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Vandrammedirektivet indebærer, at vanddi-
strikterne gør rede for regnskaberne (kreds-
løbene) med vand og stof, herunder først og 
fremmest kvælstof og fosfor, men også pesti-
cider og andre miljøfremmede stoffer.

Modelsystemet CONSEQUENCE (CSQ) gør 
det muligt at opstille sådanne regnskaber på 
en entydig og ensartet måde. Modelsystemet 
er beskrevet i /4/, /5/ og /6/. I en artikel i det 
foregående nummer af bladet /7/ blev det an-
vendt på kvælstofregnskabet for oplandet til 
Taps Å i Sønderjylland. 

I denne artikel beskrives modelsystemets 
anvendelse på kvælstofkredsløbet i dansk 
landbrug. Følgende spørgsmål rejses: Hvor-
dan har kvælstofoverskuddet i dansk land-
brug udviklet sig siden midten af 1980’erne? 
Hvor stort skal overskuddet være i 2015? 
Hvad koster det? Til sidst kædes input-output 
metoden og modelsystemet sammen med 
idéen i Vandrammedirektivet. 

Opgaven
Direktivet tager udgangspunkt i et vandom-
råde, fx en fjord, der modtager næringsstoffer 
fra landbrug, industri og byer. Direktivet kræ-
ver, at fjorden senest i 2015 har opnået en 
’god tilstand’, hvorved forstås en tilstand, der 
kun afviger svagt fra den upåvirkede tilstand, 
der er en (tænkt) tilstand uden forurening fra 
mennesker og deres produktionssystemer 
(landbrug, industri og dambrug) i fjordens 
nedbørsopland.

HANS SCHRØDER

Den upåvirkede tilstand, også kaldet ’refe-
rencetilstanden’, skal defineres på samme 
måde overalt i EU. I beboede områder er det i 
sagens natur vanskeligt at opnå en helt upåvir-
ket tilstand, og opgaven er da at fastlægge, 
hvor stor en afvigelse fra denne tilstand, vi vil 
acceptere – med behørig hensyntagen til det 
teknisk-økonomisk mulige.

På den ene side er der mennesker og deres 
produktionssystemer i oplandet til fjorden og 
på den anden side fjordens økologiske til-
stand. For at komme fra den ene side til den 
anden, kræves to slags modeller: For det før-
ste en model, der kæder fjordens tilstand sam-
men med den mængde kvælstof, der strøm-
mer til fjorden (fjordens kvælstofbelastning), 
hvad enten det sker via vandløb, via atmos-
færen eller ved direkte udledning. For det an-
det en model, der kæder denne kvælstofbe-
lastning sammen med fjordoplandets 
kvælstofoverskud, der består af tre dele: 1) 
kvælstofoverskuddet fra landbruget i oplan-
det, 2) kvælstofoverskuddet (fra hele arealet) 
i referencetilstanden og 3) punktkilder. Sidst-
nævnte model er beskrevet i /7/. Modellen, 
der bygger på data fra det nationale overvåg-
ningsprogram, gælder lerede oplande. 

For vandområder som fx en fjord med 
lerede oplande er det således muligt at eta-
blere forbindelsen mellem årsagen (i hoved-
sagen kvælstofoverskuddet i landbruget i op-
landet) og virkningen: tilstanden i fjorden. 
Det er fx muligt at afgøre, hvor meget kvæl-
stofkoncentrationen i vandløbene i fjordens 
opland og fjordens kvælstofbelastning vil æn-
dre sig som funktion af en række letforståe-
lige produktions- og nøgletal såsom svine-
produktionen størrelse, svinenes 

fodereffektivitet, udnyttelsen af kvælstof i 
husdyrgødningen og arealet af våde enge.

Opgaven er at nedbringe oplandets kvæl-
stofoverskud ved at kombinere en række 
mulige foranstaltninger (såsom at nedsætte 
input af nyt kvælstof til landbrugssystemet i 
oplandet til fjorden, forbedre landbrugssyste-
mets struktur og etablere våde enge) sådan, 
at samfundet opnår en given nedbringelse af 
fjordens kvælstofbelastning (og dermed en 
given virkning i fjorden) for den mindst 
mulige omkostning, eller, omvendt, at sam-
fundet for en given omkostning opnår den 
størst mulige nedbringelse af kvælstofbelast-
ningen (og dermed den størst mulige virk-
ning i vandmiljøet). 

Det er naturligt at begynde med kvælstof, 
for det første fordi det er det vigtigste næ-
ringsstof, for det andet fordi kvælstofregnska-
bet er det mest generelle stofregnskab. Når 
først det er på plads, er det let at tilføje fosfor 
og andre næringsstoffer og således udarbejde 
en fuldstændig næringsstofplan som en del af 
vandplanen. Vandvolumen behandles som et 
’stof’, hvis kredsløb (koblet til kvælstofkreds-
løbet) kan beskrives som vist i /6/. Med 
samme system kan man tilføje tungmetaller, 
pesticider og miljøfremmede stoffer – foru-
den energi og kulstof. 

Metoden
Metoden består i gentagen anvendelse af 2 og 
kun 2 regler. Den ene er, at vand(volumen), 
(grund)stof og energi hverken opstår eller 
forsvinder, men bevares. Den anden er, at 
man, for at have en model, skal have lige så 
mange (uafhængige) ligninger som ube-
kendte. Ligningerne opstilles og løses af mo-
delsystemet CSQ, når man tegner vand- eller 
stofkredsløbene som netværk af kasser (med 
beholdninger) og pile (med strømme), se fx /
5/. Metoden og systemet er variationer over 
ét og samme tema, nemlig sammenhørende 
lineære ligninger.

Metoden bygger på den økonomiske input-
output analyse, der her er udvidet til at om-
fatte strømme og beholdninger af vand, stof 
og energi. De betragtede systemer kan være 
så store som et helt land eller sågar hele EU – 
eller så små som et dansk vandløbsopland el-
ler sågar en enkelt landbrugsejendom.

Modelsystemet
Modelsystemet er enklere, end man forven-
ter, og det læres hurtigst ved at begynde med 
det enklest tænkelige. Figur 1 viser den en-
klest tænkelig fremstilling af kvælstofregnska-
bet for dansk landbrug i 1985/86 og 2003/04, 
dvs. ved begyndelsen af VMP I og slutningen 

Vandrammedirektivet og 
stofkredsløbene
En metode og et system til entydige og ensartede vand- og stofregn-

skaber foreligger i form af et modelsystem, der visualiserer kredsløb 

af vand, stof og energi som netværk af kasser og pile. I Vand & Jord  
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af VMP II. Udviklingen i kvælstofoverskuddet 
er rapporteret i /3/. De i figur 1 viste tal afvi-
ger en smule fra tallene i /3/, i hovedsagen 
fordi jeg har anvendt lidt andre værdier for 
den del af kvælstofnedfaldet, der stammer fra 
kilder uden for dansk landbrug. I begge til-
fælde er der tale om et fald i kvælstofover-
skuddet på ca. 38 procent fra begyndelsen af 
VMP I til slutningen af VMP II.

Modelsystemet virker i to forskellige til-
stande. For det første ’overvågningstilstand’, 
hvor kun bevarelsesligningerne er aktive, og 
for det andet ’styringstilstand’, hvor ligninger, 
der definerer nøgletal (forholdstal) også er 
med i sættet af sammenhørende ligninger. I 
overvågningstilstand kalibreres modellen i 
den forstand, at man beregner nøgletallet 
(systemets effektivitet). I styringstilstand er 
udviklingen i output af kvælstof i landbrugs-
produkter og kvælstofoverskuddet (begge 
vist i rødt) løsningen til 2 ligninger med 2 
ubekendte med udviklingen i systemets effek-
tivitet (beregnet i overvågningstilstand) og 
udviklingen i input af nyt kvælstof som datain-
put. I overvågningstilstand køres modellen fra 
2003/04 baglæns til 1985/86. Her skiftes til 
styringstilstand, hvorefter modellen køres for-
læns tilbage til 2003/04 . På den måde repro-
duceres præcis den målte udvikling i kvælstof-
overskuddet. 

En større grad af detaljering er imidlertid 
nødvendig for at få en input-output model, 
der kan bruges til styring. I første omgang op-
deles kvælstofregnskabet i et mark- og et 
staldsystem som beskrevet i /6/ og /7/. Det 
overordnede regnskab forbliver det samme, 
uanset hvor meget der detaljeres. Vi fortsæt-
ter detaljeringen og opdeler staldsystemet i et 
dyre- og et staldsystem og marksystemet i et 
plante- og marksystem som vist i figur 2. Mel-
lem marksystemet i venstre side og staldsyste-
met i højre ligger en særlig model for det luft-

bårne kvælstof. Denne indskudte model, der 
bygger på data fra /2/, er beskrevet i /6/.

Regnskabet i figur 2 er nu bestemt af 79 lig-
ninger, og det er en funktion ikke af 1, men 4 
input af nyt kvælstof og ikke 1, men 43 nøgle-
tal, men matematikken er den samme som i 
det enklest mulige tilfælde.

I højre side i figur 2 er der 5 kasser (syste-
mer), der tilsyneladende ikke er forbundet 
med det øvrige netværk. De 3 øverste gør det 
muligt at give produktionstal som inputdata, 
fx produktionen af slagtesvin. Modellen bereg-
ner så svinebestanden og foderforbruget for-
delt på hjemmedyrket og importeret foder 
under antagelse af bestemte fordelingskoeffi-
cienter. På tilsvarende måde beregnes foder-
forbruget for kvæg og andre dyr fordelt på 
hjemmedyrket og importeret foder.

Tallene i kvælstofregnskabet i figur 2 
gælder dansk landbrug i 2003/04, men er be-
regnet med input-output model, der poten-
tielt indeholder kvælstofregnskabet for et-
hvert tænkeligt landbrugssystem. 
Kvælstofregnskabet kan skaleres op og ned i 
størrelse og frem og tilbage i tid. Kvælstofreg-
nskabet for landbruget i et opland til en sø el-
ler en fjord, eller i et helt vanddistrikt, frem-
kommer ved i figur 2 at overskrive inputdata 
for dansk landbrug med inputdata for det ak-
tuelle opland eller vanddistrikt, idet struk-
turen (nøgletallene) antages at være den 
samme som strukturen i dansk landbrug i 
øvrigt. 

Kvælstofoverskuddets udvikling
Input af nyt kvælstof (kvælstof med oprind-
else uden for landbruget) ender enten i land-
brugsprodukter eller i omgivelserne. Input af 
nyt kvælstof minus kvælstof i produkter, der 
med et noget misvisende ord kaldes ’kvælstof-
overskuddet’, udledes i det lange løb til van-
det og luften, fordi ændringen i landbrugsjor-

dens beholdning af kvælstof i humus (og i 
landbrugets beholdninger i øvrigt) i det lange 
løb er lille.

Arbejdet med at opstille kvælstofregnska-
bet for dansk landbrug begynder med at 
forestille sig, at dansk landbrug ligger i én stor 
kontrolkasse. Det opgøres, hvor meget der i 
løbet af et år strømmer ind i kassen som nyt 
kvælstof, hvor meget der strømmer ud med 
landbrugsprodukterne, og hvor meget be-
holdningen af kvælstof inde i kassen ændrer 
sig i årets løb. Af balanceligningen beregnes 
kvælstofoverskuddet. Resultatet er det over-
ordnede kvælstofregnskab. 

Fra begyndelsen af VMP I (1985/86) til slut-
ningen af VMP II (2003/04) har output af 
kvælstof i landbrugsprodukter (vegetabilske 
og animalske produkter) stort set ikke ændret 
sig, men i 1985/86 udgjorde den animalske 
produktion ca. halvdelen af dansk landbrugs 
proteinproduktion, mens den i 2003/04 udg-
jorde næsten to-tredjedele. Produktionen af 
slagtesvin er steget med knap 70 procent. Alli-
gevel er kvælstofoverskuddet faldet ca. 38 
procent. Kvælstofeffektiviteten i dansk land-
brug er således øget betragteligt til gavn for 
både økonomi og miljø. 

Nøgletallene, der som sagt er forholdstal, 
udgør tilsammen systemets struktur. De vig-
tigste er effektiviteterne, fx gødningseffektivi-
teten, fodereffektiviteten (for kvæg, svin og 
andre dyr) og udnyttelsen af kvælstof i hus-
dyrgødning. Disse effektiviteter har ændret sig 
som vist nederst i de blå kolonner i tabel 1.

Det spiller ingen rolle, at modellen er 
lineær. Planternes kvælstofudbyttekurve er 
ganske vist ikke en ret linje, men den fejl, der 
begås ved at antage linearitet, er mindre end 
usikkerheden på data. Dertil kommer, at rod-
zonens gennemstrømning af uorganisk kvæl-
stof ikke har ændret sig ret meget.

Når modellen er kalibreret på den histori-
ske udvikling, er den parat til at besvare alle 
mulige hvad-hvis spørgsmål. Hvad fx sker der 
med kvælstofregnskabet (og med pengeregn-
skabet), hvis ovennævnte nøgletal ændres? El-
ler hvis der indføres gylleseparation? Eller hvis 
svineproduktionen nedsættes? Hvad er kon-
sekvensen?

Hvor stor skal kvælstofoverskuddet 
være i 2015? 
Før i tiden var filosofien den, at beslutnings-
tagere og teknikere fandt frem til en løsning i 
en lang proces, hvor politikerne først fastsatte 
miljømålene, hvorefter teknikerne regnede 
på omkostningerne. Hvis de var for høje, blev 
der regnet om, og teknikerne forelagde et nyt 
forslag osv., indtil man fandt en løsning. Det 
er imidlertid bedre straks at belyse hele 
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Figur 1. Det overordnede kvælstofregnskab i dansk landbrug i mio. kg N/år i 1985/86 og 2003/04, dvs. 
ved begyndelsen af VMP I og slutningen af VMP II.
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spektret af mulige løsninger (scenarier) og 
beregne de mindste-omkostninger, der er for-
bundet med at opnå hver af dem.

Modellen er brugt til at beregne 7 scenari-
er, se de grønne søjler i tabel 1. Det mest 
sandsynlige scenario er A1, hvor det er anta-
get, at landbrugsproduktionen i 2015 bliver 
som forventet /1/, og at udviklingen i nøgle-
tallene (strukturudviklingen) fortsætter. Un-
der forudsætning af at udnyttelsen af kvælstof 
i husdyrgødning hæves fra 0,70 til 0,77, og at 
der ikke indføres gylleseparation, vil kvælstof-
overskuddet i 2015 være ca. 250 mio. kg N/år, 
hvilket er ca. det halve i forhold til midten af 
1980erne. Dermed er målet i VMP II nået. 
Ifølge VMP III skal overskuddet derudover 
nedbringes med 13 procent, hvilket således 
kræver, at udnyttelsen af kvælstof i husdyr-
gødning hæves yderligere samtidig med, at 
der indføres gylleseparation og andre effektiv-
itetsforbedrende foranstaltninger i landbruget 
ud over det planlagte. 

Scenario A2 viser, at kvælstofoverskuddet 
kan holdes på det halve i forhold til midten af 
1980erne, selv hvis svineproduktionen hæves 
fra ca. 28 til 35 mio. slagtesvin per år i 2015, 
dersom blot 20 procent af husdyrgødningen 
afsat i stalde til den tid behandles i højteknolo-
giske anlæg, der separerer gyllen i rejektvand 
og tørre gødningspiller, der indeholder om-
kring 80 procent af kvælstoffet i gyllen. Sce-
nario A3 viser, at svineproduktionen kan hæ-
ves til 45 mio. slagtesvin per år, dersom ca. 40 
procent af gyllen separeres. 

De øvrige scenarier i tabel 1 belyser andre 

mulige kombinationer af produktionens stør-
relse, gylleseparationsgraden og kvælstofover-
skuddet. Konklusionen er, at der med den 
forventede animalske produktion i 2015 
sandsynligvis bliver behov for at indføre gylle-
separation, hvis kvælstofoverskuddet skal 
være mindre end halvdelen i forhold til mid-
ten af 1980erne. Den nødvendige grad af 
gylleseparation afhænger af, hvor meget kvæl-
stofoverskuddet ønskes nedbragt og, popu-
lært sagt, hvor mange svin vi ønsker at produ-
cere. Kvælstofoverskuddet kan dog ikke 
komme under ca. 190 mio. kg N/år med den 
forventede animalske produktion i 2015 (sce-
nario A12 med gylleseparationsgrad = 1,00).

Med input-output modellen er det let at 
beregne scenarier med andre kombinationer 
end de her undersøgte. På den måde kan 
hele spektret af mulige løsninger med 
kvælstofoverskud og dertil hørende mindste-
omkostninger fremlægges for beslutning-
stagerne på én gang.

Hvad koster det?
Vandrammedirektivet taler om den ’mest om-
kostningseffektive kombination af foranstalt-
ninger’. Det er en vigtig nyskabelse i miljøfor-
valtningen, at loven nu kræver, at 
miljøindsatsen skal være økonomisk optimal. 

For at kunne beregne den mest omkost-
ningseffektive kombination af foranstaltninger 
(den økonomisk optimale løsning), skal man 
kende konsekvenserne for kvælstofregnska-
bet af at gøre brug af hver foranstaltning for 
sig. Input-output modellen bag figur 2 bereg-

ner netop disse konsekvenser og er derfor en 
nødvendig forudsætning for at finde den 
mest omkostningseffektive kombination af 
foranstaltninger.

Til de fleste strømme af kvælstof er knyttet 
en strøm af penge. Med andre ord: landbru-
gets pengeregnskab hænger nøje sammen 
med dets kvælstofregnskab. Med kendte 
priser for de forskellige strømme af kvælstof 
(fx strømmene af kvælstof i foder og animal-
ske produkter) er det muligt at beregne kon-
sekvenserne for pengeregnskabet. Hermed 
knyttes en mindste-omkostning sammen med 
hver af de overvejede nedbringelser af kvæl-
stofudledningen. Til sidst beregnes marginal-
omkostningerne i kr. per kg fjernet kvælstof. 
Dermed opnås et beslutningsgrundlag, der er 
entydigt og som kan sammenlignes fra opland 
til opland og fra land til land.

På den måde præsenteres beslutningsta-
gerne for sammenhørende værdier af kvæl-
stofbelastninger af fjorden og de mindste-om-
kostninger, der er forbundet med at opnå 
hver af dem. Derved kan miljøområdet indgå 
i politiske prioriteringer på linje med andre 
sektorer i samfundsøkonomien. Men det hele 
giver naturligvis kun mening, såfremt der er 
tale om økonomisk optimale løsninger, ellers 
kan indsats og virkning på miljøet i de forskel-
lige lande nemlig ikke sammenlignes.

Systemet i Vandrammedirektivet
Ordet ’ramme’ kommer af det engelske ord 
’framework’, der betyder ’begrebsmæssig 
ordning, struktur eller system’. Direktivet 
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efterlyser en sådan fælles struktur, der kan an-
vendes af alle lande, således at data kan sam-
menlignes fra det ene land til det andet. Men 
direktivet lader det stå åbent, hvordan en 
sådan struktur eller et sådant system skal ind-
rettes.

EU er et netværk af 25 lande, der udveksler 
varer og tjenester indbyrdes og med omver-
denen. Alle lande gør rutinemæssigt rede for 
disse udvekslinger ved hjælp af økonomisk 
input-output analyse. Direktivet indebærer, at 
EU-landene derudover gør rede for de ud-
vekslinger af vand og stof, der er forbundet 
med udvekslingen af varer og tjenester. Det 
skal ske på en ensartet og gennemsigtig 
måde, der gør det muligt at sammenligne tal-
lene fra land til land, fra opland til opland og i 
sidste ende fra ejendom til ejendom. 

Den her fremlagte metode (den økologiske 
input-output metode) og det tilhørende mod-
elsystem, der visualiserer input-output tabel-
ler som netværk og udvider analysen til at 
omfatte vand, stof og energi, er en væsentlig 
del af den struktur, Vandrammedirektivet 
efterlyser. Metoden er en udvidelse og forenk-
ling af den allerede etablerede økonomiske 
input-output analyse. 

Ud over de nævnte anvendelse på Vand-
rammedirektivets område finder systemet an-
vendelse på luftområdet og især på energiom-
rådet, hvor det er velegnet til at gøre rede for 
de forskellige landes energi- og kulstofregnsk-
aber som grundlag for planlægning, identi-
fikation af økonomisk optimale løsninger og 
handel med CO2-kvoter.

Konklusion
Et modelsystem til opstilling af entydige og 
ensartede vand- og stofregnskaber for 
vandløbsoplande, vanddistrikter og nationer 
foreligger i form af et modelsystem, der er en-
kelt, fleksibelt og let at kontrollere.

Modelsystemet er en nødvendig forudsæt-
ning for at finde den mest omkostningseffek-
tive kombination af foranstaltninger til ned-
bringelse af næringsstofbelastningen, hvilket 
er en forudsætning for, at miljøindsatsen og 
virkningen i vandmiljøet kan sammenlignes 
fra opland til opland og fra land til land. 

Med den forventede animalske produktion 
i 2015 bliver det nødvendigt at indføre gylle-
separation og andre effektivitetsforbedrende 
foranstaltninger i dansk landbrug udover det 
allerede planlagte.
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Stofkredsløb

Tabel 1. Status og scenarier for kvælstof i dansk landbrug. 


