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UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

 NaturErhvervstyrelsen 

Faglig kommentering af notat ”Kvælstofudvaskning – mere end blot 
marginaludvaskning” 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 5. november 2015 fremsendt en bestilling til 
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), hvori NAER beder om en 
faglig kommentering af et notat udarbejdet af NAER. Notatet har bl.a. til formål at 
sammenligne modelberegnet udvaskning med målte/opgjorte udledninger. 
 
Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte kommentarer.  
 
Besvarelsen er udarbejdet i samarbejde med DCE – Nationalt Center for Miljø og 
Energi af seniorforsker Ingrid K. Thomsen1), professor Jørgen Eriksen1), professor 
Jørgen E. Olesen1), seniorforsker Elly Møller Hansen1), akademisk medarbejder Jørgen 
Windolf2), forskningsprofessor Brian Kronvang2), seniorrådgiver Gitte Blicher-
Mathiesen2) og chefkonsulent Poul Nordemann Jensen3). 

1) Institut for Agroøkologi, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.  
2) Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 
3) DCE Centerenhed, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 

 
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”. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Flinterup 
Specialkonsulent,  
Koordinator for myndighedsrådgivning. 
 
Kopi til: Innovation 
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Faglig kommentering af notat ”Kvælstofudvaskning – mere end blot 
marginaludvaskning” 
Ingrid K. Thomsen1), Jørgen Eriksen1), Jørgen E. Olesen1), Elly M. Hansen1) Jørgen Windolf2), Brian 
Kronvang2), Gitte Blicher- Mathiesen2), Poul Nordemann Jensen3). 
1) Institut for Agroøkologi, 2) Institut for Bioscience, 3) DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 
 
Baggrund 
I forbindelse med at DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) tidligere har leveret 
rådgivningssvar til NaturErhvervstyrelsen (NAER) vedr. effektberegning på kvælstofudvaskning ved 
tilbagerulning af tre generelle virkemidler, er der i NAER opstået et spørgsmål i forhold til hvordan 
rodzoneudvaskning på 165.000 tons i 2011 hænger sammen med de målte udledninger på ca. 59.000 tons, 
herunder hvordan marginaludvaskningen spiller ind i regnestykket.  
 
NAER har på den bagrund udarbejdet et kort notat, der jf. bestillingen har til formål, på en enkel måde, at 
forklare at rodzoneudvaskning er mere end blot marginaludvaskning og hvordan beregnet udvaskning i 
2011 kan sammenlignes med målte/opgjorte udledninger i 2011.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af notatet har NAER, med bestilling af 5. november 2015, bedt DCA om et 
”fagligt tjek” af notatet ”Kvælstofudvaskning – mere end blot marginaludvaskning”. På baggrund af en 
forespørgsel vedr. definition af termen ”baggrundsbidrag”, der er anvendt i notatet, er endvidere modtaget 
følgende uddybning fra NAER pr. mail: 
 
”Baggrundsbidraget er beregnet for hele landets areal ud fra DCE’s tema og opgørelse af baggrundsbidrag 
fordelt i Danmark. Temaet beskriver baggrundsbidrag til overfladevand (ikke udvaskning). 
  
Den samlede belastning for Danmark er opgjort ud fra DCE modeller for åbent land, søretention og 
punktkildebidrag. Punktkildebidraget udgør ca. 10 % af det samlede bidrag, og baggrundsbidrag beregnet 
for hele landets areal inklusive landbrugsarealet udgør ud fra DCE’s tema ca. 20 % af den samlede 
belastning. Landbrugsbidraget (den ekstra belastning fra arealerne, der kan tilskrives landbrugsaktivitet) 
udgør resten – altså ca. 70 %. 
  
Landbrugsarealet udgør godt 60 % af det samlede areal, og baggrundsbidraget fra landbrugsarealet 
hermed ca. 12 % af den samlede belastning. De resterende 8 % stammer fra ikke-landbrugsareal. 
  
Baggrundsbidrag er således det bidrag, der ville være, hvis arealerne henlå som natur. Det svarer ikke til, 
hvad bidraget ville være, hvis arealet stadig blev anvendt landbrugsmæssigt, men uden gødningstilførsel.” 



 
Besvarelse 
Det fremgår af bestillingen, at baggrunden for notatet er på en enkel måde at redegøre for 
rodzoneudvaskning og marginaludvaskning samt at sammenligne målte og opgjorte udledninger i 2011 
publiceret i de refererede notater. Notatet er interessant ved at sammenstille hhv. målte og modellerede 
værdier for N-udvaskning, men der en del uklarheder og vi har visse forbehold mht. metodikken. AU ønsker 
således at knytte følgende kommentarer til notatet: 

  
• Det anbefales alene at angive marginaludvaskningen som 1/5 og dermed undlade at inddrage værdien 

18 %.  
• Værdierne opstillet under figuren kan med fordel skrives ind som en tabel med henvisning til Børgesen 

et al. (2013). Ligeledes anbefales, at der ved angivelse af diverse tal i notatet anvendes præcist samme 
tal som i referencerne samt at være mere konsekvent mht. referenceangivelse. 

• Den anførte N-udvaskning fra rodzonen på 165.000 t N omfatter alene udvaskning fra landbrugsarealer. 
I denne værdi indgår således ikke udvaskning fra udyrkede arealer. 

• Det angives, at den samlede mængde tilført N i 2011 af AU er opgjort til ca. 531.000 t N, hvoraf de ca. 
356.000 t N stammer fra handels- og husdyrgødning. Det antages, at der her ikke indregnes den del af 
husdyrgødningen, som ikke kræves udnyttet. Hvis hele husdyrgødningsmængden indregnes, drejer det 
sig dog om 431.000 t N.  

• I Tabel 1 er tilførslen af husdyrgødning sat til ca. 157.000 t N ud fra gødningsregnskaberne, dvs. ud fra 
udnyttelseskravet. Da der også i de foregående år er tilført husdyrgødning, vil der reelt være en større 
pulje end angivet for det enkelte år.  

• I teksten er anført en normaliseret, landbaseret N tilførsel til kystvande på ca. 57.000 t N/år som 
gennemsnit for perioden 2008-12 (ud fra en afstrømningsnormalisering for perioden 1990-2012). Dette 
svarer til de beregnede data fra NOVANA, som også gengivet og analyseret i Larsen et al. (2014). Det 
anføres, at bidraget til denne belastning er: 70 % fra landbrug, 10 % fra spildevand og 20 % fra 
baggrundsbidrag. Det er uklart, hvorledes denne fordeling er fremkommet  

• I notatets Tabel 1 har NAER anført en N-tilførsel på ca. 59.000 t N/år ved aktuelt klima i 2011 ( jf. 
Wiiberg-Larsen et al. (2012)). Det skal bemærkes, at vandafstrømningen her var 9 % større end 
gennemsnittet for de 20 forudgående år, som er anvendt i udvaskningsberegningerne. Til en 
sammenligning bør den normaliserede tilførsel på de ca. 57.000 t N, som er angivet i notatet, anvendes. 

• NLES beregner alene udvaskning af nitrat-N. Der mangler i sammenstillingerne derfor den diffuse 
belastning med organisk N og omsætning heraf. Når den organiske N tillægges som en diffus kilde, skal 
baggrundsbidraget udregnes for den uorganiske N-udledning, som estimeres med NLES. Dette for at 
undgå at sammenligne uorganisk N som udledning fra arealer og belastningen i form af total-N til 
havet. Udledning af organisk N fra diffuse kilder udgør en varierende men dog betydningsfuld del af 
den samlede N-belastning af havet – i den nye Oplandsmodel kvantificeret til omkring 10.000 t N/år, 
hvoraf måske 6.000-8.000 t N når frem til kystvand. Dette er baseret på, at der overslagsmæssigt 
tilbageholdes/omsættes omkring 1/4 af det N, der udledes direkte til vandløb (Højberg et al., 2015). I 
den samlede beregnede andel fra andre kilder i tabellen, som er angivet til 11.000 t N (som en 
differens), skal der indgå følgende kilder: udledning fra punktkilder til ferskvand og marin, udledningen 



af organiske N-forbindelser til ferskvand fra diffuse kilder (se ovenfor), samt baggrundsbidraget fra 
udyrkede arealer. 

• Det nævnes i notatet, at der er god sammenhæng mellem de målte NOVANA tal og de beregnede via 
NLES og retentionen. Vi skal her gøre opmærksom på, at NOVANA belastningen indeholder alle N-
former (nitrat, organisk N m.m.), og tager man derfor 82 % af dette, bliver det også som total N. 
Derimod indeholder beregningen via NLES m.m. alene nitrat. De to tal kan derfor ikke umiddelbart 
sammenlignes (selvom de begge giver ca. 48.000 t N) 

• Det er vigtigt, at havbelastningsopgørelser sker ud fra faktiske målinger og ikke ud fra modellerede 
udvaskningstal koblet til modellerede retentioner. Det vil kunne give meget misvisende opgørelser af 
N-belastningen til de enkelte kystvande, fjorde og søer.  

• Sammenstillingen er foretaget på baggrund af en øget gødningstilførsel på 69.500 t N. Forskellen er 
beregnet på baggrund af den økonomisk optimale norm og den reducerede N-kvote i 2011 og 
korrigeret for, at økologiske bedrifter ikke vil øge tilførslen af gødning ved øget norm. Imidlertid vil den 
økonomisk optimale norm stige hvert år alene på baggrund af øgede udbytter. Disse fremskrivninger er 
en del af drejebogen for beregning af den økonomisk optimale norm. Også afgrødefordelingen og 
prisudvikling for korn og gødning vil påvirke størrelsen af den økonomiske optimale norm. Normen vil 
stige, hvis alle øvrige parametre holdes konstant på nær udbyttet. Der vil derfor være en større forskel 
mellem økonomisk optimal norm og reduceret N-kvote i 2015 end i 2011. Omvendt vil to elementer 
trække den anden vej, nedgang i det dyrkede areal og at nogle bedrifter allerede i dag anvender en 
mindre N-kvote end tilladt. Disse vil formentlig ikke udnytte en øget norm. Konklusionen er, at der kan 
være stor usikkerhed på, hvad den reelle mertilførsel udgør såfremt normreduktionen ophører.  

• I Tabel 1 angives data fra NOVANA som ” Samlet opgjort tilførsel af kvælstof i 2011 (Tons N)”. Det bør 
angives, at det er tilførsel til havmiljøet (og ikke til landbrugsarealerne). 

• Ved anvendelse af DK-QNP modellen er den landsdækkende retention af N opgjort til i gennemsnit 68 
% (65-70) for perioden 2006/7-2011/12 (Wiiberg-Larsen, m.fl., 2012)). 

• Det skal bemærkes at DCE ikke har haft tid til at gennemføre dyberegående analyser af tallene og den 
forskel, der måtte være til NOVANA beregninger af havbelastningen. 
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