginaludvaskningen blev i Børgesen et al. (2015) estimeret til 1/5, hvilket skal betragtes som et 
arealvægtet middelresultat for hele Danmark. Foreløbige analyser tyder ikke på, at der er væsentlige 
forskelle i den NLES4-estimerede marginaludvaskning når den opdeles på ler, sand og dyretæthed. Indtil 
der er gennemført en nærmere analyse i forbindelse med den igangværende opdatering af NLES, som 
beskrevet i Børgesen et al. (2015), anses værdien 1/5 derfor som det mest robuste generelle estimat, der 
må anvendes på tværs af jordtyper og dyretætheder. Marginaludvaskningen på 1/5 forudsætter, at 
gødskningsniveauet ikke overstiger det økonomisk optimale og dermed, at de frivillige efterafgrøder ikke 
medfører en kvælstofkvote ud over det økonomisk optimale. 
 
Ved anvendelse af de revurderede effekter af efterafgrøder (Tabel 5), en generel marginaludvaskning på 
1/5 (Børgesen et al., 2015) og den nuværende eftervirkning på i gennemsnit 17 og 25 kg N/ha (Tabel 1), kan 
værdierne for tillæg til kvælstofkvoten ved frivillige efterafgrøder beregnes ud fra de tidligere principper 
(Tabel 6). Heraf fremgår, at det beregnede tillæg til kvælstofkvoten som gennemsnit over jordtyper stiger 
til hhv. 60 (under 0,8 DE/ha) og 125 kg N/ha (over 0,8 DE/ha). Det bemærkes, at der ikke er foretaget en 
revurdering af eftervirkningen oprindeligt baseret på Berntsen et al. (2005). 
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Tabel 6. Beregning af tillæg til kvælstofkvote (linje E) ved frivillige efterafgrøder ved anvendelse af 
revurderet udvaskningsreduktion (Hansen og Thomsen, 2014) og korrigeret for revurderet 
jordbearbejdningseffekt (Hansen og Thomsen, 2013) ved anvendelse af en gennemsnitlig 
marginaludvaskning på 1/5 (Børgesen et al., 2015). Differentieringen af eftervirkning mellem sand og ler er 
baseret på Anonym (2008). Linje E angiver tillæg uden fradrag af eftervirkning (som er parallelt med det 
nuværende tillæg) mens linje G angiver tillæg, hvis der også indføres eftervirkning for frivillige 
efterafgrøder. 
   Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/ha 
  Beregning Sand Ler Gns. Sand Ler Gns. 

A Revurderet udvaskningsreduktion uden 
jordbearbejdningseffekt (kg N/ha)  32 12 22 45 24 35 

B Revurderet jordbearbejdningseffekt (kg N/ha)  10 10 10 10 10 10 

C Udvaskningsreduktion korrigeret for 
jordbearbejdningseffekt (kg N/ha) A-B 22 2 12 35 14 25 

D Revurderet marginaludvaskning (kg N/kg N)  1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 

E 
Revurderet udvaskningsreduktion omregnet til 
handelsgødningsækvivalenter uden hensyntagen til 
eftervirkning (kg N/ha) 

C/D 110 10 60 175 70 125 

F Eftervirkning (kg N/ha)  23 11 17 23 11 25 

G Udvaskningsreduktion omregnet til handelsgødnings-
ækvivalenter med fradrag for eftervirkning (kg N/ha) E-F 87 -1 43 144 51 100 

 
Tilsvarende kan reduktionen af kvælstofkvoten ved manglende efterafgrøder beregnes til 93 (under 0,8 
DE/ha) og 150 kg N/ha (over 0,8 DE/ha) som gennemsnit over jordtyper og ved anvendelse af den 
revurderede effekt af efterafgrøder samt en marginaludvaskning på 1/5 (Tabel 7). 
 
Tabel 7. Beregning af reduktion af kvælstofkvoten ved manglende efterafgrøder (linje E) og ved anvendelse 
af revurderet udvaskningsreduktion (Hansen og Thomsen, 2014) og revurderet marginaludvaskning på 1/5 
(Børgesen et al., 2015). Differentieringen af eftervirkning mellem sand og ler er baseret på Anonym (2008). 
   Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/ha 
  Beregning Sand Ler Gns. Sand Ler Gns. 

A Revurderet udvaskningsreduktion uden 
jordbearbejdningseffekt (kg N/ha)  32 12 22 45 24 35 

B Revurderet marginaludvaskning (kg N/kg N)  1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 

C Revurderet Udvaskningsreduktion omregnet til 
handelsgødningsækvivalenter (kg N/ha) A/B 160 60 110 225 120 111 

D Eftervirkning (kg N/ha)  23 11 17 31 19 25 

E Udvaskningsreduktion omregnet til handelsgødnings-
ækvivalenter med fradrag for eftervirkning (kg N/ha) C-D 137 49 93 202 109 150 

 
Revurderede estimater baseret på arealvægtede gennemsnit for efterafgrøder  
Ifølge gældende regler anvendes tillæg til og reduktion af kvælstofkvote opdelt i forhold til dyretæthed 
men som gennemsnit over sand og ler. I Tabel 8 er vist det tillæg til kvoten, der ville kunne opnås, hvis der i 
stedet blev anvendt et vægtet gennemsnit for effekt af efterafgrøder. I disse beregninger er det altså 
forudsat, at alle ejendomme får samme tillæg/reduktion uanset dyretæthed og jordtype. Den 
udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder samt eftervirkning er vægtet efter fordelingen i Børgesen 
et al. (2013), hvor 33 % af efterafgrøderne var placeret på bedrifter under 0,8 DE/ha og 67 % over 0,8 
DE/ha. Med en sådan fordeling er den gennemsnitlige reduktion i udvaskningen beregnet til 31 kg N/ha ved 
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anvendelse af de revurderede effekter i Tabel 5. Den vægtede eftervirkning er beregnet til 22 kg N/ha 
(Tabel 8). 
 
Ved anvendelse af arealvægtet effekt af efterafgrøder vil tillægget i forbindelse med frivillige efterafgrøder 
være på 105 kg N/ha (Tabel 8). Tilsvarende vil reduktionen af kvælstofkvoten ved manglende efterafgrøder 
og beregnet med samme forudsætninger svare til 133 kg N/ha (Tabel 9). 
 
Tabel 8. Beregning af tillæg til kvælstofkvote (linje E) ved frivillige efterafgrøder ved anvendelse af 
revurderet udvaskningsreduktion (Hansen og Thomsen, 2014) vægtet i forhold til arealfordelingen i 
Børgesen et al. (2013) og korrigeret for revurderet jordbearbejdningseffekt (Hansen og Thomsen, 2013). 
Den revurderede arealvægtede marginaludvaskning på 1/5 (Børgesen et al., 2015) er anvendt. Linje E 
angiver tillæg uden fradrag af eftervirkning (som er parallelt med det nuværende tillæg) mens linje G 
angiver tillæg, hvis der også indføres eftervirkning for frivillige efterafgrøder. 
  Beregning Gns. 

A Revurderet arealvægtet udvaskningsreduktion uden 
jordbearbejdningseffekt (kg N/ha)  31 

B Revurderet jordbearbejdningseffekt  10 

C Udvaskningsreduktion korrigeret for 
jordbearbejdningseffekt (kg N/ha) A-B 21 

D Revurderet marginaludvaskning (kg N/kg N)  1/5 

E 
Udvaskningsreduktion omregnet til 
handelsgødningsækvivalenter uden hensyntagen til 
eftervirkning (kg N/ha) 

C/D 105 

F Arealvægtet eftervirkning (kg N/ha)  22 

G 

Udvaskningsreduktion omregnet til handelsgødnings-
ækvivalenter med hensyntagen til eftervirkning. Svarer til 
tillæg til kvælstofkvoten for frivillige efterafgrøder indtil 
planperioden 2012-13 (kg N/ha) 

E-F 83 

 
Tabel 9. Beregning af reduktion af kvælstofkvoten ved manglende efterafgrøder (linje E) ved anvendelse af 
revurderet udvaskningsreduktion (Hansen og Thomsen, 2014) og revurderet marginaludvaskning på 1/5 
(Børgesen et al., 2015).  
  Beregning Gns. 

A Revurderet udvaskningsreduktion uden 
jordbearbejdningseffekt (kg N/ha)  21 

B Revurderet marginaludvaskning (kg N/kg N)  1/5 

C Udvaskningsreduktion omregnet til 
handelsgødningsækvivalenter (kg N/ha) A/B 155 

D Arealvægtet eftervirkning (kg N/ha)  22 

E Udvaskningsreduktion omregnet til handelsgødnings-
ækvivalenter med fradrag for eftervirkning (kg N/ha) C-D 133 

 
Scenarier for fremtidige omregningsfaktorer 
I forbindelse med en opdatering af omregningsfaktorerne for tillæg til og reduktion af kvælstofkvoten ved 
dyrkning af efterafgrøder kan der tages udgangspunkt i forskellige scenarier. Nedenfor er nævnt tre 
eksempler. 
 
Scenarie 1: De hidtil gældende beregningsmetoder fastholdes men gennemføres med de revurderede 
værdier for tillæg til og reduktion af kvote (Tabel 6 og Tabel 7). Der tages fortsat udgangspunkt i et 
gennemsnit over sand og ler hhv. under og over 0,8 DE/ha. Dette vil medføre, at forskellen i tillægget til 
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kvælstofkvoten mellem ejendomme hhv. under og over 0,8 DE/ha øges væsentligt. Således vil de 
nuværende tillæg ændres fra 32 (under 0,8 DE/ha) og 69 kg N/ha (over 0,8 DE/ha) til 60 (under 0,8 DE/ha) 
og 125 kg N/ha (over 0,8 DE/ha). Ligeledes vil reduktionen af kvælstofkvoten ved manglende efterafgrøder 
øges væsentligt fra 58 og 86 kg N/ha til 93 og 150 kg N/ha. 
 
Scenarie 2: Tillæg til og reduktion af kvælstofkvoten harmoniseres uden hensyntagen til husdyrtæthed 
(Tabel 8 og Tabel 9). Dette scenarie tager udgangspunkt i, at udvaskningen fra husdyrbrug generelt 
estimeres højere fra ejendomme over 0,8 DE/ha end under 0,8 DE/ha, og at de ejendomme, der generelt 
har højere udledning, ikke tilføres højere kvote for frivillige efterafgrøder end ejendomme, der har mindre 
kvælstof til rådighed. Tilsvarende harmoniseres fradrag ved manglende efterafgrøder. I Eriksen et al. 
(2014b) er der ud fra NLES4 (Kristensen et al., 2008) estimeret typeudvaskninger på hhv. 63 (sand) og 53 kg 
N/ha (ler) under 0,8 DE/ha og 73 (sand) og 63 kg N/ha (ler) på ejendomme mellem 0,8 og 1,4 DE/ha (Tabel 
10). På ejendomme over 1,4 DE/ha estimeres en endnu højere udvaskning. Effekten af efterafgrøder på 
ejendomme med langvarig brug af husdyrgødning er som tidligere nævnt baseret på et spinkelt grundlag 
(Hansen og Thomsen, 2014), og ifølge det nuværende regelsæt skelnes der ikke mellem kvæg- og svinebrug 
men alene mellem antal dyreenheder. Der vil afgrødemæssigt være store forskelle mellem kvæg- og 
svinebrug, hvor der på kvægbrug ofte vil være en del græsmarker eventuelt iblandet kløver, mens der på 
svinebrug hovedsageligt vil blive dyrket korn og raps. Gødningstype og udnyttelseskrav på de to brugstyper 
vil også være væsentligt forskellige, og generelt vil der være en lavere tilførsel af organisk kvælstof på 
svinebrug med deraf følgende lavere kvælstofmineralisering.  
 
Tabel 10. Middelværdier på den modelberegnede kvælstofudvaskning, opdelt på jordtyperne sand (JB1-4) 
og ler (JB5-8). Fra Eriksen et al. (2014b). 
Dyretæthed  Jordtype  Middel  
 (kg N/ha) 
<0,8 DE/ha  Sand  63  
<0,8 DE/ha  Ler  53  
0,8-1,4 DE/ha  Sand  73  
0,8-1,4 DE/ha  Ler 66  
>1,4 DE/ha  Sand  86  
>1,4 DE/ha  Ler  78  
 
Ved fortsat anvendelse af de beregningsmetoder, der har ligget til grund for tillæg og reduktion i de senere 
år (dvs. Scenarie 1), vil de ejendomme, der forventes at have den største kvælstofudvaskning få betydeligt 
større tillæg til kvælstofkvoten end f.eks. planteavlsbrug. I Scenarie 2 kan en anden fordeling mellem 
brugstyper indføres. 
 
Scenarie 3: Der gennemføres en harmonisering af tillægget i forhold til referencen, dvs. til den alternative 
anvendelse af arealet. Ved beregning af tillæg til frivillige efterafgrøder korrigeres den 
udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder for jordbearbejdningseffekt, hvilket ikke sker ved 
beregning af reduktion af kvælstofkvoten ved manglende efterafgrøder. Rationalet bag de forskellige 
beregningsmetoder er, at de frivillige efterafgrøder forventes anvendt, hvor der uden ændringer i 
sædskiftet er plads til efterafgrøder, dvs. før en vårsået afgrøde, hvor der p.t. er forbud mod 
jordbearbejdning om efteråret. Modsat antages, at hvor en reduktion af kvælstofkvoten anvendes som 
alternativ til efterafgrøder, skyldes det, at der ønskes en anden afgrøde på arealet om efteråret, f.eks. 
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vintersæd med forudgående jordbearbejdning. En harmonisering af tillægget i forhold til referencen kan 
gennemføres med baggrund i enten Scenarie 1 eller Scenarie 2. 

Ud over de tre ovennævnte scenarier vil der kunne udarbejdes yderligere scenarier og kombinationer af 
disse, hvori indgår overvejelser omkring inddragelse af f.eks. eftervirkning og jordbearbejdning samt 
brugstyper. Den ovenfor generelt anvendte marginaludvaskning på 1/5 afspejler ikke forskelle mellem 
jordtyper og dyretæthed. Hvis der indføres et scenarie, hvor omregningsfaktorerne opdeles i sådanne 
kategorier, vil det være relevant at gennemføre en analyse af, hvorvidt marginaludvaskningen bør 
differentieres. Dette har ikke været muligt at gøre inden for rammerne af nærværende bestilling. 

Opmærksomheden henledes på, at en lavere marginaludvaskning med de gennemførte beregningsmetoder 
generelt udløser en højere reduktion af kvælstofkvoten. Når det således antages, at der udvaskes en 
mindre andel af ekstra tilført kvælstof, medfører dette, at gødningsmængden skal reduceres mere end ved 
antagelse af en højere marginaludvaskning.  
 
Konklusion 
Ved anvendelse af revurderede estimater for marginaludvaskning, udvaskningsreducerende effekt af 
efterafgrøder samt effekt af Forbud mod Jordbearbejdning om Efteråret kan der ved anvendelse af de 
samme beregningsmetoder, der ligger bag de nuværende værdier, beregnes tillæg og reduktioner til 
kvælstofkvoten ved hhv. frivillige og manglende efterafgrøder. De revurderede værdier medfører 
betydelige ændringer i forhold til den nuværende situation og bevirker ikke mindst en betydelig større 
forskel mellem brugstyper afhængigt af dyretæthed. Vi har som eksempler skitseret tre forskellige 
scenarier i forbindelse med opdaterede omregningsfaktorer mellem tillæg til og reduktioner af 
kvælstofkvoten. Ved eventuel hel eller delvis udfasning af reducerede kvælstofnormer bør det overvejes, 
hvordan frivillige efterafgrøder skal håndteres, hvis disse udløser tillæg til kvælstofkvoten ud over det 
økonomisk optimale. 
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