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Kvælstofbalance ved ændret tilførsel af 
handelsgødning
Danmarks JordbrugsForskning bliver, bl.a. i forbindelse med Vand-

miljøhandlingsplaner, jævnligt bedt om at vurdere den miljømæssige 

effekt af ændret kvælstofgødskning. Med henblik på at vurdere sik-

kerheden af generaliserede sammenhænge mellem ændret kvælstof-

tilførsel og effekt på kvælstofudvaskningen, har vi i Afdelingen for 

Jordbrugsproduktion og Miljø sammenstillet data for posterne i 

kvælstofbalancen for handelsgødede, kornrige sædskifter.

JENS PETERSEN

JØRGEN DJURHUUS

Stofbalancer er et ofte anvendt redskab til 
vurdering af økosystemer; specielt er balancer 
for kvælstof (N) anvendt til vurdering af, 
hvilken indflydelse landbrugets driftsform 
har på kvælstoftab fra agerjorden. Imidlertid 
kan kvælstofbalancer opstilles med varieren-
de skala og detaljeringsgrad, afhængig af 
hvilke poster for tilførsel og bortførsel, der 
findes væsentlige og kvantificerbare for det 
pågældende økosystem samt relevante for 
den pågældende opgave.

På markniveau foretages ofte opgørelse af 
kvælstofbalancer, typisk i forbindelse med 
sammenligning af driftssystemer, men i hvil-
ket omfang en ændring af kvælstoftilførslen 
påvirker de øvrige poster er ikke undersøgt 
tidligere. I en rapport fra Danmarks Jord-
brugsForskning /1/ var formålet at sammen-
stille estimater for ændringer i afgrødens 
kvælstofoptagelse (∆N

bortført
), ændringer i kvæl-

stofudvaskningen (∆N
udvaskning

) og ændringer i 
nedslidningsraten for jordens kvælstofpulje 
(∆(∆N

jord
)) ved ændringer i kvælstoftilførslen 

(∆N
tilført

), med henblik på at vurdere, om esti-
mater for vedvarende ændringer i kvælstofud-
vaskningen kan betragtes at være konsistente 
med ændringer i kvælstofbalancens øvrige 
poster. I denne artikel præsenteres de vigtig-
ste resultater for en driftsform svarende til 
kornrige sædskifter, hvor der udelukkende gø-
des med kvælstof i form af handelsgødning. 
Her foretages kun en summarisk diskussion 

af de enkelte resultater, idet der henvises til /
1/ for en mere udførlig diskussion.

Metode
Sættes tilførsel minus bortførsel lig med 
ændring i jordens pulje, ∆N

jord
, kan kvælstof-

balancen for den valgte driftsform opskrives, 
ligning (1, I) i boks 1. Med udgangspunkt i 
denne balance vil det – uanset gødsknings-
niveauet – være muligt at diskutere, om der 
er konsistens i data, idet der skal gælde, at 
ændringer i tilførsel skal modsvares af æn-
dringer i de øvrige poster, ligning (1, II). 

Der er ikke udført forsøg, der samtidig be-
lyser, hvorledes alle poster i kvælstofbalancen 
ændres ved vedvarende ændringer i kvælstoft-
ilførslen. Problemet må derfor angribes ved at 
sammenstille resultater fra forsøg, hvor der 
primært er målt enten kvælstofudvaskning el-
ler afgrødens kvælstofoptagelse. Enkelte for-
søg giver endvidere mulighed for at belyse 
hvorledes ændringer i jordens kvælstofpulje 
påvirkes af kvælstoftilførsel i handelsgødning 
( ∆(∆N

jord
) i ligning (1, II) ). Kriteriet for ud-

vælgelse af datakilder har været, at forsøgene 
skulle omfatte mere end ét niveau for kvæl-
stoftilførsel i handelsgødning, og så vidt 
muligt være gennemført i flere år på samme 
areal. Dette giver en kraftig begrænsning i 
omfanget af brugbare datakilder.

 Der foreligger udvaskningsdata fra fem lysi-
meterforsøg og to markforsøg. Disse udvask-
ningsdata er indledningsvis sammenlignet 
med en relativ udvaskningsmodel beskrevet 
af /2/, se ligning (2, I) i boks 2. Denne model 
er valgt som reference, fordi den er baseret 
på de eneste data, hvor udvaskningen ved sti-
gende kvælstofniveau er målt i fastliggende 

markforsøg i Danmark, og fordi modellen 
udelukkende inkluderer effekten af kvælstof-
tilførsel. Resultaterne fra både lysimeterforsø-
gene og øvrige markforsøg er fundet i over-
ensstemmelse med den relative 
udvaskningsmodel. 

Som alternativ til den relative udvasknings-
model kunne modellen N-LES

1
 /3/ være valgt 

som reference, idet denne model baserer sig 
på et større datagrundlag. N-LES

1
 inkluderer 

imidlertid langt flere parametre med henblik 
på estimering af den absolutte kvælstofudvas-
kning på markniveau. Imidlertid foretager /3/ 
på relativ basis en grafisk sammenligning af 
de to modeller, og da de to modeller ikke ad-
skiller sig væsentlig fra hinanden mht. re-
spons i kvælstofudvaskningen ved ændring i 
kvælstoftilførslen, er N-LES

1
 fravalgt til fordel 

for den mere simple, relative kvælstofudvask-
ningsmodel.

Ændring af kvælstofudvaskningen i forhold 
til ændring i kvælstoftilførslen er beregnet 
ved at omskrive den relative kvælstofudvask-
ningsmodel og differentiere, ligning (2, II). 
Heraf ses, at differentialkvotienten både af-
hænger af niveauet for kvælstoftilførsel (N

x
) 

og typetallet for udvaskning (U
1
), som er en 

kvantificering af kvælstofudvaskningen ved 
normalgødskningsniveauet (N

1
) (se boks 2). 

For vårkorn angiver /2/ et typetal for kvælstof-
udvaskningen på 55-68 kg N/ha for et normalt 
gødskningsniveau på 130 kg N/ha.

Sammenhængen mellem kvælstoftilførslen 
og afgrødens kvælstofoptagelse er beskrevet 
med lineære eller kvadratiske regressions-
modeller. Regressionsberegningerne er pri-
mært udført for kvælstofoptagelsen i kerne i 
seks markforsøg med afgrøderne vårbyg og 
vinterhvede. Hvor der også foreligger data for 
kvælstofoptagelsen i halm, typisk i de langvar-
ige forsøg, er beregninger også foretaget for 
denne variabel. I denne fremstilling antages 
det, at halmen fjernes fra marken. Der kan 
være store lokale forskelle i, hvorvidt halmen 
fjernes eller efterlades på marken. Imidlertid 
har dette kun betydning for fordelingen mel-
lem posterne i kvælstofbalancen.

Dyrkningssystemer med overvejende korn 
og intensiv jordbearbejdning bevirker sæd-
vanligvis en nedgang i jordens organiske 
kvælstofpulje (nedslidning) /4/, men kan i en 
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vis udstrækning modvirkes ved tilførsel af or-
ganisk stof, enten ved direkte tilførsel af or-
ganisk materiale /4,5/ eller mere effektivt via 
afgrødevalg /5/. Hvorvidt nedslidningsraten 
påvirkes af niveauet for kvælstoftilførsel kan 
kun belyses i langvarige forsøg med flere 
niveauer af kvælstoftilførsel. I litteraturen er 
der søgt efter resultater, der kan benyttes til 
bestemmelse af ∆(∆N

pløjelag
). I et review gen-

nemgår /6/ 16 langvarige forsøg (>40 år) og 
29 andre længerevarende forsøg med en va-
righed på 7-40 år. Kun tre af de i alt 45 længe-
revarende forsøg har mere end ét niveau af 
handelsgødning, og heraf er kun to forsøg 
fundet relevante: De langvarige gødningsfor-
søg ved Askov Forsøgsstation og de sydsven-
ske Bördighetsförsök. Effekten af nedslidning-
sraten, ∆N

pløjelag
, og hvorledes den ændrer sig 

med ændret kvælstoftilførslen, ∆(∆N
pløjelag

), er 
estimeret med en generel lineær model med 
år og kvælstoftilførsel som kontinuerte varia-
ble.

Resultater og diskussion
På grundlag af de anvendte datakilder er 
∆N

udvaskning
, ∆N

bortført(kerne+halm)
 og ∆(∆N

jord
) kvan-

tificeret. Ændringer i kvælstofudvaskningen 
fra normalt gødede vårformer af kornafgrøder 
fandtes at være 0,25-0,35 kg N pr. kg tilført 
N/ha. Ved gødskningsniveauer under det nor-
male vil ændringen i kvælstofudvaskningen 
pr. kg tilført N/ha være mindre. En gennem-
snitlig værdi på 0,3 kg N pr. kg tilført N, som 
også anses for gældende for vinterformer, 
benyttes efterfølgende.

For afgrødens kvælstofoptagelse er en øvre 
grænse for kernernes kvælstofoptagelse be-
stemt til 0,5 kg N pr. kg tilført N/ha i de lang-
varige forsøg, mens en nedre grænse er be-
stemt til 0,3 i vårbyg og 0,4 i vinterhvede i 
énårige forsøg. For ændringer i kvælstofopta-
gelse i halm anses den øvre og nedre grænse 
for sammenfaldende, og er for begge afgrøder 
bestemt til 0,15 kg N/ha pr. kg tilført N/ha.

Boks 1
Poster i kvælstofbalancen og ændringer i posterne ved ændring i tilførslen af handelsgødningskvælstof
Ntilført + Ndeposition – Nbortført(kerne+halm) – Nudvaskning – Ntab fra afgrøde – Ndenitrifikation = Njord   (1, I)

∆Ntilført = ∆Nbortført(kerne+halm) + ∆Nudvaskning + ∆Ntab fra afgrøde + Ndenitrifikation – Ndeposition + ∆ (∆Njord)   (1, II)

1 =   (0,5 + 0,15)  + 0,3          + 0      + 0,05              – 0                + ∆ (∆Njord)  (1, IIIa)
1 =   (0,3 + 0,15)  + 0,3          + 0      + 0,05              – 0                + ∆ (∆Njord)  (1, IIIb)

0 < ∆(∆Njord) < 0,2         (1, IV)

∆Ntilført = ∆Nbortført(kerne+halm) + ∆Nudvaskning + ∆Ndenitrifikation + ∆(∆Njord)         (1, V)

På grundlag af De langvarige gødningsfor-
søg ved Askov Forsøgsstation og de sydsven-
ske Bördighetsförsök er ∆(∆N

pløjelag
) skønnet 

til 3-4×10-6 pct.-point/år pr. kg N/ha. I en gen-
nemsnitlig dansk mineraljord svarer 
∆(∆N

pløjelag
) til, at den gennemsnitlige nedslid-

ning ved gødskning med handelsgødning, på 
omkring 20-40 kg N/ha/år /1/, ændres med 
0,08-0,14 kg N/år pr. kg tilført N/ha. Antages 
ændringer i kvælstofpuljen under pløjelaget 
at være konstant og upåvirket af kvælstofgød-
skningen, dvs. ∆(∆N

underjord
)=0, kan der 

sættes lighedstegn mellem ∆(∆N
pløjelag

) og 
∆(∆N

jord
). Størrelsen af ∆(∆N

jord
) betyder, at 

en ændring i den årlige kvælstoftilførsel kun 
vil have en beskeden indflydelse på den gen-
nemsnitlige nedslidning, og derfor vil 
∆(∆N

jord
) være uden praktisk dyrkningsmæs-

sig betydning for handelsgødede, kornrige 
sædskifter. En række faktorer kan gøre be-
stemmelsen af ∆N

jord 
usikker pga. ændringer 

over tid i de langvarige forsøg. Sådanne æn-
dringer vil imidlertid ikke påvirke ∆(∆N

jord
), 

idet ændringer over tid må antages at være 
ens for de gødskningsniveauer, der ligger til 
grund for bestemmelsen af ∆(∆N

jord
).

Kvælstof tilført landbrugsjord via deposi-
tion hidrører primært fra ammoniakfordamp-
ning fra husdyrproduktionen, med et mindre 
bidrag fra afbrænding af fossil energi. Deposi-
tionen er således uafhængig af kvælstof tilført 
i form af handelsgødning, og ∆N

deposition
 kan 

derfor sættes til nul.
Den store variation i betingelserne for den-

itrifikationen, herunder afhængighed af jord-
type og gødningstype, betyder, at bestem-
melsen af denitrifikationen er forbundet med 
betydelige vanskeligheder. På baggrund af /7/ 
kan ændringen i denitrifikationen ved ændret 
kvælstoftilførsel i handelsgødning imidlertid 
anslås til 0,05 kg N/ha pr. kg N/ha. 

Afgrøden er igennem bladene i stand til 
både at afgive og optage kvælstof i form af 
ammoniak, afhængig af kompensationspunk-

tet, og en række faktorer kan have indflydelse 
på nettoprocessen /8/. Der haves imidlertid 
ikke et grundlag, hvorpå ∆N

tab fra afgrøde
 kan esti-

meres, men nettotabet fra afgrøden vurderes 
at være <5 kg N/ha, og ændringen i posten 
må generelt antages at være ubetydelig. Der-
for sættes ∆N

tab fra afgrøde
 til at være nul. 

Sammenstilling af estimater
Ved indsættelse af de ovenfor fundne estima-
ter, eksklusiv ∆(∆N

jord
), for øvre og nedre 

grænser i ligning (1, II) fås henholdsvis lig-
ning (1, IIIa) og (1, IIIb). Ved omskrivning af 
disse ligninger kan ulighed (1, IV) opskrives. 
Det betyder, at ∆(∆N

jord
) skal være i det 

interval, som ulighed (1, IV) angiver, for at 
estimater for posterne i ligning (1, I) er kon-
sistente.

Det kan konstateres, at det tidligere bereg-
nede estimat for ændring af nedslidningsraten 
for rodzonens kvælstofpulje, ∆(∆N

jord
), på 

0,08-0,14 kg N/ha/år pr. kg tilført N/ha ligger 
indenfor intervallet i ulighed (1, IV). Selvom 
ulighed (1, IV) indsnævres yderligere til mak-
simalt 0,1 ved at erstatte den nedre grænse 
for kvælstofoptagelsen for vårbyg på 0,3 i lig-
ning (1, IIIb) med 0,4 for vinterhvede, vil det 
tidligere estimat for ∆(∆N

jord
) ikke ligge væ-

sentlig udenfor intervallet i ulighed (1, IV). 
For énårige forsøg viser sammenstillingen af 
estimater for ændringen i de omtalte poster 
incl. ∆(∆N

jord
), at disse kan forklare 90-100% 

af ændringen i kvælstoftilførslen. I de lang-
varige forsøg, repræsenteret ved den nedre 
grænse, svarer ændringen i de samme poster 
til 110% af ændringen i kvælstoftilførslen, 
hvilket antyder en mindre overestimering i en 
eller flere af posterne. Sammenfattende må 
det, på grundlag af de gennemførte betragt-
ninger vedrørende handelsgødede, kornrige 
sædskifter konstateres, at ligning (1, I) i kon-
sistent form kan skrives som ligning (1, V).

Kvælstofbalance og handelsgødning
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Konklusion
For kornrige sædskifter gødet med handels-
gødning vil en ændring i kvælstoftilførslen 
primært afspejle sig i en ændring af afgrødens 
kvælstofoptagelse og kvælstofudvasknin-
gen. Ved en kvantifi cering af ændringer i 
kvælstofbalancens poster ved ændringer i 
kvælstoftilførslen er det fundet, at ændringen 
i afgrødens kvælstofoptagelse og ændringen i 
kvælstofudvaskningen kan forklare henholds-
vis 45-65% og 30%, mens ændring i nedslid-
ningsraten for jordens kvælstofpulje kan 
for klare omkring 10%. Ændringer i de øvrige 
poster må betragtes som ubetydelige. Selvom 
estimaterne er rumlige og tidslige gennem-
snit, samt forbundet med usikkerhed, kan der 
ikke herske tvivl om de angivne størrelsesor-
dener, og dermed deres indbyrdes forhold. 
Det kan derfor konkluderes, at en ændring i 
kvælstofudvaskningen på 0,3 kg N/kg tilført 
N i handelsgødning er konsistent med de 
øvrige poster i kvælstofbalancen ved gødsk-
ningsniveauer, der udgør 60-120% af optimal 
gødskning. Dette betyder, at det er muligt at 
anvende generaliserede sammenhænge mel-
lem kvælstoftilførsel og kvælstofudvaskning 
i forbindelse med vurdering af effekten af 
ændringer i anvendelsen af handelsgødnings-
kvælstof i kornrige sædskifter.
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Boks 2
Relativ model for kvælstofudvaskning (Simmelsgaard & Djurhuus, 1998)
Ur  =  Ux/U1  =  exp[0,71((Nx/N1)-1)]                          (2, I)

dUx / dN  =  U1 (0,71/N1) exp[0,71((Nx/N1)-1))]         (2, II)

Ur er den relative kvælstofudvaskning, mens Ux og U1 er den absolutte 
kvælstofudvaskning ved henholdsvis et givent gødskningsniveau (Nx) og 
normalgødskningsniveauet (N1). U1 betegnes typetallet for udvaskning.

Gyllegrisen 
Øffe…

synes, at gylle må 
da være den mest 
naturlige måde 
at give planterne 
noget at leve af. 
Men hvorfor er 
der så så mange 
medlemmer i 
»Foreningen af 
gylleramte«?


