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AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om virkemidlers udbredelsespotentiale 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i mail af 26. maj 2015 bedt DCA – Nationalt Cen-

ter for Fødevarer og Jordbrug om en kortlægning af udbredelsespotentiale for en 

række virkemidler fordelt på kystdelvandoplande til brug for efterfølgende økonomi-

ske konsekvensberegninger.  

Den 26. november fremsendtes notat, udarbejdet af seniorforsker Ingrid K. Thomsen, 

seniorforsker Elly Møller Hansen, videnskabelig medarbejder Inge T. Kristensen og 

seniorforsker Christen Duus Børgesen, alle Institut for Agroøkologi, samt seniorråd-

giver Gitte Blicher-Mathiesen, Institut for Bioscience. 

Efterfølgende er vi blevet opmærksomme på, at der er behov for nogle præciseringer 

og tilføjelser til kommentarerne om hhv. frivillige og bredere randzoner. Derfor frem-

sendes en ny version. Der er ingen ændringer i talmateriale og det regneark, der blev 

fremsendt 26. november. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi  

 
27. november 2015 

 

 

Virkemidlers udbredelsespotentiale 

Ingrid K. Thomsen 1), Elly M. Hansen 1), Inge T. Kristensen 1), Christen Duus Børgesen1) og Gitte Blicher-

Mathiesen 2) 

1) Institut for Agroøkologi 
2) Institut for Bioscience 

 

 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) har sammen med DCE – Nationalt Center for Miljø 

og Energi (DCE) i Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014a) angivet mulige potentialer for virkemidler på 

landsplan.  

 

I en bestilling af 26. maj 2015 til DCA har NaturErhvervstyrelsen (NAER) bedt om en kortlægning af 

virkemidlernes udbredelsespotentiale fordelt på kystdelvandoplande til brug for efterfølgende økonomiske 

konsekvensberegninger. NAER uddyber sin bestilling med, at en sådan kortlægning er nødvendig, da der 

ikke er ubegrænsede muligheder for brug af virkemidler, og NAER ønsker at der fokuseres på følgende 

virkemidler: 

 Frivillig normreduktion 

 Efterafgrøder 

 Mellemafgrøder 

 Ikke-permanent brak 

 Permanent udtagning 

 Afgrøder med højt kvælstofoptag: fabriksroer, græs i omdrift, græs til energi samt frøgræs  

 Tidlig såning af vintersæd  

 Flerårige energiafgrøder 

 Konstruerede minivådområder (uden tilskud) 

 Frivillige randzoner (7/9 m) 

 Bredere randzoner (>10 m) 

 Afbrænding af fiberfraktion 
 

 

Besvarelse: 

En vurdering af virkemidlernes udbredelsespotentialer er forbundet med stor usikkerhed, da 

forudsætningerne i relation til den fremtidige kvælstofregulering og andre forhold, herunder økonomiske 

og strukturelle, ikke er kendte. Det har derfor været nødvendigt at definere de rammer, som potentialerne 

er baseret på. 
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I nærværende besvarelse er udbredelsespotentialet for hvert virkemiddel vurderet i et scenarie, hvor der i 

forhold til nu-situationen (2015) ikke er væsentlige ændringer i kvælstofkvoter, husdyrhold og 

afgrødesammensætning. Udbredelsespotentialet for virkemidler i en situation, som ville kunne medføre 

betydelige ændringer i afgrødesammensætning og husdyrhold, er således ikke inddraget i besvarelsen. Hvis 

udbredelsespotentialet skulle vurderes under sådanne forhold, ville det netop kræve de efterspurgte 

økonomiske beregninger ud fra kendskab til bytteforholdene mellem de forskellige virkemidler i de enkelte 

deloplande.  

 

Bortset fra frivillig normreduktion er besvarelsen hovedsageligt baseret på nu-situationen med 

begrænsning i kvælstofgødskning, men med mulighed for at øge bedriftens kvælstofkvote ved hjælp af 

frivillige virkemidler. Graden af incitament til at anvende de forskellige frivillige virkemidler, dvs. størrelsen 

af en øget kvælstofkvote ved deres anvendelse, forventes bl.a. at afspejle deres indbyrdes forhold i 

udvaskningsreducerende effekt beskrevet i Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014a). I besvarelsen er 

der beskrevet mulige metoder til opfyldelse af nye og vedtagne krav som f.eks. MFO. Derimod indgår ikke 

de krav, der fremgår af vandplanerne i hovedoplandene.  

 

Ved estimeringen af det potentielle areal til anvendelse af et givent virkemiddel i et delopland er der taget 

udgangspunkt i afgrødesammensætning og arealanvendelse i 2011. Beregningerne er dermed parallelle til 

Børgesen et al. (2013 og 2015).  

 

I Tabel 1 er der for hvert virkemiddel beskrevet dels det potentielle areal og dels anslået den maksimale 

udbredelse. Miljøeffekten af virkemidlerne i rodzonen er i Tabel 2 opgjort med udgangspunkt i 

Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014a) og de to efterfølgende notater fra DCA (Eriksen et al., 2014b; 

Eriksen et al., 2015). Effekten af virkemidlerne i Tabel 2 er opgjort for fire kombinationer med to 

bedriftstyper (under/over 0,8 DE/ha i udbragt husdyrgødning på bedriften) og to jordtyper (lerjord, JB 5-7 

og sandjord, JB 1-4). Der er ikke taget hensyn til eventuelle vekselvirkninger mellem virkemidler.  

 

Miljøeffekten af græs og frøgræs blev i Eriksen et al. (2014a) vurderet til at være højere end for 

efterafgrøder, hvilket i Tabel 2 er angivet med ”>” foran værdierne. I de her gennemførte beregninger er 

effekten af græs sat til samme størrelse som efterafgrøder uden hensyntagen til, at effekten af græs 

formentlig er højere (Eriksen et al., 2014a).  

 

For frivillig normreduktion er den udvaskningsreducerende effekt baseret på NLES4-beregningerne 

gennemført i Børgesen et al. (2015).  

 

Havbelastningen for alle virkemidler er baseret på Højberg et al. (2015) og er opgjort efter samme 

principper som i Børgesen et al. (2015). 

 

På baggrund af Tabel 1 og Tabel 2 er der udarbejdet de medfølgende regneark, hvor udvaskning i rodzone 

og udledning til havmiljø er beregnet pr. delopland. Det skal anføres, at den anslåede udbredelse af de 

enkelte virkemidler er baseret på skøn og dermed behæftet med stor usikkerhed. Usikkerheden er bl.a. 

begrundet i, at der ikke har været angivet kriterier for, under hvilke forudsætninger udbredelsen af 

potentialer skulle vurderes. 
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Tabel 1. Oversigt over anslået potentielt areal og anslået maksimal udbredelse af virkemidler i et fremtidigt scenarie uden væsentlige ændringer i kvælstofkvote, husdyrhold 

og afgrødesammensætning.  Det potentielle areal er baseret på afgrødesammensætning og arealanvendelse i 2011 parallelt med Børgesen et al. (2013 og 2015). Effekt i 

rodzone og i havmiljø er baseret på hhv. Eriksen et al. (2014a og b, 2015) og Højberg et al. (2015) og er beregnet ud fra anslået maksimal udbredelse. 

Virkemiddel 
Potentielt areal 

(PA) 

Anslået maksimal 
udbredelse 

(andel af PA) 

Anslået maksimal 
udbredelse 
(1.000 ha) 

Effekt i 
rodzone ved 

maksimal 
udbredelse 
(1.000 t N) 

Effekt i 
havmiljø ved 

maksimal 
udbredelse 
(1.000 t N) 

Kommentar 

Frivillig normreduktion: 
7 % 

Konventionelt 
dyrket areal. 

100 % 

2.520 5.5 1.6 

Beregningen er foretaget med udgangspunkt i den beregnede effekt af 
normreduktionen i 2011. Normreduktionen var i 2011 på 16 % (NAER, 
2015). Effekten af en reduktion på henholdsvis 7, 10 og 14 % er beregnet 
forholdsvist. Eksempel: frivillig normreduktion på 7 % = Effekt af 
normreduktion i 2011 *(7 % / 16 %). 
 
For bedrifter med både økologisk og konventionel drift er der ved 
beregningen af udvaskningen til havmiljøet foretaget en relativ fordeling 
af disse på de ID15-oplande, hvor bedriften har jord. 
 

Frivillig normreduktion: 
10 % 

2.520 7.9 2.3 

Frivillig normreduktion: 
14 % 

2.520 11.0 3.2 

Efterafgrøder 

Vårsåede afgrøder 
(undtaget roer, 
kartofler samt 
enkelte andre 
afgrøder med ringe 
udbredelse) som 
ikke efterfølges af 
en overvintrende 
afgrøde. 

90 % 400 14.4 3.6 

Hvis de obligatoriske efterafgrøder tilbagerulles, forventes 
efterafgrøderne hovedsageligt at blive anvendt til dækning af MFO-krav 
samt til forøgelse af kvælstofkvoten. MFO-kravet på ejendomme over 15 
ha dækkes ved ca. 20 % efterafgrøder.  
 
Hvis der ikke sker tilbagerulning af efterafgrøder vil maksimal udbredelse 
være potentialet minus det nuværende efterafgrødeareal i deloplandet. 

Mellemafgrøder 

Vintersædsarealer 
(vinterhvede, 
triticale, vinterrug, 
vinterbyg)  
samt afgrøder med 
frøgræs som 
forfrugt. 

90 % 
 

330 3.6 1.2 

Det forudsættes, at mellemafgrøder i et fremtidigt system alene 
anvendes til forøgelse af kvælstofkvoten. Den høje udbredelse af 
mellemafgrøder skyldes en forventning om, at mellemafgrøder ikke 
længere anvendes som alternativ til lovpligtige efterafgrøder, og at en 
eventuel underkendelse af mellemafgrøden, f.eks. pga. for lavt plantetal, 
alene vil have den effekt, at den forventede øgede kvælstofkvote ikke 
bliver udløst.  
 
Hvis efterafgrøderne ikke tilbagerulles, og mellemafgrøder fortsat vil 
kunne anvendes som alternativ til efterafgrøder, forventes en lavere 
maksimal udbredelse.  
Der skal bemærkes, at mellemafgrøder ikke kan anvendes sammen med 
virkemidlet tidlig såning af vinterkorn. 

Vintersæd med 
korn som forfrugt. 

50 % 
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Ikke-permanent brak Areal i omdrift. 

5 % 
Dog max 95 % af 

det samlede 
omdriftsareal i 

deloplandet 
fratrukket areal til 

opfyldelse af 
harmonikrav. 

120 5.9 1.0 

MFO-kravet kan dækkes med 5 % ikke-permanent brak, hvis kravet ikke 
dækkes med efterafgrøder (eller andet). Den ikke-permanente brak 
forventes samtidigt at øge bedriftens kvælstofkvote. Det forventes, at 
MFO-kravet først og fremmest søges dækket med andre virkemidler end 
brak. 
Effekten er baseret på differencen mellem udvaskning fra brak og 
landsgennemsnitlig udvaskning fra hele GLR- arealet i 2011. Ved eventuel 
tilbagerulning af normreduktionen vil udvaskningen stige og effekten af 
brak således øges. 

Permanent udtagning  

    Potentialet for permanent udtagning er i princippet hele det dyrkede 
areal. Men da der i fremtiden også vil være krav om arealer til 
udbringning af husdyrgødning, vil dette være begrænsende for 
virkemidlet.  Permanent udtagning er et dyrt virkemiddel og udbredelsen 
forventes hovedsageligt baseret på økonomiske overvejelser.  

Afgrøder med høj 
kvælstofoptagelse: 
Fabriksroer 

Nuværende areal 
med fabriksroer. 

100 % 40 0.6 0.3 
Dyrkning baseret på kontrakt. Arealet forventes uændret eller reduceret 
pga. udflytning af sukkerproduktionen.  

Afgrøder med høj 
kvælstofoptagelse: Græs 
i omdrift 

Nuværende areal 
med fodergræs 
(inkluderer både 
slæt og 
afgræsning). 

100 % 320 12.2 3.0 Det nuværende areal med græs i omdrift forventes bibeholdt. 

Omlægning af majsareal 
til afgrøde med høj 
kvælstofoptagelse: Græs 
i omdrift 

Nuværende areal 
med majs. 

100 % 180 

  Hvis fodergræs i fremtiden karakteriseres som virkemiddel til forhøjelse 
af kvælstofkvoten, kan det bevirke, at majsarealet helt eller delvist 
ombyttes til fodergæs. I hvor høj grad dette vil ske afhænger af den 
enkelte landmands økonomiske beregninger samt afvejninger af fordele 
og ulemper ved ombytning. Ud fra de gennemsnitlige udbytter i hhv. græs 
og majs (Anonym, 2014) er det forudsat, at der til ombytning af 1 ha majs 
kræves 1,3 ha græs. I denne omregning er der ikke taget hensyn til evt. 
udbytte i udlægsåret.  
 
Den udvaskningsreducerende effekt af græs i omdrift i Tabel 2 er baseret 
på en referencesituation uden efterafgrøder, som det også er tilfældet 
ved efterafgrøder (Eriksen et al., 2014a).  Ved omlægning af en del af 
majsarealet til græs i omdrift kan referencen dels være majs dels en 
anden afgrøde betinget af omregningsforholdet 1:1,3. Det findes ikke 
data, som muliggør en differentiering af effekten angivet i Tabel 2 ud fra 
forskellig referencepraksis, hvorfor data ikke er opgjort.  
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Afgrøder med høj 
kvælstofoptagelse: Græs 
til energi 

Areal med græs til 
energi. 

    Der er taget politisk beslutning om, at andelen af den totale tilførsel af 
plantebiomasse til et biogasanlæg skal reduceres til 12 % eller derunder 
de kommende år (Anonym, 2012). Hvis denne reduktion bliver 
gennemført, vil potentialet for dyrkning af græs til energi formentligt 
være meget begrænset indtil 2020 da majs sikkert vil foretrækkes forud 
for græs. Hvis udfasningen ikke skulle blive gennemført som planlagt, vil 
majs formentlig stadig have 1. prioritet pga. et højere udbytte og færre 
bjergningsomkostninger. Ved et tilstrækkeligt stort incitament kan der 
dog være tale om i stedet at dyrke græs. Det vurderes, at ca. 40.000 ha 
med græs vil kunne producere tilstrækkeligt med biomasse til at dække et 
fortsat input på 12 % ved den planlagte afgasning af halvdelen af 
husdyrgødningen. Potentialet for dyrkning af græs til energi er således 
mellem 0 og 40.000 ha (Henrik B. Møller, Institut for Ingeniørvidenskab, 
personlig meddelelse). 

Afgrøder med høj 
kvælstofoptagelse: 
Frøgræs 

Nuværende areal 
med frøgræs. 

100 % 
 

 
 
 
 

  
Dyrkning baseret på kontrakt, hvorfor der forventes uændret areal. Data 
for frøgræs er ikke opgjort. 

Tidlig såning af vintersæd 

Nuværende areal 
med: 
Vinterbyg 

 
2 % 

190 1.4 0.4 

Anslået maksimal udbredelse antages at være den samme, uanset om 
tidlig såning alene anvendes til forøgelse af kvælstofkvoten eller 
anvendes som alternativ til efterafgrøder i tilfælde af, at efterafgrøderne 
ikke tilbagerulles.  
 
Mellemafgrøder og tidlig såning af vintersæd udelukker hinanden som 
virkemiddel.  
 

Vinterhvede 25 % 

Vinterhvede, 
brødhvede 

2 % 

Vinterrug Stauderug 20 % 

Hybridrug 20 % 

Vintertriticale 25 % 

Andre kornarter, 
efterårssået 

20 % 

Flerårige energiafgrøder 
Nuværende areal 
med 
energiafgrøder. 

100 % 6 0.3 0.1 

Etableringstilskud, produktionstilskud og tilskud til ekstensivt landbrug i 
forbindelse med pil og poppel er bortfaldet fra og med 2015. Det 
vurderes derfor, at nye arealer med pil og poppel vil være ubetydelige 
(Poul Erik Lærke, Institut for Agroøkologi, personlig meddelelse). Dette 
gælder også, fordi energiafgrøder som f.eks. energipil medregnes med 
samme relativt lave faktor som efterafgrøder (0,3) i MFO-sammenhæng. 
Det forventes derfor, at MFO-kravet først og fremmest søges dækket med 
andre virkemidler end energiafgrøder.  

Konstruerede mini-
vådområder uden tilskud 

 
    Potentiale og forventet udbredelse forventes klar primo december og vil 

blive fremsendt i en særkilt besvarelse. 

Frivillige randzoner  
(7/9 m) 

Randzone på 9 m 
(reelt 7 m ved 
målsatte vandløb 
og søer, som i 

100 % 28 1.0 0.8 

Beregning af effekt af randzoner på udvaskning fra rodzonen indeholder 
samme forudsætning, antagelser, metoder og usikkerhed som beskrevet i 
Baseline 2021 (Jensen et al., 2014) og i Virkemiddelkataloget (Eriksen et 
al., 2014a).  2015). Estimatet udgør en øvre grænse for effekten (Jensen 
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forvejen har 2 m 
bræmmer) stemplet 
ind i markkort for 
2011 og 2012 med 
GLR afgrøder. 

et al., 2015). 

 
Bredere randzoner  
(>10 m) 
 

Randzone på 20 m 
stemplet ind i 
markkort for 2011 
og 2012 med GLR 
afgrøder. 

100 % 143 6.1 4.4 

Beregning af effekt af randzoner på udvaskning fra rodzonen indeholder 
samme forudsætning, antagelser, metoder og usikkerhed som beskrevet i 
Baseline 2021 (Jensen et al., 2014) og i Virkemiddelkataloget (Eriksen et 
al., 2014a). Estimatet udgør en øvre grænse for effekten (Jensen et al., 
2015). De 20 m randzoner er arealer, der udgør samlet areal fra kanten af 
vandløbet og 20 m randzone (Kjeldgaard, 2015). Effekten af ekstra 10 m 
randzoner i forlængelse af de 7/9 m er forskellen mellem de opgivne tal 
for 20 m randzoner og de frivillige 7/9 m randzoner. 

Afbrænding af 
fiberfraktion 

 

    I 2006 og 2008 blev det konkluderet, at der ikke var driftsøkonomi i at 
afbrænde fiberfraktionen af husdyrgødning med de daværende 
forudsætninger (Anonym, 2006; Birkmose og Zinck, 2008). Siden da er der 
da heller ikke foretaget afbrænding i væsentlig omfang, selvom 
afbrænding af fiberfraktionen kan erstatte efterafgrøder (Anonym, 2014). 
Det vurderes, at en øget kvælstofkvote ved afbrænding af husdyrgødning 
ikke vil være tilstrækkeligt incitament til at igangsætte afbrænding af 
fiberfraktionen, hvorfor der ikke forventes nogen udbredelse af 
virkemidlet (Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, personlig 
meddelelse). Data for afbrænding af fiberfraktion er ikke opgjort. 
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Tabel 2. Estimater for reduktion af nitratudvaskningen samt referencepraksis for virkemidler på 

dyrkningsfladen baseret på Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014a) samt Eriksen et al. (2014b, 2015).  

  Reduktion af nitratudvaskningen (kg N/ha) 

  <0,8 DE/ha ≥0,8 DE/ha 

Virkemiddel Referencepraksis 
Sand 

63
a
 

Ler 

53
a
 

Sand 

73
a
 

Ler 

66
a
 

Efterafgrøder Jord uden efterafgrøde 32 12 45 24 

Mellemafgrøder Vintersæd uden mellemafgrøder 11 

Brak  

(ikke permanent) 
Jord i omdrift 43 43 53 56 

Fabriksroer
b
 Jord uden efterafgrøde 32 12 45 24 

Græs og frøgræs Jord uden efterafgrøde >32 >12 >45 >24 

Tidlig såning af vintersæd 

(7. september) 

Normal såning af vintersæd  

(23. september) 
7 

Flerårige energiafgrøder 
Kornrige sædskifter under den 

nuværende regulering 
43 43 53 56 

a
Estimeret typeudvaskning (kg N/ha) for den angivne kombination af dyretæthed og jordtype (Eriksen et al., 2014b, 2015). 

b
Forudsat at roetoppen fjernes 
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