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G6 1. Vandmiljø III

Siden 1985 er der gennemført en 
række vandmiljøplaner med det 
formål at mindske næringsstof-
belastningen af vandmiljøet. For 
landbruget har et af de primære 
mål været, at N-udvaskningen 

fra landbrugsjord omtrent skul-
le halveres. Det mål blev nået 
i 2003. Efter 2003 har Vand-
miljøplan III (VMPIII) været i 
kraft med en målsætning om en 
reduktion af udvaskningen på 

yderligere 13%, men denne plan 
har endnu ikke haft tydelig ef-
fekt på N-udvaskningen.

I perioden 1985-2003 blev 
der gennemført en række regu-
leringer af landbruget med det 

Udviklingen i kvælstoftabet i 
vandmiljøet fra 1985 til nu

Artiklen giver en oversigt over de tiltag, der er brugt til at reducere kvælstofudvaskningen med 
under de forskellige vandmiljøplaner frem til 2003. Desuden vurderes virkemidlernes effekt og 
mulighederne fremover.
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Tabel 1. De vigtigste tiltag* på gødningsområdet sammenholdt med: kvælstofudvaskning, ammoniakfordampning, produktionen af husdyr
gødning og omfanget af den animalske produktion, udtrykt ved dens kvælstofindhold.



149

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

G61. Vandmiljø III

formål at mindske kvælstofud-
vaskningen. I tabel 1 gives en 
oversigt over vigtige tiltag in-
den for de vigtigste planperio-
der, desuden vises udviklingen i 
kvælstoftab gennem udvaskning 
og ammoniakfordampning. Ta-
bellen viser også udviklingen i 
husdyrproduktionen og den føl-
gende produktion af husdyrgød-
ning.  

Det er således bedre udnyt-
telse af husdyrgødningen og 
den generelle effektivisering af 
planteproduktionen, der har haft 
størst betydning for den stærke 
reduktion i kvælstofudvasknin-
gen.

Hvis man ønsker en væsent-
lig reduktion af den udvaskning 
på ca. 60 kg N/ha vi har i dag, er 
man nødt til at gå nye veje. År-
sagen er, at:

Med den effektive udnyt-
telse af husdyrgødningen vi 
har i dag, er det næsten kun 
oniakfordampningen vi sta-
digt kan reducere, med min-
dre man forgasser gyllen og 
afbrænder fiberresten. Men 

•

da 100 kg N i gylle allere-
de nu kun bidrager med en 
merudvaskning på 5-7 kg 
N, er det meget begrænset, 
hvad der opnås selv ved så 
indgribende tiltag.
Det er naturligvis svært at 
vide, hvad teknologieffek-
ten vil betyde i de nærmeste 
år, men jævnfør den impe-
riske N-udvaskningsmodel 
N-les, så var teknologief-
fekten meget udtalt først i 
perioden 1985-2003 men 
kraftigt aftaget sidst i peri-
oden, hvor den almindelige 
udbyttefremgang tilsynela-
dende også er markant re-
duceret.

I stedet må fokus rettes mod den 
udvaskning, der skyldes minera-
lisering af afgrøderester og hu-
mus i efteråret, hvor der typisk 
ikke er afgrøder, der kan optage 
det frigjorte kvælstof. De igang-
værende klimaforandringer øger 
betydningen af en indsats på 
dette område.

På det defensive plan bliver 

•

det vigtigt at have en meget sik-
ker kvantitativ viden om effek-
ten af efterafgrøder (kvælstof-
samlende afgrøder mellem høst 
og såning af vårsæd) og mellem-
afgrøder (kvælstofsamlende af-
grøder mellem høst og såning af 
vintersæd). Mere præcist er det 
vigtigt at få en eksakt viden om 
udvaskningsniveauet af kombi-
nationen vårsæd-efterafgrøde i 
forhold til kombinationen vin-
tersæde-mellemafgrøde. Det er 
også vigtigt at få en mere sikker 
viden om de kvælstofopsamlen-
de afgrøders effekt på jorde med 
høj mineraliseringskapacitet.

Offensivt er det ønskeligt at 
få fremavlet afgrøder med ev-
ne til stor kvælstofoptagelse en 
større del af året. Det vil sige af-
grøder, der etableres lige så tid-
ligt som vårsæd og sætter kærne 
lige så længe som majs. Eller af-
grøder der etablerer sig lige så 
effektivt som raps om efteråret, 
og er lige så gode som hvede til 
at producere kærne i stedet for 
stængler og blade.

Et alternativ kan være at finde 
afgrødekombinationer og udnyt-
telsesmuligheder, der betyder, at 
man kan gå fra kombinationen 
af vårsæd og en efterafgrøde, 
der kun skal opsamle kvælstof, 
til vårsæd + en efterafgrøde, der 
kan sælges og bidrage til indtje-
ningen. Ny teknologi og beho-
vet for bioenergi kan måske give 
en løsning. ■

 

Der er ikke gennemført en analyse for hele perioden af, hvilken effekt de enkelte vir
kemidler har haft, men nedenfor gives en relativt grov oversigt over betydningen af 
de vigtigste elementer for den reduktion i udvaskningen på 55 kg N/ha, der er sket i 
perioden.

Udnyttelsen af husdyrgødning er øget fra 18 til 60 kg N/ha, og tabet ved mmoni
akfordampning og Nudvaskning er reduceret 42 kg N/ha
Udvaskningsmodellen Nles3 viser en teknologieffekt (plantebeskyttelse, jordbe
arbejdning, sorter), især først i perioden, på 15 kg N/ha
Ved 10% normreduktion er gødningsforbruget reduceret ca. 14 kg N/ha, og N
udvaskningen er reduceret ca. 5 kg N/ha
Økologi og efterafgrøder tilsammen 2,5 kg N/ha 
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