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Den mineralske kvælstofpulje i jord består af 
nitrat- og ammoniumkvælstof. Nitrat er under 
de fleste forhold den dominerende kompo-
nent og er ligeledes den form for mineralsk 
kvælstof, der lettest kan udvaskes. Jordens 
nitratindhold varierer meget henover året (se 
boks 1), mens indholdet af ammonium som 
udgangspunkt er mere konstant. Udviklingen 
i den mineralske N-pulje (N-min) hen over 
året er således primært drevet af ændringer i 
jordens nitratindhold. Den typiske udvikling 
i jordens nitratindhold er beskrevet nedenfor 
og fremgår af boks 1. Nitratindholdet stiger på 
ubevokset jord i efteråret, hvor jorden er varm 
og der sker en mineralisering af planterester 
og organisk stof i jorden. Ved mineralisering 
dannes ammonium, som dog relativt hurtigt 
nitrificeres til nitrat. 

Nitrat er vandopløselig og bindes svagt i jor-
den. Nitrat bliver derfor enten transporteret 
ud af rodzonen med overskudsnedbør, deni-
trificeret eller optaget af voksende afgrøder og 
dermed indbygget i plantetørstof. Det indhold 
af N-min, som kan måles sidst på efteråret før 
afstrømningen begynder, kan altså enten blive 
udvasket, optaget af en eventuel efterårsbe-
voksning, denitrificeret eller foreligge som N-
min det efterfølgende forår. Der sker en yder-
ligere mineralisering af kvælstof efter 
prø vetagningstidspunktet, men indholdet af 

N-min som indikator for  
kvælstofudvaskning

Måling af kvælstofudvaskning fra rodzonen på dyrkede arealer med 

sugeceller er dyrt og urealistisk at gennemføre rutinemæssigt. Et al-

ternativ kan være måling af jordens indhold af mineralsk kvælstof (N-

min) i efteråret. Det kan give information om udvaskningspoten-

tialet. Der er opstillet en model, der kan prædiktere udvaskningen 

fra en mark, baseret på den målte N-min i efteråret. 
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Boks 1. Det typiske forløb af nitratindhold i rodzonen i en landbrugsjord 
igennem året 
Den typiske dynamik i jordens nitratindhold over året ved dyrkning af almindeli
ge landbrugsafgrøder kan overordnet beskrives således: Forår: Ved vækstsæ
sonens begyndelse er mængden af nitrat stor som følge af tilført af kvælstof
gødning. Sommer: I løbet af vækstsæsonen tømmes jorden næsten helt for ni
trat som følge af afgrødens kvælstofoptagelse. Ved høst er nitratindholdet i jor
den derfor lavt. Fordampningen af vand fra afgrøden om sommeren betyder, at 
der ikke løber vand ud af rodzonen, og derfor sker der ingen nitratudvaskning. 
Efterår: Hvis jorden er ubevokset om efteråret, vil frigivelsen af kvælstof fra 
omsætning af planterester og organisk stof føre til, at nitratindholdet igen sti
ger. Hvis jorden er bevokset med en efterafgrøde af f.eks. græs, vil den vok
sende afgrøde optage en stor del af kvælstoffet, og indholdet af nitrat i jorden 
vil forblive lavt. Vinter: En større eller mindre del af det nitrat, som jorden inde
holder om efteråret, kan – afhængig af nedbørsmængde og jordtype – udvask
es i vinterhalvåret. Indholdet af nitrat i jorden falder derfor, når afstrømningen 
fra jorden begynder, hvilket typisk sker mellem oktober og december, afhæn
gig af jordtype og vejrforhold.
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N-min i jorden når typisk det højeste niveau i 
efterårs- og vinterperioden lige før begyn-
den de afstrømning ud af rodzonen.

Det er oplagt, at indholdet af N-min i rodzo-
nen i efteråret lige før begyndende afstrøm-
ning har en sammenhæng til, hvor meget N 
der potentielt kan blive udvasket i den efter-
følgende vinterperiode. Anvendelse af N-min 
målinger til at vurdere størrelsen af udvask-
ningen forudsætter dog, at det er muligt med 
rimelig sikkerhed at kvantificere relationen 
mellem N-min efterår og den efterfølgende N-
udvaskning.

Hvad siger litteraturen?
I den indledende fase af GUDP projektet 
”Emissionsbaseret kvælstofregulering” blev 
der gennemført et litteraturstudie for at un-
dersøge, om det på grundlag af eksisterende 
undersøgelser er muligt at opstille ”fornuftige” 
relationer mellem N-min efterår og den efter-
følgende N-udvaskning fra rodzonen. I denne 
forundersøgelse indgik danske, svenske, tyske 
og en enkelt nordvestfransk undersøgelse, 
hvor der kunne findes samhørende målinger 
af N-min og N-udvaskning. Litteraturstudiet 
indgår i sin helhed i /1/, og figur 1 viser blot 
et par eksempler på, hvilke udfordringer, der 
er forbundet med at fastsætte en ”fornuftig” 
relation mellem N-min og udvaskning fra 
rodzonen. 

Resultaterne øverst i figur 1 (a) stammer fra 
et ældre treårigt forsøg gennemført på Ødum 
forsøgsstation /2/. Målingerne er foretaget i de 
samme parceller hvert af de tre år 1988-1990, 
men som det ses, så adskiller 1988 sig meget 
fra de to andre år med en betydeligt lavere ud-
vaskning. Forskellen skyldes forskelle i af-
strømning, med 150-160 mm i 1988 og 250-
270 mm i både 1989 og 1990. Man er således 
nødt til at inkludere afstrømning for at kunne 
opstille en troværdig relation mellem N-min 
og udvaskning fra rodzonen.  

Resultaterne i midten i figur 1 (b) stammer 
fra nyere undersøgelser i majs foretaget på 
Jyndevad forsøgsstation /3/. Det ses her, at 
forfrugten har stor betydning for niveauet af 
både N-min og udvaskning, men at hældnin-
gen på relationen mellem disse kun påvirkes i 
mindre grad. 

Nederst i figur 1 (c), hvor resultaterne 
stam mer for forsøg i majs i Nordtyskland /4/, 
ses, at dyrkning af efterafgrøder medfører 
både lavere N-min og mindre udvaskning. Re-
lationen mellem N-min og udvaskning bliver 
også lavere.

Generelt for forsøgene gælder, at relatio-
nen mellem N-min og udvaskning er behæftet 
med en betydelig usikkerhed med r2-værdier 
ned til 0,5 - 0,6. Det er derfor nødvendigt med 

et større antal målinger for med rimelig sik-
ker hed at kvantificere relationen mellem N-
min efterår og den efterfølgende N-udvask-
ning.

Flere målinger
Der er i GUDP projektet ”Emissionsbaseret 
kvælstofregulering” gennemført et stort antal 

samhørende målinger af N-min i efteråret og 
den efterfølgende udvaskning fra rodzonen 
med henblik på at opstille en ny empirisk 
udvaskningsmodel, der ud fra jordens indhold 
af N-min kan prædiktere udvaskningen. I alt er 
der i projektet indsamlet data fra 108 forsøg i 
årene 2014 og frem til foråret 2017. Forsøgene 
dækker forskellige afgrøder, dog fortrinsvis 

Figur 1. Eksempler fra litteraturen på relationer mellem N-min efterår og efterfølgende ud-
vaskning. I a vises betydningen af år /2/, i b betydning af forfrugt /3/ og i c betydningen af 
efterafgrøder /4/. 
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vårkorn og vinterkorn med eller uden efter-
afgrøder, forskellige jordtyper, forskellige 
gødningsniveauer og varierende vejrforhold 
repræsenteret ved lokaliteterne vist i figur 2.  
Metoden, der er anvendt til måling af N-min 
og udvaskning fra rodzonen, er beskrevet 
i /5/. Ud over data fra disse forsøg er der 
fra ældre forsøg indsamlet yderligere 130 
datasæt med samhørende N-min og udvask-
ningsmålinger. 

Udvaskningsmodellen
På baggrund af de mange måledata er der op-
stillet en udvaskningsmodel for perioden fra 
september til marts det følgende år. Modellen 
dækker den periode af året, hvor hovedparten 
af udvaskningen forekommer. I modellen ind-
går ud over N-min, der siger noget om poten-
tialet for udvaskning, også den afgrøde, der 
har været dyrket, samt efterårsbevoksningen 
på marken. Hvis der dyrkes en efterafgrøde, 
er udvaskningen mindre end hvis marken ikke 
er bevokset, jf. Boks 1. I modellen indgår også 
jordens lerindhold, som er vigtig for bereg-
ning af udvaskningens størrelse, idet lerjorde 
bedre tilbageholder nitrat i rodzonen pga. 
mange flere mikroporer, hvor vandet og nitra-
ten kan holdes tilbage, hvilket ikke i samme 
grad er tilfældet i sandede jorde med større 
porer og større hydraulisk ledningsevne. 

Den udviklede model prædikterer udvask-
ningen fra rodzonen for perioden september 
til marts og er derved forskellig fra andre em-
piriske modeller (NLES3, NLES4 og den kom-
mende NLES5), der også inddrager udvasknin-
gen i foråret og sommerperioden. I figur 3 er 
vist, hvordan modellen prædikterer udvask-
ningen i forhold til samtlige 237 observatio-
ner, der indgår i kalibreringsgrundlaget for 
modellen. Som for mange typer af empiriske 
modeller, der beskriver biologiske systemer 
og processer, er der en betydelig usikkerhed, 
som dels skyldes usikkerheder på målingerne 
og dels usikkerheder på modellen. Med en R2 
på 0,69 er forklaringsgraden dog højere end 
ved NLES-modellerne, hvor R2 generelt ligger 
omkring 0,5.

Beregningseksempler
I figur 4 er vist et par eksempler på beregnin-
ger med modellen, hvor udvaskningen er 
beregnet som funktion af jordens afstrøm-
ning (tv) og efterårsbevoksning (th). Hvis 
der f.eks. i en mark uden efterafgrøder er en 
modelberegnet afstrømning på 300 mm og 
der er målt et indhold af N-min på 60 kg N pr. 
ha, bliver udvaskningen beregnet til 40 kg N 
pr. ha. Hvis N-min måles til 20 kg N pr. ha i en 
nabomark med efterafgrøder bliver udvasknin-
gen beregnet til ca. 18 kg N pr. ha. Effekten af 

Figur 2. Lokaliteter for N-min og udvaskningsdata indsamlet fra forsøgsmarker og fra lando-
vervågning (LOOP) placeret på forskellige jordtyper.

Figur 3. Prædikteret kvælstofudvaskning fra rodzonen sammenholdt med målt kvælstofud-
vaskning.
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efterafgrøden kan således opgøres til 22 kg N 
pr. ha. Modellen kan herved være med til at 
kvalificere effekten af efterafgrøder under for-
skellige nedbørs- og jordbundsforhold. 
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Figur 4. Eksempler på modelberegnet kvælstofudvaskning fra rodzonen som funktion af N-min i jorden ved forskellige afstrømninger og med 
eller uden efterafgrøder. 
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