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N-udvaskning med DAISY-ståbi
Ønsket om forbedret vandmiljø stiller krav til landmanden om redu-

ceret udvaskning. Landmanden stiller krav om en individuel behand-

ling. I projektet “DAISY-standardisering” er udviklet et redskab og en 

Ståbi, der kan hjælpe amtsmedarbejdere og landbrugskonsulenter 

igennem en vurdering af udvaskning fra enkeltmarker og bedrift.
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Grundvandszonering, indsatsplanlægning og 
VVM-undersøgelser har skabt et stadigt sti-
gende behov for at kunne gennemføre kon-
sistente N-udvaskningsberegninger på ejen-
doms-, oplands- og amtsniveau. Den 
almindeligt anvendte metode i øjeblikket er 
Simmelsgaards regressionsligning /1/. Denne 
metode har imidlertid en række begrænsnin-
ger, der har gjort det hensigtsmæssigt at for-
søge at finde en anden metode, der kan 
bruges på bedriftsniveau.

Der eksisterer en række avancerede model-
ler til beregning af kvælstofudvaskning. Den 
mest benyttede model til danske forhold er 
DAISY /2/,/3/, udviklet på den Kongelige Vet-
erinær & Landbohøjskole (KVL). DAISY har 
været under udvikling og aftestning siden 
slutningen af 80’erne og har været igennem 
en række internationale validerings-øvelser. 
Der foreligger desuden en lang række gode 
resultater fra studier, hvor denne model har 
været anvendt. Modellens troværdighed i for-
skningssammenhæng er derfor høj, og anven-
deligheden i en lang række forskellige situa-
tioner er dokumenteret. 

Erfaringen er imidlertid, at resultatet af 
avancerede modeller ikke er uafhængigt af 
brugeren. Modellen har behov for en række 
drivvariable, og der indgår en række parame-
tre, som brugeren skal tage stilling til. En 

standardisering af modelparameteriseringen 
og procedurer er derfor påkrævet, hvis mod-
elberegningerne skal udføres ensartet af alle 
brugere. Formålet med projektet ”DAISY 
standardisering” har derfor været at udvikle 
en Stå-bi /4/ og et hjælpeprogram, der kan as-
sistere brugere i anvendelse af DAISY-model-
len til bestemmelse af en årlig gennemsnit-
sudvaskning af N. Desuden er der opbygget 
et bibliotek over standardjorde, afgrøder og 
dyrkningforhold, der kan hjælpe brugeren 
igennem en analyse.

Projektet er financieret af Miljøstyrelsen, 
Fyns, Århus, Storstrøms, Sønderjyllands og 
Nordjyllands amt samt Landbrugets Rådgiv-
ningscenter. Ståbi-en findes på DAISY’s 
hjemmeside http://www.dina.kvl.dk/~daisy/
og på  http://www.dhisoftware.com/daisygis/
Support/index.htm, hvor en demonstrations-
version af hjælpeprogrammet DAISYGIS /5/ 
også findes.

Metode
Brugeren skal specificere information om 
klima, jord og dyrkningsforhold for at kunne 
gennemføre beregningen. Det mest kom-
plette klimadatasæt, der eksisterer, er grid-
data for nedbør beregnet i 10*10 km2 grids og 
temperatur og indstråling beregnet i 20*20 
km2 grids. Imidlertid ses ofte variationer i ned-
bør på 10% inden for et grid. Det er muligt at 
anvende lokale nedbørsdata, hvis de forven-
tes at være mere repræsentative, men det 
kræver større erfaring at skulle håndtere data-
serier, der måske ikke er komplette.

Jordbundsdata skal være lokale, og der bør 
foreligge data vedrørende tekstur, organisk 
stof og volumenvægt for de typiske jorde på 
bedriften, både for overjorden og de under-
liggende horizonter. Da man ikke ud fra over-
jorden kan forudsige underjordens beskaffen-
hed, må man, hvis data ikke foreligger, antage 
at underjorden er sandet. Dermed bliver det 
oftest en fordel for landmanden at skaffe de 
manglende data til veje.

Sædskifter og dyrkningsforhold baseres på 
bedriftens nuværende forhold og praksis, 
samt forventede ændringer. Der tages hensyn 
til nedmuldning af halm, efterafgrøder og an-
dre driftsmæssige foranstaltninger.

Udvaskningen er stærkt påvirket af klimaet, 
afgrødevalget, afgrødefølgen og gødningstil-
delingen i det enkelte år. For at kunne opnå 
reproducerbare og sammenlignelige udvask-
ningstal opstilles et sædskifte på baggrund af 
den nuværende dyrkningsform, og der simule-
res over 10 år. Sædskiftet forskubbes et år i 
forhold til klimafilen, og der simuleres igen 
over 10 år, indtil alle afgrøder er repræsente-
ret i alle år. Der beregnes til slut en gennem-
snitlig udvaskning for sædskiftet. Det betyder, 
at den beregnede udvaskning repræsenterer 
et gennemsnit og ikke det faktiske tal for det 
enkelte år. Til gengæld kan udvaskningen fra 
forskellige sædskifter sammenlignes på et kon-
sistent grundlag. I realiteten simuleres 20 år, 
idet de første 10 betragtes som opvarmnings-
periode.

Jordens organiske indhold er en meget vig-
tig parameter for beregningen. Ingen dyrk-
ningssystemer er i ligevægt – ligevægt kræver 
mange hundrede års dyrkning med uændret 
praksis. For at have et ensartet udgangspunkt 
anvendes den gennemsnitligt tilførte kulstof-
mængde til estimation af balancen i jordens 
puljer.

Eksempel på beregning for en bedrift
Den almindeligste anvendelse tænkes at 

være sammenlignende beregninger af udvask-

Unik kombination Jordtype Nedre rand Mark nr.
1 JB6 Drænet 4,5
2 JB6 Udrænet 1, 6, 7, det meste af nr. 2 og lidt af nr. 7
3 JB4 Udrænet Lidt af nr. 2 og det meste af nr. 3

Tabel 1. Oversigt over de forskellige unikke kombinationer der forekommer på den undersøgte bedrift. Der 
praktiseres det samme sædskifte på alle marker, og der er benyttet de samme klimadata for hele bedriften..
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ning før og efter en omlægning af en bedrift, 
typisk til større dyrehold. I følgende eksem-
pel er taget udgangspunkt i en planteavlsbe-
drift, der skal omlægges til svinebrug på op til 
1,4 DE/ha. 

Klimadata stammer fra DMI’s klimagrid for 
perioden 1.1.1990 til 31.12.2000 med 
passende korrektionsfaktorer for vindeffekt 
og wettingtab. 

Figur 1 og tabel 1 viser bedriftens marker 
og jordtyper. I eksemplet her regnes kun på 
den drænede jord, der er klassificeret som 
JB6 (dvs. med teksturen 10-15% ler, 0-30% 
silt, 40-90% finsand og 55-90% sand ialt og hu-
musindhold < 10 %). Jordens hydrauliske 
parametre estimeres på basis af teksturen, hu-
musindholdet, og volumenvægten, se tab. 2, 
der i eksemplet forudsættes målt på bedrif-
ten. På nuværende tidspunkt anvendes pedo-
transfer-funktionen ”HYPRES”/6/ til beregning 
af de hydrauliske parametre. HYPRES omsæt-
ter information om tekstur, humusindhold og 
volumenvægt til hydrauliske parametre. I 
fremtiden kan HYPRES måske udskiftes med 
en dansk-baseret funktion. C/N-forholdet er 
målt.

Sædskiftet forventes at være vinterraps, vin-

terhvede, vinterhvede, vårbyg, vinterbyg både 
før og efter omlægningen, men gødningstil-
delingen afspejler de ændrede forhold. For-
skellen mellem den fremtidige og den nuvæ-
rende brugsform er derfor kun formen af 
gødningen, der i den nuværende driftsform er 
handelsgødning, som i den fremtidige drifts-
form til dels erstattes af svinegylle. I eksem-
plet tildeles 140 kg N i svinegylle til hver af-
grøde, og der fyldes op med handelsgødning 
til plantedirektoratets normer.

Resultaterne af beregningerne viser, at der 
tilføres 34,4 kg mere N til svinebruget end til 
planteavlssædskiftet pr år/ha på grund af en 
lavere udnyttelsesgrad, se tab. 3. En del af 
dette N forsvinder fra vandfasen: 12,6 kg for-

damper som NH
3
, og denitrifikation og latter-

gasudvikling er 3,7 kg større for svinebruget 
end for plantebruget. Der høstes desuden 4,3 
kg N/ha mere i svinesædskiftet. På grund af 
den organiske tilførsel indbygges 11,3 kg N i 
den organiske pulje i jorden, mens der ses en 
stigning på 0,3 kg N/ha i den uorganiske. 

Udvaskningen til grundvand og dræn stiger 
ialt med 2,2 kg N/ha i det givne eksempel, 
med en koncentrationsstigning fra 5,5 mg/l til 
6,3-6,4 mg/l til følge.

Beregningen giver altså mulighed for at 
vurdere de forskellige elementer i massebalan-
cen før og efter en ændring. Det er for eksem-
pel forventeligt, at den organiske pulje stiger, 
når der tilføres mere organisk gødning. Imid-

N-udvaskning

Figur 1. Flyfoto af bedriftens 7 marker (angivet med nummer og omgivet af grønne streger) og det omliggende område. Området omgivet af en blå linie og 
blåprikket angiver, at området er drænet. Det beregnede eksempel svarer til det gule område, der udgør ca. 25% af bedriftens samlede areal.

Horizonter A B C
Ler 12.0 13.7 14.0
Silt 15.0 14.0 13.0

Finsand 45.0 46.0 47.0
Grovsand 25.6 26.0 25.9
Humus 2.4 0.3 0.1
C/N 11 8.1 12

Volumenvægt 1.53 1.64 1.72

Tabel 2. Tekstur, volumenvægt og C/N-forhold anvendt i beregningseksemplet.
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lertid må det også forventes, at den øgede 
pulje på langt sigt vil føre til øget mineralise-
ring og dermed øget udvaskning. I beregnin-
gen er kulstofpuljerne initialiseret på forskel-
ligt niveau, sådan at der allerede er taget 
hensyn til, at puljerne har indstillet sig noget i 
svinebrugssædskiftet. En mere detaljeret vur-
dering af langtidseffekten kræver, at man 
simulerer en endnu længere periode. Lige-
vægt indtræder først efter uændret anven-
delse over mange hundrede år, hvilket er en 
urealistisk tidshorisont for en bestemt dyrk-
ningsform. 

Sammenligning med målte data
Det har ikke været muligt under projektet at 
foretage en grundig validering af den anbe-
falede metode. Beregningerne resulterer i en 
gennemsnitsudvaskning for 10 års simulering, 
mens målinger i den virkelige verden afspejler 
ændringer i afgrødevalg, gødningsstrategi og 
klima for den enkelte lokalitet. Der er imidler-
tid foretaget en sammenligning af de bereg-
nede koncentrationer i drænvand på to lokali-
teter i NOVA-oplandet på Fyn. Beregningerne 
er foretaget ved at gå ud fra det lokale klima 
og afgrødeinformation, men ved anvendelse 

af de standardiserede dyrkningsbeskrivelser, 
dog med aktuelle gødningsmængder. Jordin-
formationen er i første omgang kun JB-num-
mer, og dernæst baseret på en lokal profil-
beskrivelse. Begge marker er drænede, og 
modellens nedre rand, dvs grundvandssving-
ningerne, er kalibreret alene på baggrund af 
information om, hvilke måneder, der normalt 
observeres drænafstrømning. Til slut er afgrø-
derne kalibreret på basis af høstet tørstof og 
estimeret N-indhold. Dette er ikke gjort for 
den enkelte mark og år, men for alle fore-
komster af en enkelt afgrøde på en gang.

Resultaterne er vist i tabel 4-7. Simulering-
erne af udbytter og udvaskning forbedres 
klart, når informationen øges fra JB-nummer 
alene til en profilbeskrivelse. Det skyldes ikke 
mindst, at Stå-bien kræver, at en udefineret 
underjord fortolkes som en JB1, som må 
anses for at være det værst mulige tilfælde. 
Kalibreringen af udbyttet mindsker naturligvis 
afvigelsen mellem observeret og simuleret 
udbytte, men det har kun forbedret beregnin-
gen af nitratkoncentration i drænet på den 
ene mark. Der knytter sig en række proble-
mer til afgrødekalibreringen.

For det første er udbyttet af foderafgrøder 

er generelt dårligere bestemt end af kornaf-
grøder. Det drejer sig i simuleringerne om 
græs, helsæd og majs. Det rapporterede ma-
jsudbytte er langt højere end den generelle 
statistik (ca 50%), og selv om de simulerede 
udbytter er lidt mindre end de aktuelle, un-
dervurderes udvaskningen. For helsæd og 
græs synes udbyttet at være lidt undervur-
deret. Specielt for græs kan det også være 
inkorporeringen i jordens organiske pulje, 
der er undervurderet.

For det andet forekommer vinterhveden 
ofte på de to marker, men der er forskel på 
hvor godt simuleringen rammer de forskellige 
år. Det ukalibrerede modul rammer udbyt-
terne i 96 på mark 2 og nogenlunde i 94 og 96 
i mark 6, men undervurderer de fleste af de 
øvrige forekomster. Ved kalibreringen forbed-
res resultaterne for 90 og 93 på mark 2, og i 
93 og 94 på mark 6, mens de oprindeligt gode 
resultater i 1996 ender med stærkt overvur-
derede udbytter.

Generelt for hele perioden er afvigelsen i 
høstet N 3 hhv 7% efter afgrødekalibrering.

Resultaterne er først sammenholdt med 
observationerne af koncentrationer i dræn-
vand efter alle beregninger var foretaget. I 
sammenligningen er koncentrationerne 
vægtet med drænvandsafstrømningen. I den 
endelige simulering er afvigelsen på koncen-
trationerne på 10 hhv. 12%. 

Beregningerne er gennemgået for tydelige 
fejl, men ingen poster i vandbalancen eller 
kvælstofbalancen (se tab. 8) falder væsentligt 
udenfor det forventede niveau. Denitrifikatio-
nen er høj, specielt på station 6-marken, men 
værdierne falder ikke udenfor de eksiste-
rende observationer på en JB7-jord. De an-
vendte ledningsevner, der er bestemt på basis 
af tekstur, ligger nogenlunde på niveau med 
de faktisk målte værdier. 

Endelig er de samme beregninger foretaget 
på basis af grid-nedbør i stedet for lokal ned-
bør. Det giver i dette tilfælde lidt bedre resul-
tater, se tab.  9 og 10, men at resultatet er 
bedre må anses for at være tilfældigt. Bereg-
ningerne er beskrevet i detaljer i Stå-biens Ap-
pendix 10 /4/.

Konklusion
Resultaterne tyder på, at beregningerne, der 
følger Stå-biens metode og ligger inden for 
det erfaringsområde, som funktionerne er ud-
viklet på, vil resultere i simuleringer, der lig-
ger inden for 10-15 % af de sande værdier. Be-
regningerne giver mulighed for at vurdere 
størrelsen af alle tilførsler og tabsposter og for 
at inkludere specielle forhold som vanding. 

Der er imidlertid nogle områder, hvor simu-
leringerne ikke kan forventes at være helt så 

N-udvaskning

Tabel 3. Kvælstofbalance for nyt og tidligere dyrkningssystem.

Svinebrug Planteavlsbrug Forskel

Tilførsel

Mineralsk N 142.0 142.6 -0.6

Organisk N 35.0 0.0 35.0

Deposition 15.5 15.5 0.0

N-fixering 0.0 0.0 0.0

Såsæd N 3.6 3.6 0.0

Total N input 196.1 161.7 34.4

Fjernelse

NH3 fordampning 12.6 0.0 12.6

N-udvaskning til dræn 10.6 9.2 1.4

N-udvaskning til grundvand 6.2 5.4 0.8

Denitrifikation 16.0 14.8 1.3

Lattergas 8.9 6.5 2.4

Høst N (primær) 116.3 112.1 4.2

Høst N (sekundær) 9.6 9.5 0.1

Høst N total 125.9 121.6 4.3

Total N output 180.3 157.4 22.8

Interne N-puljer

Organisk N-indhold 9114.9 8936.0 178.9

Ændr. i org. N-indhold 15.6 4.4 11.3

Ændr. i uorg. N-indhold 2.3 2.0 0.3

Ændr. i afgrødens N-indhold -2.1 -2.0 0.0

Total ændr. i pujler 15.8 4.3 11.5
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Afgrøde og høstår
Observeret 

udbytte 
Kg N/ha

JB-jord 
(Ukal.)

Kg N/ha

Lokal-jord
(Ukal.)

Kg N/ha

Lokal-jord
(Kal.)

Kg N/ha   
Fodermajs (1990) 310 199 210 287
Fodermajs (1991) 310 159 188 253
Fodermajs (1992) 256 120 155 231

Vinterhvede (1993) 197 101 121 156
Vinterhvede (1994) 197 173 186 192
Vinterhvede (1995) 181 119 130 133
Vinterhvede (1996) 138 98 127 154
Vinterhvede (1997) 157 142 183 181
Fabriksroer (1998) 93 123 130 94

Vårbyg/helsæd+eft. (1999) 176 174 177 187
Totalt 2015 1,407 1,606 1,868

Afvigelse fra observeret 
(%)

-30.2 -20.3 -7.3

gode. Det gælder organiske jorde, hvor de hy-
drauliske funktioner og mineraliseringen er 
dårligt beskrevet, og derfor også dårligt pa-
rameteriseret i modellen. Desuden har det 
vist sig, at pedotransfer-funktionen HYPRES, 
der oversætter teksturen til hydrauliske para-
metre, ikke er hensigtsmæssig for JB3-(un-
der)-jorde, fordi funktionen primært er udvik-
let på mere finsandede jorde og derfor 
forudsiger højere vandindhold og lavere led-
ningsevne end korrekt. Det er imidlertid van-
skeligt at forbedre dette forhold, før et sæt 
danske pedotransfer-funktioner bliver udvik-
let. Problemet forventes at være mindre for 
JB1-jorde fordi A-horizonten spiller en relativt 
større rolle på grund af mindre roddybder. 
JB3-jorde udgør ca. 7% af danske landbrugs-
jorde. 

Der arbejdes i øjeblikket på KVL på at for-
bedre parameteriseringen af græsmodulet, 
ligesom der til stadighed arbejdes på DHI 
med forbedring og videreudvikling af DAISY 
GIS.

REFERENCER

/1/ Simmelsgaard, S.E., Kristensen, K., Andersen, H.E, 

Grant, R., Jørgensen, J.O., Østergaard, H.S. 2000: Em-

pirisk model til beregning af kvælstofudvaskning fra 

rodzonen, N-LES. DJF-rapport, Markbrug, nr. 32.

/2/ Abrahamsen, P., and Hansen, S. 2000: Daisy: An Open 

Soil-Crop-Atmosphere System Model. Environ. 

Model. Software 15, 313-330.

/3/ Hansen, S., Jensen, H.E., Nielsen, N.E., Svendsen, H. 

1990: DAISY: Soil Plant Atmosphere System Model. 

NPO Report No. A 10. The National Agency for Envi-

ronmental Protection, Copenhagen, 272 pp.

/4/ Styczen, M., Hansen, S, Jensen, L. S., Svendsen, H., 

Abrahamsen, P., Børgesen, C. D., Thirup, C. & Øster-

gaard, H. S. 2003: Standardopstillinger til Daisy-mod-

ellen. Vejledning og baggrund. Ikke endelig udgave. 

Afgrøde og høstår
Observeret 

konc.
mg/l

JB-jord 
(Ukal.)
mg/l

Lokal-jord
(Ukal.)
mg/l

Lokal-jord
(Kal.)
mg/l

Vinterhvede (1990) 11.8 10.7 3.3 10.4
Vårbyg m. udlæg (1991) 13.3 7.5 2.3 7.2

Kløverfrø (1992) 19.0 20.4 11.9 16.3
Vinterhvede (1993) 15.8 26.8 13.2 13.4

Vårbyg (1994) 8.6 12.2 6.8 6.5
Markært (1995) 6.7 8.2 5.9 5.5

Vinterhvede (1996) 18.9 12.4 7.6
Vinterbyg (1997) 13.9 41.8 18.1 17.1
Vinterraps (1998) 21.3 21.2 9.0 14.8
Rajgræs (1999) 7.4 6.5 3.8 17.6

Vægtet Gennemsnit 14.1 18.4 9.0 12.7
Afvigelse fra observeret (%) 30.4 -36.6 -10.2

Afgrøde og høstår
Observeret 

udbytte 
Kg N/ha

JB-jord 
(Ukal.)1

Kg N/ha

Lokal-jord
(Ukal.)1

Kg N/ha

Lokal-jord
(Kal.)1

Kg N/ha   
Vinterhvede (1990) 177 157 146 164

Vårbyg m. udlæg (1991) 82 94 83 88
Kløverfrø (1992) 30 35 39 34

Vinterhvede (1993) 154 99 118 139
Vårbyg (1994) 91 85 75 75

Markært (1995) 158 80 81 143
Vinterhvede (1996) 169 108 162 211
Vinterbyg (1997) 131 108 119 108
Vinterraps (1998) 134 152 151 133
Rajgræs (1999) 41 90 77 39

Totalt 1,168 1,006 1,052 1,134
Afvigelse fra observeret (%) -13.8 -9.9 -2.9

Tabel 4. Sammenligning mellem observerede og 
simulerede N-udbytter for Station 2 med anven-
delse af klimadata fra en lokal klimastation (Bols-
mose). 1 Hhv. ukalibreret (Ukal.) og kalibreret (Kal.).

Tabel 5. Sammenligning mellem observerede 
og simulerede NO3-N-koncentrationer i dræn for 
Station 2 med anvendelse af klimadata fra lokal 
klimastation.

Tabel 6. Sammenligning mellem observerede 
og simulerede N-udbytter for Station 6 med an-
vendelse af klimadata fra en lokal klimastation 
(Bolsmose).

Tabel 7. Sammenligning mellem observerede 
og simulerede NO3-N-koncentrationer i dræn for 
Station 6 med anvendelse af klimadata fra lokal 
klimastation.

Afgrøde og høstår
Observeret 

konc.
mg/l

JB-jord 
(Ukal.)
mg/l

Lokal-jord
(Ukal.)
mg/l

Lokal-jord
(Kal.)
mg/l

Fodermajs (1990) 33.6 49.0 36.2 33.8
Fodermajs (1991) 45.9 53.6 48.8 35.2
Fodermajs (1992) 47.4 71.7 57.3 37.8

Vinterhvede (1993) 24.4 47.4 43.5 25.8
Vinterhvede (1994) 20.1 16.6 17.3 10.8
Vinterhvede (1995) 14.0 10.3 13.2 8.6
Vinterhvede (1996) 25.9 17.2 11.7
Vinterhvede (1997) 23.4 25.3 14.3 11.3
Fabriksroer (1998) 14.5 16.5 10.6 14.5

Vårbyg/helsæd+eft. (1999) 12.5 22.4 18.6 22.8
Vægtet gennemsnit 24.1 32.7 27.7 21.2

Afvigelse fra observeret (%) 35.6 15.0 -12.0

N-udvaskning
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N-udvaskning

Station 2 Station 6

JB-jord 
(Ukal.)

Kg N/ha

Lokal jord
(Ukal.)

Kg N/ha

Lokal jord 
(Kal.)

Kg N/ha

JB-jord 
(Ukal.)

Kg N/ha

Lokal jord
(Ukal.)

Kg N/ha

Lokal jord 
(Kal.)

Kg N/ha

Tilført

Handelsgødning 93 93 93 104 104 104
Husdyrgødning 51 51 51 212 212 212

Deposition 22 22 22 22 22 22
Fixering 39 40 55 0 0 0
Med frø 3 3 3 3 3 3

Tilført i alt 208 209 225 342 342 342

Fraførsel

Ammoniak fordampning 3 3 3 32 32 32
Høstet N 119 124 130 153 173 198

Denitrifikation 19 26 27 27 37 38
Lattergasudvikling 4 4 4 6 6 6

Udvaskning – Grundvand 30 12 18 55 38 31
Udvaskning –Dræn 36 19 27 63 55 42

Overfladisk afstrømning 0 0 0 0 0 0
Udvaskning ialt 65 31 45 117 93 73
Fraførsel i alt 212 188 209 335 341 348

Ind – ud -3 21 16 7 1 -6

Ændring i puljer

Ændring, Org pulje -2 22 21 12 2 -1
Ændring, Uorg pulje 0 2 0 -8 -5 -9

I planter -2 -3 -5 3 4 4
I overfladen 0 0 0 0 0 0
Puljer i alt -3 21 16 7 1 -6

Tabel 8. Kvælstofbalance for Station 2 og Station 6 med anvendelse af klimadata fra lokal klimastation 
(Bolsmose).

Lokale klima data (Bolsmose) Grid klima data
Observeret JB-jord (ukal.) Lokal-jord (ukal.) Lokal-jord (kal.) JB-jord (ukal.) Lokal-jord (ukal.) Lokal-jord (kal.)

Udbytte 
(kg N/ha)

1,168 1,006 1,052 1,134 1,067 1,074 1,153

Afvigelse (%) -13.8 -9.9 -2.9 -8.6 -8.0 -1.3
NO3-N-konc. 

(mg/l)
14.1 18.4 9.0 12.7 19.7 9.4 13.6

Afvigelse (%) 30.4 -36.6 -10.2 39.6 -33.7 -3.4

Lokale klima data (Bolsmose) Grid klima data
Observeret Kun JB-nr. (ukal.) Lokal-jord (ukal.) Lokal-jord (kal.) JB-jord (ukal.) Lokal-jord (ukal.) Lokal-jord (kal.)

Udbytte 
(kg N/ha)

2015 1407 1606 1868 1415 1593 1840

Afvigelse (%) -30.2 -20.3 -7.3 -29.8 -20.9 -8.7
NO3-N-konc. 

(mg/l)
24.1 32.7 27.7 21.2 39 34 27

Afvigelse (%) 35.6 15.0 -12.0 61.5 39.4 10.1

Tabel 9. Sammenligning mellem de totale simulerede og observerede udbytter samt mellem observerede og simulerede NO3-N-koncentrationer i drænvandet på 
Station 2, hhv. med brug af lokale og grid klima data.

Tabel 10. Sammenligning mellem de totale simulerede og observerede udbytter samt mellem observerede og simulerede NO3-N-koncentrationer i drænvandet på 
Station 6, hhv. med brug af lokale og grid klima data.


