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NaturErhvervstyrelsen 

Notat: Yderligere opfølgning på svar angående virkemidler i 
forhold til Ny Arealregulering  

NaturErhvervstyrelsen (NAER) fremsendte den 26. september 2014 bestilling til DCA 
– Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, hvori NAER bad 
DCA om – i forlængelse af det igangværende arbejde omkring virkemidler i målrettet 
arealregulering – at udarbejde en opgørelse der beskriver effekterne af virkemidlerne 
på en ensartet måde. 
 
DCA fremsendte den 31. oktober 2014 svar på denne bestilling i form af notatet ”Op-
følgning på svar angående virkemidler i forhold til Ny Arealregulering”.  
 
Som yderligere opfølgning på dette notat har NAER efterfølgende, ved bestilling af 3. 
december 2014, anmodet DCA om at besvare endnu en række spørgsmål angående 
effekten af virkemidler. 
  
Som besvarelse herpå er udarbejdet vedlagte notat ” Yderligere opfølgning på svar 
angående virkemidler i forhold til Ny Arealregulering”. Notatet er udarbejdet af pro-
fessor Jørgen Eriksen, seniorforskere Christen Duus Børgesen, Kirsten Schelde, Elly 
Møller Hansen, Ingrid K. Thomsen og videnskabelig medarbejder Inge T. Kristensen, 
alle Institut for Agroøkologi. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Flinterup 
Specialkonsulent,  
Koordinator for myndighedsrådgivning. 
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30. januar 2015 
 
  
Notat: Yderligere opfølgning på svar angående virkemidler i forhold til 
Ny Arealregulering  
Jørgen Eriksen, Christen Duus Børgesen, Kirsten Schelde, Elly Møller Hansen, Ingrid K. Thomsen, 
Inge T. Kristensen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 
 
 
BAGGRUND 
I forbindelse med konsekvensberegningerne på modellen for den Ny Arealregulering, er der behov 
for, at virkemidlernes effekt bekrives på en mere ensartet måde. NaturErhvervstyrelsen (NAER) 
har den 31. oktober 2014 modtaget et svar fra AU/DCA, hvor der gives et bud på sådan en 
ensretning. Som opfølgning på dette svar har NAER den 3. december 2014 fremsendt en bestilling 
med yderligere en række spørgsmål og forslag til udvidelse af oversigten. 
 
Jf. bestillingen ønskede NAER en besvarelse af 7 spørgsmål. Spørgsmålene samt de tilhørende 
svar fremgår af nedenstående besvarelse. 
 
 
BESVARELSE 
 
1. Spørgsmål fra NAER: 
Kan man i grove træk forstå tabel 1 sådan at < 0,8 DE/ha svarer til planteavlsbrug, 0,8-1.4 DE/ha 
svarer til svinebedrifter og planteavlsbrug der anvender husdyrgødning og > 1.4 DE/ha som 
kvægbedrifter?  
 
Svar: 
På baggrund af gødningsregnskabet for 2012 er der i tabel 1 gennemført en opdeling af 
bedriftstyperne fra Eriksen et al. (2014a). Det fremgår af tabellen, at ca. halvdelen (55 %) af 
bedrifter <0,8 DE/ha er uden dyr på bedriften, mens ca. 30 % har under 0,5 DE/ha, og de 
resterende 15 % har mellem 0,5 og 0,8 DE/ha. For bedrifter mellem 0,8 og 1,4 DE/ha er halvdelen 
med svin, 30 % med kvæg og 20 % med planteavl. Gruppen 0,8-1,4 DE/ha er således ret blandet 
og kan ikke siges at svare til svinebedrifter. For bedrifter >1,4 DE/ha er der tale om kvæg.  
 
Tabel 1. Fordeling af bedriftstyper i hhv. 0,8, 0,8-1,4 og > 1,4 DE, anvendt i Eriksen et al. (2014a). 

Udbragt husdyrgødning på bedriften Fordeling på bedriftstyper. Opgjort som andel af 
harmoniareal 

<0,8 DE/ha 
Ca. 85 % planteavl (fordelt med 55 % uden dyr på 
bedriften, 30 % <0,5 og 15 % 0,5-0,8 DE/ha) 

0,8-1,4 DE/ha Ca. 50 % svineavl, 30 % kvægavl eller andet 
dyrehold og 20 % planteavl 

>1,4 DE/ha Kvægbedrifter 
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2. Spørgsmål fra NAER: 
Kan det angives, hvad forudsætningerne er for opdelingen i 0,8, 0,8-1,4 og over 1,4 DE/ha? Så 
vidt vi har forstået, afspejler det bl.a. også forfrugter af kløvergræs/græs, og er nok også et udtryk 
for ”gammel strøm” i jorden. Det er således ikke kun effekten af den anvendte mængde 
husdyrgødning i det pågældende år. Det er dog særdeles interessant, at når der ses på % 
reduktion forsvinder forskellene i en grad, så forskellene ikke længere er konsekvente.  
 
Svar:  
Intervallerne over og under 0,8 DE/ha har tidligere været brugt til at skelne mellem forskellige 
brugstyper og anvendes f.eks. i forbindelse med efterafgrødekrav. Det var derfor oplagt at bruge 
denne opdeling fra Eriksen et al. (2014a). Baggrunden for derudover også at opdele i bedrifter over 
1,4 DE/ha var at kunne skelne intensive kvægbrug fra de øvrige brugstyper.  
 
 
3. Spørgsmål fra NAER: 
Det vil på baggrund af forrige punkt være rart, hvis der derfor bliver lavet to nye kolonner, hvor der 
udelukkende ses på forskellen mellem sand og ler (renset for forskelle i DE/ha). Det ser ud til at 
blive meget interessante forskelle, der opstår. (Efterafgrøder er godt på sand, hvorimod 
mellemafgrøder og brak er bedre på ler. Det lyder ikke usandsynligt.) Udover et par kolonner med 
reduktionsprocenten for virkemidler på sand/ler på tværs af forskellige dyretryk, bør vi vel også 
have en ekstra kolonne med en helt gennemsnitlig effekt på tværs af ler/sand og dyretryk. 
 
Svar:  
Der er i tabel 2 tilføjet tre ekstra kolonner i forhold til tabel 2 i besvarelsen fra 31. oktober 2014 
(Eriksen et al., 2014a). De nye kolonner angiver reduktionsprocenter for sand- hhv. lerjorde samt 
for ”omdrift”, dvs. på tværs af jordtyper og de angivne klasser for dyretæthed. Typeudvaskningen 
for de tre nye kategorier er, som for de øvrige kolonner, baseret på modelberegninger i Børgesen 
et al. (2013). Det er nærmere beskrevet i Eriksen et al. (2014a).  
 
Som det fremgår af farvemarkeringer i tabel 2, er det eksperimentelle grundlag for virkemidlernes 
udvaskningsreducerende effekt i kolonnerne ’Sand’, ’Ler’ og ’Omdrift’ i de fleste tilfælde 
mangelfuldt, og der er betydelig usikkerhed forbundet med sammenligning af relative forskelle i 
udvaskning mellem forskellige virkemidler på tværs af f.eks. jordtyper. Virkemidler, som ikke kunne 
tillægges en reduktionsprocent i Eriksen et al. (2014a), er udeladt fra tabellen. 
 
 
4. Spørgsmål fra NAER: 
Kan det oplyses, hvilken basisudvaskning, der er udgangspunktet for den procentmæssige effekt i 
hver kolonne. Det gælder både de eksisterende kolonner og de 3 nye kolonner (sand - ler - og 
gennemsnittet af ler/sand). Dette ville være en nyttig oplysning i tabellen. 
 
Svar:  
Basisudvaskningen (typeudvaskningen) for de forskellige kombinationer af jordtyper og 
dyretætheder er nu anført øverst i tabel 2.  
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5. Spørgsmål fra NAER: 
Er det muligt yderligere at sætte nogle standard klimazoner ind i tabel 1, og ville det give et bedre 
billede? 
 
Svar:  
Vi har ikke et estimat for den N-reducerende effekt, virkemidlerne vil have i klimazonerne. 
Virkemidlernes angivne effekt i Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014b) er under de givne 
klimaforhold, mens effekten i virkeligheden varierer med klimazonerne på en måde, som vi i de 
fleste tilfælde ikke har datamateriale til at kvantificere. 
 
 
6. Spørgsmål fra NAER: 
Vi mangler mini-vådområder i oversigten. Vi er klar over, at det ikke er så nemt at beskrive dem på 
samme måde som virkemidlerne på dyrkningsfladen, men vi vil gerne at I forsøger at komme med 
et bud. Kan der udledes noget af oversigten på side 148 og 160 i virkemiddelkataloget? 
 
Svar:  
Sammenholdes virkemiddelseffekten af konstruerede mini-vådområder med agronomiske 
virkemidler på markfladen f.eks. efterafgrøder og udtagning af landbrugsjord, er det væsentligt at 
bemærke, at der ikke kan foretages en direkte sammenligning af rodzoneeffekten, da konstruerede 
vådområder ikke virker på hele markfladen, men på et begrænset areal svarende til 1 % af 
drænoplandsarealet. Minivådområder er således ikke indsat i tabel 2. For nærmere oplysninger om 
korrekt sammenligning af konstruerede minivådområder med markfladevirkemidler henvises til 
Bilag 13 i Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014b) og forfatterene på dette virkemiddel. 
 
 
7. Spørgsmål fra NAER: 
I oplyser ikke omregningsfaktor til kg tilført gødning. Er det korrekt forstået, at det er på grund af 
manglende oplysninger om marginaludvaskningen. Såfremt dette er rigtigt, må det, hvis og når der 
foreligger oplysninger om marginaludvaskning, være muligt at lave en tabel, hvor virkemidlernes 
effekt er omsat til tilført kg N, hvis der tages udgangspunkt i gennemsnitlige sædskifte for de 
pågældende jordtyper? 
 
Svar:  
Som det er påpeget i Eriksen et al. (2014a) pågår der i øjeblikket en evaluering og opdatering af 
størrelsen på marginaludvaskningen på forskellige jordtyper. Derfor blev det i besvarelsen Eriksen 
et al. (2014a) valgt ikke at beregne den mængde kvælstofgødning, et givent virkemiddel ville 
udløse. 
 
 
REFERENCER 
Børgesen, C.D., Jensen, P.N., Blicher-Mathiesen, G., Schelde, K. 2013. Udviklingen i 

kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007-
2011. DCA rapport 31, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus 
Universitet. 
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Tabel 2. Estimater for relativ reduktion af nitratudvaskningen for virkemidler på dyrkningsfladen. Estimaterne er beregnet som reduktion i 
nitratudvaskning ud fra Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014b) i forhold til modelberegnet udvaskning på omdriftsarealer for kombinationer af 
dyretætheder og jordtyper baseret på Børgesen et al. (2013). I beregningerne er anvendt gennemsnit af den modelberegnede udvaskning, men der 
gøres opmærksom på, at der til hvert gennemsnit knytter sig en usikkerhed. Farvekoderne angiver, hvor der ligger konkrete eksperimentelle data bag 
den beregnede relative reduktion for en given kombination af dyretæthed og jordtype. Hvor der ikke findes eksperimentelle data antages således, at 
resultater fra andre kombinationer af dyretæthed og jordtype gælder mere generelt. Der gøres opmærksom på, at denne antagelse ikke kan forventes 
at være korrekt i alle tilfælde.  

 Baseret på eksperimentelle data 
 Ringe eksperimentelt grundlag  

Fra Virkemiddelkataloget 2014 Relativ reduktion af nitratudvaskningen (%) 
<0,8 DE/ha 0,8-1,4 DE/ha >1,4 DE/ha    

Virkemiddel Reference-
praksis 

Reduktion  
(kg N/ha) 

San
d 

63a 

Ler 
53a 

Sand 
73a 

Ler 
66a 

Sand 
86a 

Ler 
78a 

Sand 
72a 

Ler 
62a 

Omdrift 
67a 

Efterafgrøder Jord uden 
efterafgrøde 

12 (ler-lav DE), 
32 (sand-lav DE), 
24 (ler-høj DE),  
45 (sand-høj DE)  
18 (ler), 39 
(sand), 28 
(omdrift) 

51 23 62 36 52 31 54 29 42 

Mellemafgrøder Vintersæd uden 
mellemafgrøder 9-13 17 21 15 17 13 14 15 18 16 

Brak  
(ikke permanent) Jord i omdrift Til 10 (ler), 

til 20 (sand) 
68 81 73 85 77 87 72 84 78 

Afgrøder med stort N-optag          

Sukkerroer Jord uden 
efterafgrøde 12-45 51 23 62 36 52 31 54 29 42 

Græs og frøgræs Jord uden 
efterafgrøde ≥12-45 >51 >23 >62 >36 >52 >31 >54 >29 >42 
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Forbud mod 
jordbearbejdning i 
visse perioder 

Jord der 
bearbejdes  10 16 19 14 15 12 13 14 16 15 

Forbud omlægning 
fodergræs om 
efteråret 

  36 57 68 49 55 42 46 50 58 54 

Tidlig såning af 
vinterhvede (7. 
september) 

Normal såning af 
vinterhvede (23. 
september) 

5-8 11 13 10 11 8 9 10 11 10 

Flerårige 
energiafgrøder 

Kornrige 
sædskifter under 
den nuværende 
regulering 

Til 10 (ler), 
til 20 (sand) 

68 81 73 85 77 87 72 84 78 

a) Estimeret typeudvaskning (kg N/ha) for den angivne kombination af dyretæthed og jordtype baseret på Børgesen et al. (2013). 
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