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Indledning
Fosfor er ophobet i dansk land-
brugsjord gennem de sidste fem
årtier som følge af større tilførsler
af fosfor end afgrøderne fjerner. I
egne med stor husdyrtæthed sker
der stadigvæk en ophobning,
mens vedligeholdelsesgødskning
med fosfor er en udbredt praksis
i områder med lav husdyrtæthed.
Fosfor bindes generelt så stærkt til
jordens faste bestanddele, at kon-
centrationen i jordvæsken er lav;
men fosforkoncentrationen i jord-
væsken vil stige med jordens
mætningsgrad, og dermed stiger
risikoen for nedvaskning af opløst
fosfor. Nedvaskning af partikel-
bundet fosfor vil også være et for-
holdsvist større problem i jorde
med store fosforophobninger i
overjorden.

For en given jord vil der være
en nedre grænse for jordens P-
status, hvorunder plantevæksten
vil være begrænset af P-tilgænge-
ligheden. Samtidig vil der være en
øvre kritisk grænse, hvorover der
er stor potentiel risiko for fosfor-
tab (se forsiden). Hidtil har vi ikke
haft nogen systematisk informa-
tion om, (1) hvor højt fosforind-
holdet er på forskellige jord- og
bedriftstyper, (2) hvor høj fosfor-
mætningsgraden er i dansk land-
brugsjord, og (3) om der er sket
væsentlige stigninger i under-
jordens fosforindhold. For at råde
bod på dette har vi hhv. i 1986 og
1997 undersøgt fosforindhold og
fosformætningsgrad i udvalgte
måleflader i kvadratnettet. I
denne Grøn Viden vil de vigtigste
resultater fra denne undersøgelse
blive præsenteret. For en mere

detaljeret gennemgang, herunder
en detaljeret beskrivelse af måle-
program, henvises til Rubæk m.fl.
(2000) i DJF-rapport, Markbrug nr.
34: „Tab af fosfor fra landbrugs-
jord til vandmiljøet“.

Metode
Kvadratnettet blev etableret i lø-
bet af vinteren 1986/87 af Lands-
kontoret for Planteavl til undersø-
gelse af jordens indhold af uorga-
nisk kvælstof. Kvadratnettet er et
net af fastliggende måleflader på
50 m x 50 m. Målefladerne er sy-
stematisk fordelt over hele landet
med 7 kilometers afstand. Det to-
tale antal flader er ca. 830. Heraf
er de 590 beliggende på land-
brugsarealer. For hver måleflade
kendes arealanvendelsen, og for
landbrugsfladerne registreres di-
verse dyrkningsmæssige parame-
tre løbende i en database. Jord-
prøver fra fladerne er udtaget som
blandingsprøver (16 stik) for hver
af dybderne 0-25, 25-50 , 50-75 og
75-100 cm. I 1986 blev jordprø-
verne analyseret for tekstur.

I alt 337 måleflader fra land-
brugsjord (1986 og 1997) og 32
måleflader fra løvskov (1986) ind-
gik i denne undersøgelse. Alle 337
måleflader fra landbrugsjord fra
1986 og 1997 blev analyseret for
totalfosfor og fosfortal (Pt) i dyb-
derne 0-25 og 25-50 cm. Endvi-
dere blev 228 udvalgte måleflader
fra landbrugsjord fra 1997 og et
mindre udvalg af måleflader fra
1986 analyseret for totalfosfor og
Pt i 50-75 og 75-100 cm. Desuden
blev de 228 måleflader analyseret
for fosformætningsgrad (se boks)

i 0-25, 25-50 og 50-75 cm og
vandopløseligt fosfor i 0-25 og
25-50 cm. Skovjordene fra 1986
blev analyseret for totalfosfor og
Pt i alle dybder, mens fosformæt-
ningsgrad blev analyseret ned til
75 cm og vandopløseligt fosfor
ned til 50 cm. Målefladerne fra
løvskov er medtaget som refe-
rencejorde, der ikke eller kun i
ringe omfang har været gødet.
Alle fosforanalyser blev udført
i 1999 og 2000.

I forbindelse med opgørelsen
af data er der foretaget en indde-
ling i forskellige typer af jordbrug.
Hvis der ikke er tilført husdyr-
gødning i perioden, betragtes
målefladen som hidhørende fra
et planteavlsbrug. Hvis tørstof-
mængden af tilført husdyrgødning
fra en bestemt kilde, eksempelvis
kvæg, udgør 90% eller mere af
den totalt tilførte husdyrgødnings-
mængde, anses målefladen for at
være et kvægbrug. Tilsvarende
defineres måleflader som hidhø-
rende fra svinebrug. Måleflader
hidhørende fra blandede svine/
kvægbrug defineres ved, at 90%
af de tilførte tørstofmængder
stammer fra kvæg og svinegød-
ning. Kvadratnetsflader, der ikke
falder indenfor ovennævnte kate-
gorier, indgår i restgruppen. Be-
driftstyper med husdyr er yderli-
gere inddelt efter husdyrinten-
siteten (større eller mindre end 1
dyreenhed/ha). En dyreenhed pr.
ha. svarer til en tilførsel af 20 til 30
kg P/ha for svin. For kvæg svarer
en dyreenhed til tilførsel af 15 til
23 kg P/ha, efter regler gældende
i 1997.

Resultater

Landbrugsjorde sammenholdt
med løvskovsjorde
I figur 1 er totalfosforindholdet i
skov- og landbrugsjord i 1986 vist
som gennemsnit af alle jordtyper.
Som det ses, indeholder land-
brugsjordene ned til 75 cm gene-
relt mere fosfor end skovjordene.
I figur 2 er fosformætningsgraden
for skovjorde i 1986 vist sammen
med data fra landbrugsjorde fra

1997, idet det antages, at fosfor-
mætningsgraden ikke har ændret
sig i skovjordene, der betragtes
som reference. Her ses, at fosfor-
mætningsgraden i alle tre dybder
generelt er højere i landbrugsjord
end i skovjord. I landbrugsjorden
skal man ned i dybde 50-75 cm for
at finde en gennemsnitlig mæt-
ningsgrad, der svarer til den gen-
nemsnitlige mætningsgrad i skov-
jordenes øverste lag.

Sammenhænge mellem fosfor-
mætningsgrad, vandopløseligt
fosfor og Pt
Udenlandske undersøgelser finder
en sammenhæng mellem vand-
opløseligt fosfor og fosformæt-
ningsgrad; og figur 3 viser, at
denne sammenhæng også eksi-
sterer for danske jorde. Vand-
opløseligt fosfor giver en indika-
tion af, hvor meget fosfor der po-
tentielt kan frigives fra jorden til
vandfasen. Og ifølge udenlandske
resultater vil 2,5-7,5 mg P/kg
vandekstraherbart fosfor omtrent
svare til en jordvæskekoncentra-
tion på mellem 0,1 og 0,15 mg P/l,
som betragtes som den kritiske
grænse for vandmiljøet i forbin-
delse med udvaskning.

I figur 4 ses sammenhørende
værdier af vandopløseligt fosfor
og Pt, og også her ses en klar sam-
menhæng. Fordelen ved denne
sammenhæng er, at bestemmelse
af Pt er en billig metode, som i
forvejen udføres på mange tusind
prøver hvert år; og sammenhæn-
gen vil formentlig kunne bruges
som en nøgleparameter i en vur-
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Figur 1. Totalfosfor  for landbrug og løvskov opdelt på
dybder. For Løvskov og landbrug i 0-50 cm er data fra
1986, mens data fra landbrug i 50-100 cm er fra 1997.

Figur 2. Fosformætningsgrad for landbrugsjorde 1997 og
løvskovsjorde i 1986.
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Figur 4. Relation mellem vandopløseligt fosfor og fosfortal. Den lodrette bjælke
angiver det anbefalede niveau for pløjelagets fosfortal (Pt), mens den vandrette
bjælke angiver den kritiske „grænse“ for vandopløseligt fosfor.

Figur 3. Relation mellem vandopløseligt fosfor og fosformætningsgrad. Den
lodrette linie angiver den kritiske grænse for fosformætningsgrad (se boks),
mens den vandrette bjælke angiver den kritiske „grænse“ for vandopløseligt
fosfor.

dering af risikoen for fosforned-
vaskning. De sammenhænge, som
ses mellem fosformætningsgrad,
Pt og vandekstraherbart P, svarer
til, hvad der er fundet i udenland-
ske studier. Hverken fosformæt-
ningsgrad, Pt eller vandekstraher-
bart P vil dog kunne stå alene som
indikator for risikoen for fosfortab,
idet tab af fosfor fra landbrugsjord
vil være et resultat af et samspil
mellem jordens P status og mulige
transportprocesser. Dermed vil
andre informationer såsom jord-
type, dyrkningspraksis, arealets
hældning, nedbørsoverskud, dræn-
system, grundvandsdybde og nær-
hed til vandløb også skulle ind-
drages.

Fosformætningsgrad og
stigninger i fosforindhold
på landbrugsjordene
I figur 5 ses den gennemsnitlige
ændring i totalfosfor i perioden fra
1986 til 1997, og i figur 6 ses fos-
formætningsgraden i 1997 fordelt
på jordtyper. Der var en generel
tendens til, at såvel stigningen i
totalfosfor som fosformætnings-
graden var størst i de mere san-
dede jorde, mens JB6 og JB7 gene-
relt havde yderst moderate stig-
ninger i totalfosfor samt moderate
fosformætningsgrader. Årsagen til
signifikans for jordtypen er ikke, at
jordtypen i sig selv har betydning,
men at der er anvendt en forholds-
vis grov inddeling mht. til bedrifts-
typer. At jordtypen så viser signifi-
kans kan forklares ud fra den over-
vægt af husdyrbrug på de sandede
jorde i Vestdanmark og den over-
vægt af plantebrug på de lerede
jorde i Østdanmark, som findes
både i de udvalgte kvadratnets-
punkter og i Danmark som

Fosformætningsgrad
Den største del af jordens fosfor (P) er bundet i uorganisk form til
reaktive mineraloverflader. Derfor eksisterer der en grænse for jor-
dens bindingskapacitet, der er afhængig af jordens mineralsammen-
sætning. Fosformætningsgraden udtrykker procentandelen af uor-
ganisk bundet fosfor i forhold til bindingskapaciteten.

Fosfor i jordvæsken forbliver lavt for lave mætningsgrader, men
stiger kraftigt over en vis mætningsgrad. Fosformætningsgraden kan
derfor bruges som indikator for uacceptabelt høje fosforkoncentra-
tioner i jordvandet. Her er der anvendt en metode udviklet i Holland
for kalkfrie jorde; og for denne metode viser udenlandske undersø-
gelser, at den kritiske grænse  ligger ved en fosformætningsgrad på
omkring 25%. Metoden inddrager ikke effekten af calcium, men
det vurderes, at den kan bruges til en grov vurdering af fosfor-
mætningsgraden på de fleste danske jordtyper.

Forsidefigur: Principskitse for forholdet imellem
jordens fosforstatus og udbytte henholdsvis risiko
for fosfortab. Det grå felt angiver der hvor både
udbyttet og risiko for fosfortab er acceptabelt.
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helhed. På JB7 i 25-50 cm dybde
ses sågar et fald i fosforindholdet
(figur 5). Dette skyldes sandsyn-
ligvis, at denne jordtype er domi-
nerende i de egne af landet, hvor
der kun er lidt husdyrgødning til
rådighed, og hvor der i måleperi-
oden derfor næppe har været en
positiv nettotilførsel af fosfor.

En  mulig forklaring på stig-
ningen i totalfosfor i 25-50 cm
kan være, at pløjning dybere end
25 cm kan have medført, at fos-
forrig overjord er blandet ned i
dybden 25-50 cm. Beregninger v
iser dog, at pløjning dybere end
25 cm kun kan forklare en mindre
del af stigningen. Stigningen i
totalfosfor i 25-50 cm dybde må
derfor primært skyldes nedvask-
ning af fosfor fra pløjelaget.

Fosformætningsgraden er
størst på de lettere jorde, og den
er større i 0-25 cm dybde sam-
menholdt med 25-50 cm dybde
(figur 6). De øverste 25 cm af
dansk landbrugsjord har generelt
nået den grænse på 25%, som an-
ses for kritisk i bl.a. Holland;  og
også det underliggende lag, 25-50
cm, har gennemsnitlige mætnings-
grader nær dette niveau for de
fleste jordtyper.

I figur 7 er stigningen i total-
fosfor og Pt i 0-25 cm dybde vist
for tre grupper af dyreenheder
(d.e.) pr. ha. Både totalfosfor og
Pt er steget med stigende husdyr-
intensitet. Dette svarer ganske
godt til vore forventninger, idet
planteavlsbrug, dvs. 0 dyreen-
heder, har tilstræbt balance i
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Figur 6. Fosformætningsgrad i 1997 vist som søjler opdelt på jordtyper.

Figur 5. Ændring i totalfosfor fra 1986 til 1997 vist som søjler opdelt på jordtyper.

fosforgødningsregnskabet i måle-
perioden, mens bedrifter, der har
mange dyreenheder, tilfører mere
P med husdyrgødning, end der
bortføres med afgrøderne, selv
med de nugældende regler for
anvendelse af husdyrgødning.

Den gennemsnitlige stigning
i totalfosfor for alle de udvalgte
landbrugsjorde i perioden 1986 til
1997 var 34 mg P/kg jord i 0-25
cm dybde. Medregnes stigningen
i 25-50 cm svarer det til et gen-
nemsnitligt fosforoverskud på 25
kg P/ha/år. Danmarks Miljøunder-
søgelser finder udfra balancebe-
tragtninger et fosforoverskud på
12 kg P/ha/år. De påpeger dog, at
balanceberegningerne sandsynlig-
vis underestimerer fosforover-
skuddet med 6-10 kg P/ha/år.
Samtidig kan der i vor undersø-
gelse have været en mindre over-
vægt af husdyrgødede brugstyper
i forhold til landsgennemsnittet,
sådan at vi finder en større gen-
nemsnitlig stigning i jordens fos-
forindhold i forhold til det faktiske
landsgennemsnit. Den fundne
stigning i jordens totale fosforind-
hold er derfor i overensstemmelse
med balancebetragtningerne.
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Figur 7. Ændring i totalfosfor og fos-
fortal (Pt) fra 1986 til 1997 i 0-25
cm opdelt på mængde af tilført hus-
dyrgødning pr. ha (d.e.: dyreenhed).
Søjler med forskelligt bogstav er sig-
nifikant forskellige på 95% niveau.

Konklusioner

Denne undersøgelse viser, at de
øverste 50 cm af dansk landbrugs-
jord mange steder har en fosfor-
mætningsgrad, som er kritisk høj.
Dvs. at jordens indhold af uorga-
nisk fosfor overstiger mere end
25% af jordens bindingskapacitet,
og koncentrationen af fosfor i
jordvæsken kan derfor være hø-
jere end den miljømæssige accep-
table koncentration. Undersøgel-
sen viser også, at fosforindholdet i
både 0-25 og 25-50 cm i gennem-
snit er steget væsentligt i perioden
1986-97.

Hvis marker med en høj mæt-
ningsgrad af fosfor ligger på loka-
liteter med stort makroporeflow
og/eller dræn direkte til vandmil-
jøet eller på lokaliteter med stort
tab af partikler ved overflade-
strømning, kan fosfortabet øve
indflydelse på tilstanden i vand-
miljøet.

Hvis metoden til bestemmelse
af fosformætningsgrad skal an-
vendes konkret under danske
forhold, vil der være behov for,
at metoden udvikles hertil.


