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Jordpuljen – en joker i 
udvaskningsberegninger
Udvaskningen af kvælstof fra landbrugsjorden beregnes med forskel-

lige metoder. En række metoder baserer sig på opgørelser af tilførs-

ler og fraførsler af kvælstof til marken – en balanceberegning. Når 

metoderne ikke altid giver samme resultat, ligger en stor del af for-

klaringen i de antagelser, der er gjort med hensyn til opbygning eller 

nedbrydning af en organisk kvælstofpulje i jorden – og betydningen 

for udvaskningen. Kan vi, set med en administrativ vinkel, beskrive 

disse ændringer i praksis – og i hvilket tidsperspektiv skal de ses?
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Kvælstofudvaskning fra landbrugsjord kan 
beregnes ud fra en balancebetragtning, hvor 
tilførslerne er handelsgødning, husdyrgødning, 
fiksering og deposition, mens fraførslerne er 
høstet kvælstof, ammoniakfordampning fra 
marken, denitrifikation samt udvaskningen. 
Hvis der over beregningsperioden sker en 
opbygning i en jordpulje, vil der være mindre 
kvælstof til udvaskning, der derfor bliver 
mindre – og hvis der sker en nedbrydning 
af jordpuljen vil der være mere kvælstof til 

udvaskning. 
De procesbaserede og dynamiske model-

ler, Daisy /1,2/ og Fasset  /3/ beregner udvask-
ningen med udgangspunkt i til- og fraførsler. 
Udvaskningen kan også anslås ved en simpel 
balanceberegning, hvor de store poster – 
gødskning og høst – kan beskrives med 
rimelig sikkerhed på årsniveau, og hvor de 
øvrige poster kan beskrives ud fra kendte 
sammenhænge. Balancemodellen Farm-N 
(under udvikling af DJF) benytter dette. 
Tilsvarende beregnes et markoverskud på 
baggrund af landbrugsregisterdata i CTtools 
/4/, og opgørelserne i Grønt regnskab kan ud-
vides til også at beskrive et markoverskud. 

Amternes regnearksmodel til beregning af 

potentiel udvaskning i forbindelse med ud-
videlser af husdyrproduktion bygger ligeledes 
på en opgørelse af en balance – dog kun for 
den stigning i kvælstofoverskud og -udvask-
ning, der kan tilskrives den større husdyr-
mængde /5/. Amtsmodellen giver således et 
bud på, hvordan den større kvælstoftilførsel 
fordeles mellem fordampning, denitrifikation 
og potentiel udvaskning.

Fælles for alle modellerne er, at der ved be-
regningen skal gøres nogle antagelser om-
kring jordens organiske kvælstofpulje. En 
jords organiske kvælstofpulje vil i væsentlig 
grad være et produkt af den dyrkningspraksis, 
der har været på jorden igennem en årrække. 
Hvis jorden har været tilført meget organisk 
materiale med planterester (halm, efterafgrø-
der) og med husdyrgødning, vil jorden have 
et højt organisk kvælstofindhold. Dette vil 
være typisk for kvægbrug med meget græs i 
sædskiftet. Hvis jorden derimod har fået en 
lav tilførsel, er dens organiske pulje tilsva-
rende mindre – hvilket vil være typisk for ko-
rnrige planteavlsbrug. Forsøgsmaterialet vi-
ser, at dyrkningspraksis i marken, herunder 
andelen af græs i sædskifte og andelen af halm 
der fjernes, har større indflydelse på udviklin-
gen i jordens indhold af organisk kvælstof end 
mængden af tilført husdyrgødning /6/.

Ændrer man fra en dyrkningspraksis til en 
anden, vil jorden efterhånden ”svinge ind” 
mod et nyt organisk kvælstofniveau, der af-
spejler den nye dyrkningspraksis. Både lang-
tidsforsøg /7/ og modelberegninger /8,9/ 
viser, at dette kan forløbe over en længere år-
række, men at opbygningen eller nedbrydnin-
gen efterhånden reduceres væsentligt – og på 
et tidspunkt får underordnet betydning for 
udvaskningen. 

De forskelle, der kan konstateres i udvask-
ningsresultater beregnet med forskellige ba-
lancemodeller, kan ofte forklares ud fra, at 
forudsætningerne vedrørende opbygning (el-
ler nedbrydning) af den organiske pulje ikke 
har været de samme. Når der i beregningen er 
antaget en opbygning af en organisk pulje i 
jorden, er det ensbetydende med, at udvask-
ningen beregnes mindre – og såfremt der an-
tages at ske en nedbrydning af en organisk 
pulje, vil udvaskningen tilsvarende beregnes 
større. 

Indregning af puljeændringer?
Hvilke muligheder har vi – set med en admini-
strativ vinkel, for at inddrage puljeændringer i 
udvaskningsberegninger på konkrete marker 
og /eller bedrifter – og med hvilken sikker-
hed? Med hvilken tidshorisont skal en vurde-
ring og beregning foretages?

I VVM-screeningssammenhæng skal der Figur 1. Modelberegnede ændringer i organisk kvælstof i jorden ved ”omlægning”, vist som ændring på 
årsbasis. Figuren stammer fra /9/.
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foretages en vurdering af risikoen for en øget 
påvirkning af miljøet som følge af et øget hus-
dyrhold. Selvom det ikke kun er husdyrgød-
ningsanvendelsen, der har betydning for 
overskud og udvaskning, er det den, der skal 
vurderes i screeningen. Vurderingen skal 
foretages på baggrund af eksisterende data.

I en VVM redegørelse og i forbindelse med 
indsatsplanlægning i drikkevandssammen-
hæng ses på den samlede miljøpåvirkning fra 
bedriften eller området – ikke kun på den del 
af belastningen, der stammer fra husdyrgød-
ningen.

Ved den miljømæssige vurdering er det 
den langsigtede effekt på drikkevandskvalitet 
eller på miljøtilstanden i overfladevandet, der 
har betydning. År til år variationer i udvask-
ningen har mindre betydning – det er den 
gennemsnitlige udvaskning set over en år-
række, der spiller en rolle for drikkevands-
kvaliteten eller for den kvælstofmængde, der 
kan strømme af til overfladevand. 

Forhistorien har stor betydning 
Om der sker en opbygning eller nedbrydning 
af den organiske pulje i jorden vil både af-
hænge af jordens indhold af organisk stof og 
af driftspraksis – herunder anvendelse af hus-
dyrgødning.  Hvis jorden har et lavt indhold 
af organisk stof, vil anvendelse af mere hus-
dyrgødning, efterafgrøder m.v. i en årrække 
kunne give en opbygning af jordpuljen – og 
hermed en mindre udvaskning. Hvis jorden 
derimod har et højt indhold af organisk stof 
– f.eks. jord, der tidligere har været drevet 
af et kvægbrug eller økologisk, kan der ske 
en nedbrydning af den organiske pulje, hvis 

driften ændres, se figur 1. En opbygning vil 
medføre en mindre udvaskning, og en ned-
brydning en større udvaskning.

I VVM-screeningen, hvor vurderingen fore-
tages på baggrund af eksisterende data, er det 
ikke muligt at indsamle detaljerede markdata 
tilbage i tid fra de arealer, der indgår i ansøg-
ningen. Desuden vil udbringningsarealerne i 
mange VVM-screeningssager bestå af såvel 
ejet jord (ofte fra flere sammenlagte ejen-
domme), forpagtet jord samt aftalearealer til-
hørende et varierende antal ejendomme. His-
torikken med hensyn til tidligere praksis på 
arealerne er i praksis umulig at fastlægge. 

I en VVM redegørelse og i forbindelse med 
indsatsplanlægning til drikkevandsbeskyttelse 
er problemstillingen den samme med hensyn 
til kortlægning af historikken på arealerne.

I praksis vil der sjældent være marker, der 
ikke i tidens løb har modtaget husdyrgød-
ning. En ren planteavlssituation vil derfor ikke 
være det typiske udgangspunkt – de fleste 
planteavlsbrug modtager husdyrgødning i en 
vis mængde. I Århus Amt blev ca. 20% af hus-
dyrgødningen ifølge gødningsregnskaberne 
eksporteret til anden bedrift i 2002, og 
Grønne regnskaber /10/ viser ligeledes typisk 
en anvendelse af husdyrgødning på planteavls-
bedrifter.

Det samlede husdyrtryk i Århus Amt har 
været nogenlunde uændret fra 1990 og til i 
dag. Går man bag om tallene fremgår det, at 
antallet af svine-dyreenheder har været sti-
gende og antallet af kvæg-dyreenheder tilsvar-
ende faldende. Denne omlægning vil alt an-
det lige medføre et fald i jordpuljen (og en 
stigning i udvaskningen) i en årrække. Heller 

ikke denne ændring vil normalt være beskre-
vet og blive inddraget i vurderingerne.

Målinger af organisk indhold i jorden
I forbindelse med f.eks. en VVM redegørelse 
eller i beregninger og vurderinger af udvask-
ningsrisiko i et område for drikkevandsind-
sats, vil der eventuelt kunne foretages 
målinger af det organiske kulstof- og kvæl-
stofindhold i jorden. Der skal dog laves rigtig 
mange målinger for at få et repræsentativt 
datamateriale for alle marker, og målingerne 
siger ikke noget om, hvor stor en andel af det 
organiske kvælstofindhold, der er aktivt og 
omsætteligt inden for en kortere årrække.

Målinger i sugecellefelter i Landover-
vågningsoplandene 
I forbindelse med landovervågningen udføres 
der løbende registrering af blandt andet gød-
ningsanvendelse og høstudbytter på et antal 
marker i almindelig landbrugsdrift på flere 
lokaliteter i Danmark. Derudover måles kvæl-
stofkoncentrationen i det vand, der forlader 
rodzonen. 

De efterhånden mange års data kan anven-
des til at kigge på skæbnen af kvælstof på den 
samme mark over en længere sammenhæn-
gende periode /11/, se figur 2. Den større 
spredning af punkterne for kvægbrug skyldes 
blandt andet, at der er en større usikkerhed 
forbundet med at bestemme kvælstofindhol-
det i husdyrgødningen og i grovfoderafgrø-
derne.

Det fremgår af figur 2, er der er en sam-
menhæng mellem det beregnede markover-
skud (tilført N med gødning og fiksering mi-
nus høstet N) og den beregnede udvaskning, 
når målinger og beregninger ses summeret 
over hele undersøgelsesperioden. For kvæg-
brugene, som oftest har de største markover-
skud, er den målte udvaskning gennemsnitlig 
lavere end markoverskuddet, mens der på 
planteavlsbrugene er tættere sammenhæng 
mellem markoverskud og udvaskning. Am-
moniakfordampning og denitrifikation, der 
ikke indgår i beregningen af det viste mark-
overskud, vil være større fra marker på kvæg-
brug, og der er derfor gennemsnitlig set ikke 
megen plads i balancen til en generel opbyg-
ning af jordens kvælstofpulje på disse marker. 
Ved et markoverskud på et kvægbrug i størrel-
sesordenen 150 kg N/ha vil der f.eks. typisk 
kunne være en denitrifikation på 25-40 kg 
N/ha, en ammoniakfordampning på 15 kg 
N/ha og en deposition på 20 kg N/ha. En ba-
lanceberegning ud fra disse antagelser men 
uden puljeopbygning vil herved give en po-
tentiel udvaskning i størrelsesordenen 115 - 
130 kg N/ha. Ifølge den gennemsnitlige rela-

Jordpuljen

Figur 2. Sammenhæng mellem markoverskud defineret som (handelsgødning+husdyrgødning +fiksering-
høst) og målt udvaskning registreret på stationsmarkerne i Landovervågningen. Markoverskud og udvaskning 
er summeret over hele den periode, de enkelte marker har deltaget i programmet, dvs. op til13 år. Figuren 
viser således det gennemsnitlige markoverkud og den gennemsnitlige målte kvælstofudvaskning summeret 
over hele måleperioden /11/.
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tion vist på figuren beregnes udvaskningen til 
114 kg N/ha.

Ved de lave markoverskud (typisk plante-
avlsbrugene), vil depositionen også kunne 
antages at være omkring 20 kg N/ha, ammo-
niakfordampningen ubetydelig og denitrifika-
tionen i størrelsesordenen 10-15 kg N/ha. En 
balanceberegning ud fra disse forudsætninger 
og uden indregnet puljeændring vil ved et be-
regnet markoverskud på 50 kg N/ha give en 
potentiel udvaskning i størrelsesordenen 40-
45 kg N/ha. Ifølge den gennemsnitlige rela-
tion beregnes 47 kg N/ha. Målingerne på 
markerne i landovervågningen summeret 
over en årrække peger således på, at der i 
gennemsnit tilsyneladende ikke sker nogen 
markante bedriftstypeafhængige puljeæn-
dringer. 

Puljeændringer vil klinge af 
efter en årrække
Såfremt der på en lokalitet sker en markant 
puljeopbygning som følge af ændret drifts-
form (større tilbageførsel af organisk stof til 
jorden), vil puljestigningen være størst i de 
første år og efterfølgende klinge af – som 
vist i f.eks. Rothhamsted forsøgene /7/ og 
også afspejlet i modelresultater /8,9/. Ved 
en uændret driftsform vil mineraliseringen 
efterhånden blive i samme størrelsesorden 
som tilførslen.

Ved en ændring i driftsformen fra et sæd-
skifte med stor organisk tilbageførsel til en 
mindre organisk tilbageførsel, vil den organi-
ske kvælstofpulje, der er bygget op, igen 
kunne frigives. Også nedbrydning af en or-
ganisk pulje fra en frugtbar jord vil efterhån-
den klinge af således, at der bliver bedre over-
ensstemmelse mellem tilførsel af organisk 
stof fra marken og mineraliseringen fra jord-
puljen.

Diskussionen af, i hvilket omfang puljeæn-
dringer bør indgå i vurderingerne af udvask-
ningsrisiko og effekt af forskellige virkemid-
ler, hænger i høj grad sammen med tiden. På 
kortere sigt vil puljeændringer som følge af 
ændringer i landbrugsdriften kunne have en 
vis betydning for udvaskningen. På længere 
sigt vil betydningen falde og efterhånden 
blive underordnet. 

En stor mineraliserbar jordpulje 
– en miljømæssig risiko
En stor jordpulje kan udgøre en miljømæssig 
risiko, idet den mineralisering, der foregår 
også på de tidspunkter, hvor afgrøderne ikke 
vokser, kan udvaskes. Ved en stor jordpulje 
er det derfor særligt vigtigt, at sædskiftet op-

timeres med henblik på at fange det kvælstof, 
der mineraliseres hen over året. Hvis man op-
hører med at dyrke efterafgrøder eller andre 
afgrøder, der optager kvælstof langt hen på 
året, eller hvis succesen med efterafgrøder 
ikke er god, vil der efterfølgende kunne 
komme en større kvælstofudvaskning.

Der sker løbende en udvikling inden for 
landbruget. En opbygning af en jordpulje og 
den større udvaskningsrisiko, dette kan med-
føre, kan i en periode eventuelt modsvares af 
ændringer i landbrugsdriften, men ændrin-
gerne i landbrugsdriften vil primært være sty-
ret af økonomi. Vi kan ikke vide, om den frem-
tidige landbrugsdrift vil bidrage til at fastholde 
en større jordpulje. 

Analyse af nedbørs- og afstrømningstids-
serier viser en tendens til større nedbør og af-
strømning i vinterhalvåret /12/. Dette er ens-
betydende med en større nedsivning og 
hermed risiko for udvaskning. Når jordpuljen 
og hermed mineraliseringen er stor, øges 
risikoen for udvaskning yderligere. 

Konklusion
Den organiske kvælstofpulje i jorden vil 
hele tiden være i bevægelse – både set over 
et sædskifte og over en længere årrække. 
Dyrkningspraksis og sædskifte i marken har 
generelt større indflydelse på udviklingen 
i jordens indhold af organisk kvælstof end 
mængden af tilført husdyrgødning.

Såfremt der sker en udvikling i jordens or-
ganiske pulje, vil jordpuljeændringen ved 
uændret drift klinge af efter en årrække – 
efter 30-50 år vil den ifølge måle- og modelre-
sultater være af mindre betydning. 

Da den miljømæssige vurdering foretages 
med det længere tidsperspektiv, kan en vur-
dering af risikoen for kvælstofudvaskning fra 
landbrugsarealer derfor baseres på det kvæl-
stofoverskud, der er på markerne. 

Ved screeninger i forbindelse med udvidel-
se af husdyrhold beregnes en potentiel mer-
belastning derfor ved en balanceberegning 
uden at inddrage en puljeopbygning eller –
nedbrydning.

I en VVM redegørelse og i vurdering af ud-
vaskning i grundvandsindsatsområder vil man 
som udgangspunkt sjældent have belæg for at 
fravige denne indgangsvinkel.
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