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G3 1. Den rumlige variation i næringsstoftabet til vandmiljøet

Behov for nye metoder til 
kortlægning
Midtvejsevalueringen af Vand-
miljøplan III viser et behov for 
nye metoder til at nedbringe 
landbrugets tab af kvælstof (N) 
og fosfor (P) til miljøet (Waage-
petersen et al., 2008). Således er 
landbrugets overskud af disse to 
hovednæringsstoffer ikke faldet 
nævneværdigt de seneste 5 år 
(figur 1), og der er behov for og-
så at nedbringe tabet med mere 
specifikke virkemidler end blot 
en generel reduktion af landbru-
gets totale næringsstofoverskud. 

Med specifikke virkemidler me-
nes i den forbindelse ændringer 
i driftsformen, som målrettet 
hindrer tab af næringsstoffer til 
særligt følsomme biotoper eller 
vandområder; for eksempel gen-
nem en dyrkningspraksis med 
bedre timing af næringsstoftil-
deling og -fraførsel i tid og rum. 
For at få den størst mulige effekt 
af sådanne tiltag er der behov for 
en kortlægning af de landbrugs-
områder, hvor der er en særlig 
risiko for tab, og hvor de speci-
fikke virkemidler vil have den 
største effekt. Denne problem-

stilling vil her blive beskrevet 
nærmere.

Risiko for kvælstoftab
Udfordringen ved indsats mod 
N-tab fra landbrugssystemet er, 
at N som kemisk forbindelse 
kan optræde i hele 7 forskellige 
oxidationstrin, og derfor tabes 
som en række forskellige for-
bindelser, der ofte igen reagerer 
videre til andre miljøskadelige 
forbindelser. Som tabel 1 viser, 
er tilpasninger af dyrknings-
praksis i marken den væsentlig-
ste nøgle til et reduceret N-tab, 

Risikokortlægning af N- og P-tab
En tidsmæssig og geografisk målrettet indsats mod tab af kvælstof- og fosfor i særlige risikoom-
råder er en effektiv metode til at indfri landbrugets miljøkrav.
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Figur 1. Landbrugets samlede N og Poverskud er reduceret med ca. 4060% i perioden 19872007, men i de seneste 45 år er nedgangen 
stagneret  (Olsen og Vinther, 2008), og der er behov for nye målrettede metoder til reduktion af landbrugets tab af næringsstoffer.
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idet disse udgør omkring 100%, 
70% og 60% af tabet på hen-
holdsvis plante-, svine og kvæg-
brug. Imidlertid sker de største 
absolutte tab på husdyrbrug, og 
en optimering af samspillet mel-
lem husdyr- og planteprodukti-
onen er nødvendig. I www.Ni-
troEurope.eu projektet udvikles 
p.t. modelsystemer til at opgøre 
disse tabsposter på landskabsni-
veau og kortlægge deres interak-
tioner i tid og rum. Kombineret 
med de nyeste registerbaserede 
opgørelser for dansk landbrug 
(Børgesen, 2008) giver det, som 
beskrevet i det følgende afsnit, 
et godt grundlag for en tidslig- 
og geografisk målrettet indsats 
mod landbrugets næringsstof-
tab.

Kortlægning af risiko for 
fosfor- og kvælstoftab
Fosfor kan også tabes ved flere 
forskellige processer; nemlig 
jorderosion (jf. figur 2), over-
fladeafstrømning, eller udvask-
ning. I de seneste år er der ud-
ført et stort stykke arbejde med 
at udvikle et indeks for tab af 
fosfor via hver af disse tabsveje 
(Heckrath & Andersen, 2008), 
og primo 2009 præsenteres i 

samarbejde med By- og Land-
skabsstyrelsen et nyt landsdæk-
kende web-baseret system til 
kortlægning af risikoområder 
for P- og N-tab (www.np-risi-
kokort.dk). En effektiv indsats 
mod tab kan ske ved en målret-
tet indsats i netop disse områder. 
Med værktøjet kan brugeren op-
gøre tabsrisikoen fra udvalgte 
markblokke og estimere effek-
ten og omkostningerne af rele-
vante tiltag til reduktion af P-tab 

Kg N/ha/år Plantebrug Svinebrug Kvægbrug

Marktab:
Nitratudvaskning 47 55 53
Lattergas 7 12 15
Ammoniak 9 12 9

Stald og lagertab:
Ammoniak 0 25 26
Lattergas og N2 0 1 4

Ændret jordpulje: 3 9 15
Noverskud 60 115 122

Tabel 1. Eksempel på Noverskuddets fordeling på forskellige tabsposter fra plante, svine 
og kvægbrug.

(f.eks. reduceret jordbearbejd-
ning, målrettet undergødskning, 
udlægning af randzoner, sløjf-
ning af dræn og/eller etablering 
af vådområder). 

I de kommende år forventes 
anvendelsen af sådanne speci-
fikke virkemidler at blive endnu 
mere central for at tilpasse land-
brugets driftspraksis til opstille-
de miljømål. Her er det vigtigt, 
at indsatsen mod N- og P-tab 
kombineres, f.eks. gennem an-
vendelse af de beskrevne værk-
tøjer. Samtidig kan disse tiltag 
også have andre positive effek-
ter, for de biotoper og vand-
områder beskyttelsen retter sig 
imod f.eks. gennem reduceret 
belastning med pesticider. For at 
landbruget kan leve op til Vand-
rammedirektivets krav om re-
duceret miljøbelastning til sær-
ligt følsomme vandområder, er 
inddragelsen af nye rumligt og 
tidsligt målrettede tiltag såle-
des vigtig. I fremtidens land-
brug kan f.eks. høst af biomasse 
til energiformål være en mulig-

Figur 2. Et udsnit af det landsdækkende kort over risiko for jorderosion viser, at det kun er 
i ganske afgrænsede områder (markeret med rødt), hvor der er en stor risiko for erosion og 
dermed tab af næringsstoffer fra landbrugsjorden. Derfor vil en geografisk målrettet indsats 
mod tab i netop disse områder være effektiv. Tilsvarende indikerer de grønne områder, hvor 
der er en lav erosionsrisiko, og de blå områder indikerer landbrugsjorder, hvor eroderet ma
teriale forventes at blive deponeret.



134

Se PowerPoint-show med indlæg på www.plantekongres.dk

hed for fjernelse af næringsstof-
fer om foråret og om efteråret, 
før og efter høst af hovedafgrø-
den, og en strategisk placering 
af græsbræmmer eller energiaf-
grødebælter i landskabet giver 
helt nye muligheder for at kom-
binere miljøbeskyttelse med nye 
produktionsformer. Disse win-
win potentialer bør udnyttes!
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