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I Vand & Jord 3, 2005 er der en interessant ar-
tikel med titlen ”Nitratudvaskning –  hvilken 
model?” af Leif Knudsen (LK) og Hans Spel-
ling Østergaard (HSØ), begge Dansk Land-
brugsrådgivning, Landscentret i Skejby.

LK og HSØ indleder med at opregne de 
modeller, der i dag bruges dels i forbindelse 
med den generelle nationale regulering af 
landbrugspraksis, dels i forbindelse med 
VVM-undersøgelser. De konkluderer, at ”det 
er bekymrende, at modellerne på helt enkle 
eksempler viser så forskellige resultater” og 
tilføjer at ”der er et akut behov for at afklare, 
hvilke modeller der kan bruges til hvilke op-
gaver”.

Man kunne tilføje, at det er bekymrende, at 
der ikke overalt i landet bruges samme næ-
ringsstofmodel. En landmand i Fyns Amt risi-
kerer derfor at få en helt anden miljøvurde-
ring end kollegaen i Nordjyllands Amt. Det fik 
i 2004 amterne til i fællesskab at udvikle en 
simpel empirisk model.

De af LK og HSØ undersøgte modeller er

Empiriske modeller kan være meget gode, 
men kun når der ikke er noget alternativ i 
form af et fast ståsted. Vi véd imidlertid, at 
massebalancen for ethvert næringsstof er op-
fyldt til enhver tid for ethvert tænkeligt kon-
trolvolumen. En model, der ikke har dét med, 
bør ikke anvendes i miljøforvaltningen. I den 
finansielle verden svarer det til, at man brugte 
regnskaber, der var udarbejdet efter andre 
principper end det dobbelte bogholderis. 

Tilbage er de komplekse, dynamiske mod-
eller, der i kombination med MIKE SHE be-
regner vand- og kvælstofstrømme fra rodzo-
nen frem til vandløb, grundvandsmagasiner 
og vådområder, hvorfra transporten frem til 
recipienten beregnes med MIKE 11. Der er 

Model Type
Daisy Standard Kompleks, dynamisk

SKEP/Daisy Kompleks, dynamisk
N-les I og N-les III Empirisk

FASSET Kompleks, dynamisk
Amternes model Empirisk
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tale om modeller, der opløser tiden i minut-
ter og afstande i meter.

I /1/, hvor hele apparatet af komplekse, dy-
namiske modeller er anvendt på et konkret 
opland (Odense Fjord), konkluderes det i 
klare ord, at modellerne i deres nuværende 
opsætning ikke kan bruges i dette opland. 
Det er også tydeligt vist af Jørgen Windolf 
(JW) i /2/ . Som JW konstaterer, er der ingen 
sammenhæng mellem model og målinger, 
ikke fordi målingerne er forkerte, men fordi 
modellerne er forkerte. Hvorvidt komplekse, 
dynamiske modeller giver bedre resultater i 
andre oplande vil tiden vise. 

Når de komplekse modeller i deres nuvæ-
rende opsætning øjensynlig ikke kan bruges 
generelt på oplandsniveau, kan de naturligvis 
heller ikke bruges på bedriftsniveau til VVM-
beregninger. Når man tilføjer, at modellerne 
er så komplekse, at det er uhyre vanskeligt at 
få overblik over, hvordan de virker, samtidig 
med at det i praksis er umuligt at kontrollere, 
om de virker, så har man lov at sige, at de 
ikke synes at være særlig anvendelige. I den 
finansielle verden svarer det til, at man ville 
anvende regnskaber, der var så detaljerede og 
i øvrigt så indviklede, at de hverken lod sig 
forstå eller kontrollere.

Alt i alt står vi uden brugbare næringsstof-
modeller samtidig med, at der er et akut be-
hov for gennemsigtige og ensartede modeller 
i arbejdet med den nationale regulering af 
landbrugspraksis, i arbejdet med VVM-under-
søgelser, og sidst, men ikke mindst, i arbejdet 
med Vandrammedirektivet. 

Mit forslag er at tage udgangspunkt ikke i 
nitratudvaskningen, men i kvælstofoverskud-
det. Som fremhævet i /3/ er det ”den bedste 
indikator, idet overskuddet er udtryk for den 
del af den tilførte N-mængde, som ikke fjer-
nes fra produktionssystemet med produk-

terne og derfor må forventes at være relateret 
til risikoen for tab til omgivelserne.” 

Bruger vi overskuddet i stedet for udvasknin-
gen, får vi også ammoniakfordampningen med. 
Dertil kommer, at overskuddet kan beregnes 
med væsentlig større nøjagtighed end udvask-
ningen. I /3/ vurderes det, at overskuddet på 
landsplan er bestemt med en usikkerhed på 
kun ca. 6 procent. Dertil kommer, at det, med 
udgangspunkt i massebalanceprincippet og in-
put-output analysen, er muligt præcist og de-
taljeret at reproducere den i /3/ beregnede ud-
vikling i kvælstofoverskuddet i dansk landbrug. 
Med lidt større usikkerhed kan det samme 
gøres på oplandsniveau /4/, /5/.

Nu hvor arbejdet med Vandrammedirektivet 
presser sig på, er det vigtigere end nogensinde 
at have klare fælles principper og ensartede 
metoder og modeller, hvis resultater kan sam-
menlignes fra opland til opland og fra land til 
land. Uden gennemsigtige og ensartede mod-
eller klapper Vandrammedirektivet nemlig 
sammen som en ramme uden struktur. 

Som beskrevet i /4/, /5/, /6/ og /7/ giver in-
put-output analysen netop den struktur, der 
skal til for at få direktivet, den nationale regu-
lering af landbrugspraksis og VVM- under-
søgelserne til at fungere.

Hans Schrøder
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