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Baggrund 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i bestilling af 7. oktober 2015 anmodet DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet (DCA) og IFRO – Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi, 
Københavns Universitet (IFRO) om en kort beskrivelse af forskellige mulige normsystemer for tildeling af 
kvælstof til landbruget. 
  
Som baggrund for bestillingen oplyser NAER, at det i forbindelse med overvejelser om en ny 
kvælstofregulering er relevant at få beskrevet alternativer til de økonomisk optimale kvælstofnormer, der 
anvendes i dag. Hvilke andre typer normer findes der, og hvordan adskiller de sig fra økonomisk optimale 
normer? 
 
Jf. bestillingen ønsker NAER en beskrivelse af følgende normer: 

• Miljøøkonomiske normer 
• Ligevægtsnormer 
• Udvaskningskorrigerede normer 
• Evt. andre typer normer  

NAER ønsker en beskrivelse af metoden til fastsættelse af de forskellige normer, samt hvilke data der kan 
danne grundlag herfor. Udgangspunktet er, at der i den fremtidige regulering gives mulighed for økonomisk 
optimale kvælstofnormer. Derudover ønskes en vurdering af, om de nødvendige data er tilgængelig i dag. 
Endelig ønskes der konkrete eksempler på, hvordan de forskellige normer niveaumæssigt ser ud for 
forskellige afgrøder og jordbundstyper. Resultatet ønskes opstillet i et skema sammen med økonomisk 
optimale normer for samme afgrøde, således at en sammenligning er mulig. 
  
I beskrivelsen af ligevægtsnormerne ønsker NAER, at der tages udgangspunkt i det ligevægtsprincip der 
beskrives i nitratdirektivets artikel 5, bilag III, pkt. 1.3.c. 
 
DCA og IFRO har i forbindelse med udarbejdelse af besvarelsen aftalt, at IFRO overvejende foretager 
besvarelsen omkring miljøøkonomiske normer, mens DCA forestår besvarelsen af spørgsmål om de andre 
normer incl. en beskrivelse af det nuværende normsystem.  
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1. Generelt om udbyttefunktioner 
Ved stigende kvælstoftilførsel vil afgrødeudbyttet stige indtil et vist punkt, hvor udbyttekurven flader ud. 
Den mængde kvælstof, som giver det største udbytte, kan betegnes som den biologisk optimale 
gødningsmængde. I de fleste tilfælde vil udbyttestigningen umiddelbart forud for det biologisk optimale 
kvælstofniveau være så lille, at det ikke kan betale sig at tilføre den ekstra kvælstofmængde, der kræves for 
at opnå det biologisk optimale niveau. Det økonomisk optimale kvælstofniveau befinder sig derfor ved et 
lavere gødningsniveau end det biologisk optimale. Den mængde kvælstof, der giver det økonomisk 
optimale udbytte, opnås ved det gødningsniveau, hvor indtægten fra det ekstra udbytte lige netop kan 
betale den ekstra udgift til kvælstofgødning.  
 
På grund af usikkerhed ved forudsigelse af det faktiske kvælstofbehov, som varierer imellem år pga. 
forskelle i vækstbetingelser, anfører Oenema et al. (2003), at landmænd i industrialiserede lande ofte vil 
forholde sig til denne usikkerhed ved at tilføre mere gødning end anbefalet. Under de nuværende danske 
gødningsnormer er der dog generelt ikke mulighed for at gøde mere end anbefalet, med mindre en til flere 
andre afgrøder gødes mindre. Der er dog, som omtalt nedenfor, visse muligheder for at gøde mere, hvis 
højere udbytter kan dokumenteres.  
 
At gøde mere end anbefalet kan sikre, at afgrøderne har mulighed for at udnytte deres udbyttepotentiale 
også under forhold, der er mere gunstige end dem, der ligger til grund for anbefalingen. Eriksen (2015) 
konkluderer således ud fra forsøg i 2015, at der under de gunstige klimatiske forhold i 2015 var et stort 
udbyttepotentiale i vinterhvede, som ikke blev udnyttet. Hvis det skulle kunne udnyttes, ville det have 
krævet mere kvælstof. 
 
Hvis der hvert år gødes ud fra et princip om, at afgrøden skal kunne udnytte sit udbyttepotentiale også i år 
med meget gunstige vækstbetingelser, vil der være år, hvor der gødes væsentligt over det optimale 
kvælstofniveau. Ugunstige vækstbetingelser kan skyldes mange forhold herunder sygdoms- og 
skadedyrsangreb samt tørke, som især på sandjord kan føre til misvækst ved manglende eller mangelfuld 
vanding. Under disse forhold kan der efter høst være efterladt gødningskvælstof, som senere kan udvaskes. 
Hvis denne risiko skal mindskes, kan det være formålstjenligt at undlade at gøde helt op til det økonomisk 
optimale niveau.   
 
Økonomisk overskud i planteproduktionen er ikke blot et spørgsmål om øget kvælstoftilførsel og høje 
bruttoudbytter. Ved høje kvælstoftilførsler kan afgrøder være mere modtagelige for sygdomme, som kan 
føre til øget pesticidforbrug. Addiscott et al. (2005) pointerer, at pesticidforbruget burde indregnes i det 
økonomisk optimale kvælstofniveau. Dette belyses i et ’Max input hvedeforsøg’ ved SEGES i 2014-15, hvor 
alle dyrkningsomkostninger blev fratrukket ved beregning af de opnåede nettoudbytter ved forskellige 
dyrkningsstrategier for gødskning og pesticidbehandling (Eriksen, 2015). Resultatet viste, at det største 
nettoudbytte blev opnået med den mest ekstensive dyrkningsstrategi, dvs. NAERs gældende normer og 
udgifter til planteværn tilpasset kvælstofniveauet.  
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2. Nuværende normsystem 
Udvalget vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i husdyrgødning (”Normudvalget”), som er nedsat 
af Fødevareministeriet (nuværende Miljø- og Fødevareministerium), fastsætter årligt de økonomisk 
optimale kvælstofnormer og normudbytter for dyrkede afgrøder. De økonomisk optimale normer indstilles 
til NAER til videre bearbejdning, dvs. beregning af normreduktion og teknisk justering. NAER har ansvaret 
for normfastsættelsessystemet og beregner hvert år den normreduktionsprocent, der skal reducere de 
økonomisk optimale kvælstofnormer. Desuden blev det som en del af aftalen om Grøn Vækst besluttet, at 
der fra planperioden 2010/11 skal ske en teknisk justering af normsystemet, så der årligt på forhånd sker en 
neutralisering af kvælstofeffekten ved udtagning af landbrugsarealer til byudvikling, natur mv. De 
reducerede normer offentliggøres herefter i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om 
plantedække (gødskningsbekendtgørelsen), der træder i kraft den 1. august, når en ny planperiode starter. 
En tabel over normerne findes ligeledes i den årlige ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler” 
(Anonym, 2015). 
 
Proceduren for indstilling af økonomisk optimale kvælstofnormer og normudbytter er beskrevet i et notat 
af Knudsen og Vinther (2011), som ligger til grund for nedenstående beskrivelse.  
 
Ved fastsættelsen af de økonomisk optimale kvælstofnormer indgår følgende hovedelementer:  
• Prisrelationer mellem afgrøde og kvælstof 
• Et forsøgsgrundlag, der giver en sammenhæng mellem udbytte og kvælstoftilførsel 
• Udbytter, hvorved den optimale kvælstofmængde er gældende 

For både kvælstof- og afgrødepriser gælder, at de som hovedregel er gennemsnit over de seneste fem år. 
Disse kombineres med nye forsøgsresultater med stigende kvælstoftilførsel i hovedsageligt vårbyg og 
vinterhvede. Ligeledes indgår en database med resultater for 10-15 af de arealmæssigt største afgrøder. I 
databasen indgår udbytteresultater samt oplysninger om jordtype, vanding, forfrugt og dyrkningshistorie 
med hensyn til afgrøder og tilførsel af organisk gødning. 
 
For hvert enkelt forsøg beregnes en udbyttefunktion i form af et 3. eller 2. gradspolynomium. Den 
økonomisk optimale kvælstofmængde beregnes ud fra pris på kvælstof og afgrøde. I den endelige indstilling 
af kvælstofnorm angives normen for fire jordtypegrupper plus vandet sandjord ved et givet udbytteniveau.  
 
Når kvælstofkvoten skal beregnes på bedriftsniveau, skal normen for jordtypen korrigeres for eftervirkning 
af forfrugten (forfrugtsværdien), eftervirkning af husdyrgødning og eftervirkning af efterafgrøder. Hvis 
landmanden via salgsbilag kan dokumentere, at udbytteniveauet er højere end angivet i normerne, kan der 
tillige ske en korrektion for udbyttet. Det betyder, at det skal kunne dokumenteres, at høstudbyttet de 
forgående fem år i gennemsnit har været højere end standardnormen for den pågældende afgrøde 
(Anonym, 2015).    

3. Fastsættelse af kvælstofnormer ud fra kvælstofbalancer  
Kvælstofbalancer bruges i stigende grad som bl.a. indikatorer for landbrugssektorens miljøpåvirkning både 
nationalt, internationalt og globalt (Hoang og Alauddin, 2010). Derudover kan det såkaldte Ligevægtsprincip 
betragtes som en type balance.  
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3.1 Balancer for bedrifter, marker og systemer 
 Internationalt opdeler man balancer i tre typer: 1) Bedriftsbalancer (Farm-gate budget), 2) Markbalancer 
(Soil surface budget) og 3) Systembalancer (Soil system budget) som beskrevet af Oenema et al. (2003).  
 
I bedriftsbalancer holdes der regnskab med mængden af kvælstof i alle produkter, der indføres og udføres 
fra bedriften. Forskellen mellem input og output af kvælstof er et mål for det totale tab af kvælstof samt 
mulige ændringer i opbevaringen af kvælstof på hele bedriften. Ifølge Hoang og Alauddin (2010) har 
Holland i en periode efter 1998 benyttet bedriftsbalancer i deres officielle system (MINAS), som har fokus 
på kvælstof og fosfor på individuelle bedrifter. Dette blev dog senere underkendt ved en EU-retsag, da 
systemet ikke overholdt nitratdirektivets krav om en maksimal værdi for tildelingen til de enkelte afgrøder 
(Jacobsen, 2009).     
 
I markbalancer holdes der regnskab med kvælstof, der tilføres jorden via jordoverfladen og forlader den via 
høstede afgrøder. Input af kvælstof fra husdyrgødning justeres for eventuelle tab af kvælstof ved 
fordampning af ammoniak. Ifølge Oenema et al. (2003) benytter den internationale organisation OECD 
(Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) markbalancer som indikator for 
landbrugsproduktionens påvirkning af miljøet.  I Tyskland benyttes i dag en slags markbalancer, som en 
vigtig del af deres regulering. Det maksimalt tilladte kvælstofoverskud er 60 kg N/ha (Jacobsen, 2015a og 
COWI, 2015).  
 
I forhold til bedrifts- og markbalancer indeholder systembalancer væsentlig mere information, da de 
inddrager kvælstofinput og -output, kvælstoftab, -recirkulation og ændringer i kvælstofpuljen i jorden. 
Systembalancer benyttes oftest i forskningsprojekter.  
 
Hoang og Alauddin (2010) ser fordele og ulemper ved alle tre balancetyper. Bedrifts- og markbalancer er 
simplere end systembalancer, og der er behov for færre data. Systembalancer giver dog flere nyttige 
informationer om bl.a. forskellige tabsposter. Nogle studier finder, at bedriftsbalancer kan give mere 
nøjagtige estimater end markbalancer. Oenema et al. (2003) anfører således, at bedriftsbalancer, der 
integrerer både plante- og husdyrproduktion, er mere nøjagtige og lettere at konstruere end markbalancer. 
Til alle balancer er der dog knyttet en lang række usikkerheder og antagelser.  
 
Öborn et al. (2003) bemærker, at balancer bygger på et regnskabsprincip, som er let at forstå. Intuitivt kan 
det synes rigtigt at antage, at en høj kvælstofbalance (dvs. stort kvælstofoverskud) vil resultere i et højt tab 
af kvælstof f.eks. ved udvaskning. Men forfatterne konkluderer, at det er vanskeligt at finde en 
sammenhæng mellem kvælstofoverskud og kvælstoftab og mener, at bedrifts- og markbalancer skal 
suppleres med en bedre forståelse af de bagvedliggende dynamiske processer og deres rumlige og tidslige 
variation. Forfatterne fremfører, at balancerne i bedste fald er et integreret mål for det totale 
tabspotentiale, enten opbevaret i kortere eller længere tid (i jorden eller på bedriften) eller muligvis tabt 
direkte til miljøet. Öborn et al. (2003) bemærker ligeledes, at et fald i overskuddet af for eksempel kvælstof 
ikke nødvendigvis er ensbetydende med et fald i kvælstofudvaskning. Denne opfattelse støttes af 
markbalancer og målt udvaskning i danske forsøg, hvor der ikke kunne konstateres sammenhæng mellem 
markbalancerne og nitratudvaskningen (Eriksen et al., 2015; Hansen et al., 2015a og uddybning i Hansen et 
al., 2015b).   
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Öborn et al. (2003) konkluderer, at balancer ikke kan erstatte andre virkemidler til at reducere f.eks. 
kvælstoftab, som ikke nødvendigvis er afspejlet i et kvælstofoverskud og stor kvælstofbalance. Som 
eksempel kan det nævnes, at selv i en ugødet afgrøde, hvor markbalancen vil være negativ, kan en effektiv 
efterafgrøde reducere kvælstofudvaskningen betragteligt (Hansen og Eriksen, 2016). Det skyldes, at der om 
efteråret kan frigives store mængder kvælstof fra jordens indhold af organisk stof, f.eks. efter ompløjning af 
en kløvergræsmark eller i år med gode betingelser for kvælstofmineralisering. Sammenhæng mellem 
markbalancer og udvaskning vil derfor være vanskelig at måle i sædskifter med f.eks. græs, da opbygning af 
organisk bundet kvælstof i græssets vækstperiode først vil mineraliseres efter ompløjning af græsset.  
Ligeledes kan anvendelse af efterafgrøder ikke direkte registreres i markbalancer. 
 
Markbalancer har ifølge Öborn et al. (2003) ikke kun mangler men også fordele, idet de kan være et 
værdifuldt ledelsesredskab på den enkelte bedrift. Markbalancer kan således medvirke til at henlede 
opmærksomheden på mulige tabsveje for kvælstof på bedriften og mulige indsatser til reduktion af tab. 
 
I Landovervågningen (LOOP) beregnes markbalancer til sammenligning med udvaskningsmålinger på 
lokaliteter, som indgår i Landovervågningen (Blicher-Mathiesen et al., 2014). Disse data viser en 
sammenhæng mellem markbalancer og målt udvaskning imellem lokaliteter, der varierede i klima, 
jordtyper og brugstype, men det er ikke muligt at adskille årsag og virkning. For ni store fjordoplande i 
Danmark er der fundet en god sammenhæng mellem trenden i den årlige nedgang i markbalancen og den 
målte mindre kvælstoftilførslen til fjordene, mens der for et enkelt opland ikke kunne påvises en 
sammenhæng på grund af bl.a. en stor forsinkelse i vand og kvælstoftransport fra jord til fjord (Windolf et 
al., 2012). 
 
Det vurderes, at mark- eller bedriftsbalancer i sig selv ikke er velegnede som styringsredskab i forbindelse 
med normfastsættelse men kan alene betragtes som en indikation af et muligt tabspotentiale. 
 
3.2 Ligevægtsprincippet 
Ligevægtsprincippet kan betragtes som er variant af kvælstofbalancer, og er beskrevet i EU’s Nitratdirektiv 
(Anonym, 1991). I beskrivelsen redegøres dog ikke nærmere for, hvorledes de værdier, der indgår i 
ligevægtsberegningen, skal estimeres. Der er derfor mulighed for tolkning, som det bl.a. fremgår af 
Lundsteen (2014), Nigaard (2014) og Lorenzen (2014).     
 
Ifølge Nitratdirektivet skal der, som det beskrives af Potočnik (2011) på EU Kommissionens vegne, være 
ligevægt mellem de kvælstofkilder, der er disponible for afgrøden, og afgrødens kvælstofoptagelse for at 
minimere risikoen for vandforurening. Til afgrødens disponible kvælstofkilder hører dels den mængde 
kvælstof, som tilføres jorden som gødning i form af både handels- og husdyrgødning dels den mængde, der 
frigives ved mineralisering af jordens indhold af organisk stof. Endelig vil der i jorden ved vækstsæsonens 
begyndelse være en vis mængde plantetilgængeligt kvælstof (Nmin), som ligeledes vil være disponibel for 
afgrøden. Som beskrevet nedenfor er det ikke muligt at forudsige mængden af mineraliseret kvælstof, 
ligesom den enkelte landmand ofte ikke kender Nmin-indholdet i jorden ved vækstsæsonens begyndelse.  
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Potočnik (2011) pointerer, at hvis det forventede udbytteniveau og dermed afgrødens kvælstofoptagelse 
sættes for højt, kan det overvurderes, hvor meget gødning, der skal tilføres. Målet er at sikre, at der ikke 
sker et for højt kvælstoftab til vandmiljøet.  Endvidere fremhæver Potočnik (2011), at det gødningsniveau, 
der skal til for at opnå økonomisk optimum, ofte er højere end det gødningsniveau, der skal til for at nå 
miljømæssigt optimum, som sikrer, at vandkvalitetsstandarderne overholdes. Ifølge denne tolkning af 
principperne bag ligevægtsprincippet er der således ikke tale om, at afgrøderne i alle tilfælde kan gødes op 
til det økonomisk optimale niveau endsige til det biologisk optimale niveau, som hævdet af f.eks. Nigaard 
(2014) med reference til samme kilde (Potočnik, 2011).  
 
Knudsen (2015) har ud fra en tolkning af ligevægtsprincippet beregnet kvælstofbehov ifølge dette princip 
og sammenlignet med SEGES’s standardberegninger af kvælstofbehov ved optimal gødskning. Resultatet 
viser ifølge Knudsen (2015), at ligevægtsprincippet resulterer i højere kvælstofbehov ved høje udbytter og 
lavere kvælstofbehov ved lave udbytter end beregnet efter SEGES’s principper.     
 
Ligevægtsprincippet er ikke klart defineret, og det vurderes, at det ikke umiddelbart kan anvendes som 
styringsredskab i forbindelse med normfastsættelse.  
 
3.3. Modellering af kvælstoftab  
I modeller, der har til formål at beregne kvælstoftab til vandmiljøet, kan der f.eks. benyttes normtal for tab, 
som i Tyskland (Jacobsen, 2015a og COWI, 2015), eller der kan foretages en beregning af tabet, som i 
forbindelse med danske miljøgodkendelser af husdyrbrug (https://www.husdyrgodkendelse.dk). Ved 
ansøgning om miljøgodkendelse, beregnes kvælstofudvaskningen fra ansøgers bedrift vha. modellen Farm-
N (http://www.farm-n.dk) ud fra jordtype, klima, afgrødefordeling og gødskning. Ved behandling af 
ansøgninger om miljøgodkendelse inddrages desuden bedriftens placering mht. såkaldte nitratklasser 
(www.miljoeportal.dk).  
 
Modellen Farm-N er baseret på bedriftsbalancer til beregning af markoverskud (Vinther et al., 2007). I 
beregningerne indgår beregning af kvælstoffiksering i bælgplanter som kløver og ærter (Høgh-Jensen et al. 
(2004) ifølge Hutchings, 2010). Markoverskuddet fordeles af Farm-N mellem posterne: 1) Ændring af 
jordens pulje af organisk kvælstof, 2) Tab af kvælstof ved ammoniakfordampning ved udbringning af 
gødning, 3) Tab af kvælstof ved denitrifikation og 4) Tab af kvælstof ved udvaskning. Ændring i jordpuljen 
beregnes vha. bl.a. modellen C-TOOL (Petersen et al., 2002), ammoniakfordampning beregnes vha. 
emissionskoefficienter, denitrifikation beregnes med modellen SIMDEN (Vinther og Hansen, 2004), og 
udvaskning beregnes vha. NLES3-modellen (Kristensen et al., 2003). Vinther et al. (2007) og Hutchings 
(2010) beskriver, hvorledes summen af de forskellige tab og ændringer i jordpuljen afstemmes i forhold til 
det beregnede markoverskud. Således vil en eventuel forskel mellem ’sum’ og markbalance (her kaldet 
’rest’) fordeles efter en forudbestemt fordelingsnøgle mellem høstudbytte, denitrifikation, ændring i 
jordpuljen og udvaskning. Ved fordeling af den beregnede rest forudsættes, at markoverskuddet er 
beregnet med større sikkerhed end de individuelt beregnede tab og ændringer i jordpuljen. Det betyder, at 
udvaskningsberegningerne med NLES3 korrigeres i forhold til den beregnede balance.  
 
Vinther et al. (2012) fremhæver, at hensigten i beregninger med Farm-N i forbindelse med 
miljøgodkendelser er at bestemme effekt af ændringer i forhold til nuværende drift og dermed ikke den 
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absolutte udvaskning for den pågældende bedrift. Hvis Farm-N skal benyttes til at beregne absolut 
udvaskning med henblik på miljøregulering, er det ifølge Vinther et al. (2012) nødvendigt, at der indbygges 
en opdateret NLES5 i Farm-N-modellen. Desuden skal der gives mulighed for at vælge en aktuel 
afgrødefordeling for den pågældende bedrift og ikke kun fastlåste standardsædskifter som i det nuværende 
system udviklet til miljøgodkendelser. 
 
Internationalt set findes der en lang række modeller, som er udviklet til beregning af den absolutte 
udvaskning fra f.eks. en mark. Den danske model Daisy anvendes således typisk på markniveau, men 
kræver detaljerede input-data for bl.a. vejrforhold og omsætning af organisk stof i jorden (Hansen et al., 
2012). Modellen medtager ikke effekter af f.eks. sygdoms- og skadedyrsangreb, og det kan derfor være 
nødvendigt at kalibrere de beregnede udbytter i forhold til målinger. Det nævnes desuden af forfatterne, at 
resultatet af simuleringer med denne og lignende modeller ofte vil være brugerafhængigt.  
 
4. Emissionsbaseret kvælstofregulering 
Emissionsbaseret kvælstofregulering kan forstås som en regulering af kvælstoftilførsel og 
kvælstofvirkemidler på den enkelte bedrift på baggrund af enten direkte eller indirekte målinger af 
kvælstofudvaskning. Direkte målinger af kvælstofudvaskning kan foretages ved drænvands- eller 
vandløbsmålinger, mens indirekte målinger kan være baseret på udtagning af jordprøver til bestemmelse af 
Nmin om efteråret. Nmin bestemt om efteråret vil være et udtryk for potentialet for kvælstofudvaskning 
fra rodzonen. 
 
Ved drænmålinger skal måles både vandføring og kvælstofkoncentration i drænvand, så den samlede 
kvælstofudvaskning via dræn kan opgøres. For drænvandsmålinger gælder dog, at det i mange tilfælde ikke 
vil være muligt umiddelbart at bestemme, hvilket areal drænvandet stammer fra. I forbindelse med 
kvælstofregulering vil det være nødvendigt, at de berørte bedrifter aftaler en byrdefordeling mellem 
bedrifterne. Desuden medfører drænvansmålinger ikke i sig selv oplysninger om den udvaskning, der finder 
sted til grundvandet.  
 
Ved vandløbsmålinger skal der måles både vandføring og kvælstofkoncentration i vandløbet til 
bestemmelse af den samlede kvælstofudvaskning. For vandløbsmålinger gælder, at der ud over 
kvælstofudvaskning fra dyrkede arealer også udvaskes kvælstof fra udyrkede arealer og punktkilder til 
vandløbene. En opsplitning af de forskellige kilder vil derfor være nødvendig.  
 
Det er en forudsætning for regulering på grundlag af målte værdier, at der er fastsat grænseværdier, som 
de målte værdier kan sammenlignes med. Ligeledes skal grænseværdierne være gældende for den skala, 
der måles på, dvs. for f.eks. mark eller vandopland. Emissionsbaseret regulering skulle kunne erstatte de 
generelle virkemidler som f.eks. kvælstofkvoter og efterafgrøder, men der vil være behov for en metode, 
der for hver bedrift kan beregne den kvælstofudvaskning, som en given dyrkningspraksis vil medføre. En 
sådan metode er ikke tilgængelig for nuværende. Der er stor interesse for emissionsbaseret regulering, som 
bl.a. testes i igangværende forskningsprojekter, men metodikken er ikke udviklet i en sådan grad, at den 
kan erstatte det nuværende reguleringssystem. Det skal bl.a. afklares, hvor stor korrelation der er mellem 
handlinger på et givet areal og de værdier, der måles.  
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5. Miljøøkonomiske normer 
Ud fra en driftsøkonomiske betragtning skal kvælstof tildeles indtil den marginale produktionsværdi svarer 
til prisen på kvælstof. Dette betyder, at det er økonomisk optimalt at tildele mindre end det, som kræves 
for at nå maksimalt udbytte, som angivet tidligere. Jo højere prisen er på kvælstof, eller jo lavere 
salgsprisen på afgrøden er, jo lavere er den økonomisk optimale kvælstoftildeling.  
Den miljøøkonomiske tilgang til kvælstoftildeling tilsiger, at man ud fra en samfundsøkonomisk vurdering 
ikke skal tildele mere gødning end det punkt, hvor den marginale gevinst er lig den marginale skade ved at 
tildele mere kvælstof. I praksis er det vanskeligt at fastlægge den marginale skade, men som opgørelser i 
det Europæiske N-projekt (European Nitrogen Assesment) har vist, er der visse skader ved øget 
kvælstoftildeling (van Grinsven et al., 2013). Samlet betyder dette, at den miljøøkonomiske optimale 
kvælstoftildeling er lavere end det produktionsøkonomiske optimale niveau, da der fra de 
produktionsmæssige gevinster, skal trækkes miljømæssige tab så som højere kvælstofudledning til 
vandmiljøet m.m. Konkrete beregninger af en miljøøkonomisk tilgang er yderligere diskuteret i Ørum og 
Jacobsen (2012) samt Ørum (2015).  

Hvad angår fordeling af de miljøøkonomiske normer mellem bedrifter, er den samfundsøkonomisk 
optimale tildeling den, hvor alle landmænd har den samme miljøøkonomiske omkostning (kr/kg N tabt til 
vandmiljøet). Den miljøøkonomisk optimale udledning er således den, hvor omkostningen set i forhold til 
kvælstoftabet til vandmiljøet er den samme for alle bedrifter. Omkostningsniveauet bestemmes af den 
udledning, der politisk er fastlagt i f.eks. indsatsbehov. Hvis udledningen bestemmes på kystoplands- eller 
hovedoplandsniveau, vil der være forskellige omkostningsniveauer for hver af de 23 hovedoplande, som 
det også fremgår af omkostningsberegningerne i forbindelse med Vandplan 2.0 fra 2014 (Jacobsen, 2014).   

I et pilotprojekt, der blev gennemført i 2014, blev det testet, hvordan normer koblet til udledningen kan 
virke i praksis på udvalgte bedrifter (MST, 2015; Jacobsen, 2015b). I projektet blev det efter ønske fra 
erhvervet antaget, at kvælstofudledningen pr. ha skulle være den samme for alle bedrifter i et opland. Det 
ville betyde, at forskelle i jordtype og retention slår fuldt igennem på muligheden for at nå et givet 
gødningsniveau. Der var i projektet således bedrifter, der fik en stor økonomisk byrde, mens andre 
bedrifter selv med økonomisk optimal kvælstoftildeling og ingen efterafgrøder alligevel havde en 
udledning, der var lavere end den kvote for udledning, de var blevet tildelt.  Der var samlet set en 
økonomisk gevinst ved at målrette indsatsten, men de miljøøkonomiske optimale udledningsnormer 
(samme kr. pr. kg N udledt) ville have givet en bedre fordeling af udledningsnormerne, og der ville samlet 
set have været en gevinst for landmændene, idet færre bedrifter ville have haft store tab.  

De miljøøkonomiske normer vil være forskellige fra de produktionsøkonomiske, hvorfor der vil være en 
produktionsøkonomisk gevinst ved f.eks. at flytte kvælstof til områder, hvor der miljøøkonomisk ikke skulle 
tildeles meget kvælstof. Dette vil betyde, at kvælstoftabet kan øges.  

Med udgangspunkt i udvaskning fra rodzonen har Vinther et al. (2012) og Vinther (2012) diskuteret, om 
normer kunne differentieres med udgangspunkt i en opdeling af afgrøder i grupper efter deres 
kvælstofudvaskning fra rodzonen. Dette kunne bruges til at fastlægge kvælstofnormer, der reduceres mere 
for afgrøder med høj risiko for udvaskning end for afgrøder med mindre risiko. Vinther et al. (2012) 
fremhæver, at differentierede beregninger for afgrøder eller afgrødegrupper forudsætter, at der kan 
estimeres realistiske udvaskningsresponskurver for de enkelte afgrøder.   
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6. Andre typer normer og faktorer til optimering af kvælstoftilførslen 
Handel er en mulighed for de fleste af de opstillede normsystemer, og incitamentet til handel vil stige med 
forskelle i marginalværdier. I hvilket omfang handel skal tillades er noget, der skal vurderes i det enkelte 
tilfælde. Et vigtigt element er den kvote som den enkelte bedrift skal have i udgangspunktet. Det vil have 
betydning for det tab, som den enkelte landmand får. Hvis udgangspunktet er den nuværende tildeling eller 
udledning vil der ikke være noget tab, mens krav om f.eks. samme udledning pr. ha kan betyde, at der vil 
være vindere og tabere.  
 
Forudsigelse af den økonomisk optimale gødningsnorm på markniveau kan forbedres ved at måle det 
mineralske kvælstofindhold (Nmin) i jorden ved vækstsæsonens begyndelse. Mængden af mineralsk, 
plantetilgængeligt kvælstof, der frigøres fra jordens pulje af organisk stof i løbet af vækstsæsonen, har dog 
også betydning for afgrødens kvælstofforsyning. Det er indtil videre ikke lykkedes at finde egnede metoder, 
der kan forudsige mineraliseringens forløb igennem vækstsæsonen. I Belgien bruges Nmin til vurderingen 
af, om arealerne taber for meget kvælstof til vandmiljøet (Jacobsen, 2015a). Det vurderes også, at der i 
Belgien er nogen usikkerhed på målingerne og koblingen til de faktiske tiltag, der sker på bedriften, idet 
også nedbør og valg af laboratorium påvirker resultaterne. Der vil endvidere være en omkostning ved at 
skulle gennemføre Nmin målingerne.  
 
Et alternativ kunne være at måle, hvor meget kvælstof der faktisk er optaget i den overjordiske 
plantemasse og derudfra vurdere, om der skal tilføres mere kvælstof. Østergaard (2014) beskriver forsøg, 
der netop har til formål at udvikle et enkelt og forholdsvist billigt system, som kan benyttes til at fastsætte 
kvælstofbehovet i den enkelte mark ud fra sensormåling. Derved vil kvælstoftildelingen kunne justeres 
efter forholdene i det aktuelle år og der vil være bedre mulighed for at justere gødningstilførslen, så den 
tilpasses de reelle vækstbetingelser. Dette forudsætter dog, at hele gødningsmængden ikke allerede er 
udbragt. Hvis der er behov for at gøde med mere kvælstof, vil det kræve en ekstra arbejdsgang til 
udbringning af gødning.   
 

Hvad angår justering af tildelingen, kan afgifter på kvælstof også nævnes som en mulighed. Denne 
mulighed indgår i den seneste miljøøkonomiske rapport fra det økonomiske råd (DØRS, 2015). Det foreslås 
her, at lægge en afgift på kvælstof i handelsgødning og i foder. Den højere pris på kvælstof vil automatisk 
reducere kvælstoftildelingen. Der er forskellige modeller for, hvad der afgiftsbelægges, f.eks. udelukkende 
handelsgødning, handelsgødning og foder eller kvælstofoverskud på den enkelte bedrift, som beskrevet 
tidligere. Det er tidligere af en arbejdsgruppe under skatteministeriet om økonomiske virkemidler i 
reguleringen i relation til Vandmiljøplan III vurderet som vigtigt, at der kan foretages en sikker opgørelse af 
de mængder, der afgiftsbelægges (www.vmp3.dk).   

 
7. Konklusion  
I forhold til besvarelse af NAERs bestilling af 7. oktober 2015 har det i dette notat ikke været muligt at 
angive konkrete kvælstofnormer for de ønskede, alternative normsystemer. Det skyldes, at det for nogle 
modeller ikke er klart, hvordan normerne skal fastlægges (f.eks. ligevægtsprincippet). For andre modeller 
(f.eks. miljøøkonomisk model) vil normerne være forskellige alt efter jordttype, retention m.m. Det har ikke 
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været muligt at angive konkrete forslag til alternative metoder til fastsættelse af økonomisk optimale 
kvælstofnormer. 
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