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Nitratudvaskning – hvilken model?
Hvilke modeller skal bruges til beregning af nitratudvaskningen i for-

skellige situationer? Spørgsmålet er vigtig, fordi resultaterne af ud-

vaskningsberegninger har stor betydning for landbruget bl.a. i 

forbindelse med amternes vurdering af miljøpåvirkningen ved ud-

videlse af husdyrholdet (VVM). I nærværende artikel sammenlignes 

resultaterne af beregninger med en række forskellige modeller.

LEIF KNUDSEN 
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Anvendelse af modeller – til hvad?
Resultaterne af beregninger med udvaskn-
ingsmodellerne har i mange tilfælde meget 
stor betydning for landbruget. I forbindelse 
med Vandmiljøplan II og III er anvendt både 
empiriske modeller (N-Les I og N-les II) og 
dynamiske modeller (Daisy eller SKEP/Daisy) 
til at beregne den aktuelle udvaskning og æn-
dringen i udvaskningen over tid /1/. 

Resultaterne af modelberegningerne har 
således betydning for vurderingen af, om det 
politisk vedtagne mål om en bestemt reduk-
tion i kvælstofudvaskningen er nået, og for 
hvilke reguleringsinstrumenter, der skal an-
vendes og effekten heraf. I vandmiljøplansam-
menhæng er udvaskningsberegningerne sam-
menholdt med beregninger af 
kvælstofoverskuddet. 

Desuden anvendes forskellige modeller til 
beregning af udvaskning ved vurdering af 
miljøpåvirkningen ved udvidelse af husdyr-
hold (VVM). Outputtet her er afgørende for, 

om landmanden får tilladelse til udvidelse af 
husdyrholdet eller ej. 

Usikkerhed
I de seneste 3-4 år har det været diskuteret, 
hvilke udvaskningsmodeller der kan, og 
hvilke der ikke kan anvendes til forskellige 
formål. 

Diskussionen er navnlig kommet op i for-
bindelse med amternes vurdering af miljøpå-
virkningen ved udvidelse af husdyrholdet 
(VVM). Et amt har konkret afvist, at der kan 
anvendes empiriske udvaskningsmodeller i 
en VVM-vurdering, og kræver en dynamisk 
model anvendt. 

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Dan-
marks JordbrugsForskning (DJF) og Lands-
centret, Planteavl stod i en periode bag anven-
delse af en empirisk model  (N-Les I) til 
beregning af udvaskningen, men i 2003 med-
delte DMU, at man ikke længere kunne stå 
bag anvendelsen af en sådan model. 

I 2004 har amterne i fællesskab udviklet en 
simpel empirisk model, hvor merudvasknin-
gen af kvælstof ved udvidelse af husdyrholdet 
beregnes som forskellen mellem det forøgede 
kvælstofoverskud og summen af mer-ammo-

niakfordampning og mer-denitrifikation. 

Sammenligning
Med det formål at sammenligne resultaterne 
af forskellige udvaskningsmodeller og på sigt 
at opnå en konsensus om, hvilke modeller 
der er egnede til hvilke formål, tog Lands-
centret, Planteavl initiativ til, at der i septem-
ber 2004 blev afholdt en workshop med 
deltagelse af brugere af de forskellige ud-
vaskningsmodeller. De enkelte modeller og 
aktører fremgår af tabel 1. I kraft af et meget 
konstruktivt medspil fra alle aktører lykkedes 
det at få gennemført en sammenligning af 
modellerne ved gennemregning af nogle vel-
definerede udvalgte eksempler.

Hele sammenligningen fremgår af en 
arbejdsrapport, som kan downloades fra 
adressen http://www.landscentret.dk/
planteavl. 

Det skal understreges, at mens de forskel-
lige aktører i udvaskningsberegningerne har 
haft sammenstillingen i form af arbejdsrap-
porten til udtalelse, står konklusioner og 
kommentarer i denne artikel alene for Lands-
centrets regning. 

Hvad sammenlignes
I samarbejde mellem DJF og Landscentret 
blev der opstillet en række meget enkle ek-
sempler, hvor formålet var at sammenligne 
modellernes reaktion på naturgivne forhold 
som jordtype og klima samt driftmæssige 
forhold som afgrødevalg, efterafgrøder, halm-
nedmuldning, pløjetidspunkt, kvælstofniveau 
og husdyrgødningstilførsel. 

Hvad er forskellene
Der er gennemført 52 beregninger af udvas-

Model Karakteristika
Aktør i forbindelse med workshop og 

beregninger
Daisy Standard Dynamisk model oprindeligt udviklet af KVL. Daisy Standard DHI, Watertech, Fyns amt, Landscentret

SKEP/Daisy
Er en overbygning til Daisy beregnet til at gennemføre 

storskalaberegninger mv.
DJF

N-les I og N-les III
Modeller udviklet af DMU og DJF samt til dels Landscentret. 

Empiriske modeller udviklet på grundlag af udvaskningsmålinger i 
forsøg og i Landovervågningsoplande

DJF

FASSET Dynamisk model udviklet af DJF
DJF

Amtsmodellen
Empirisk model, der beregner merudvaskningen fra husdyrgødning 

ved en differensmetode
Fyns Amt (men indgår kun ved udvidelse af 

husdyrholdet)

Tabel 1. Modeller og aktører ved sammenligning af forskellige modeller til beregning af nitratudvaskningen



102 • Vand & Jord 12. årgang nr. 3, september 2005 • 103

kningen. I gennemsnit af alle beregninger er 
opnået samme resultat med alle modeller. 
Det er et overraskende ensartet resultat, der 
kan indikere, at det er lige meget hvilken 
model, der anvendes.

Amtsmodellen behandles særskilt, fordi 
den udelukkende beregner konsekvensen af 
ændringer i kvælstofinputtet og ikke udvaskn-
ingsniveauet.

Ser man imidlertid på enkeltresultater, er 
billedet imidlertid meget mere varierende. I 
det følgende gennemgås forskelle i de bereg-
nede resultater under forskellige naturgivne 
forhold (jordtype og klima) og med forskellig 
landbrugspraksis.

Effekt af jordtype
Beregningerne er foretaget for 2 jordtyper: En 
JB 3, som er en grovsandet jord og en JB 6, 
som er en sandblandet lerjord. 

Daisy-modellerne beregner en væsentlig 
større forskel mellem udvaskningen fra en JB 
3 jord og en JB 6 jord end fasset og N-les-
modellerne.  Årsagen til forskellen mellem 
Daisy -modellerne og fasset-modellen er bl. a. 
forskellige vandbalancemodeller. Således be-
regner fasset en større afstrømning på en JB 6 
jord end Daisymodellerne. De empiriske 
modeller N-les 1 og N-les 3 er udviklet på 
grundlag af målte udvaskningsdata, og bør 
derfor i gennemsnit ligge tæt på disse.  Omv-
endt er der i det datagrundlag, der ligger bag 
de empiriske modeller en stærk kobling mel-
lem jordtype, klima og dyrkningspraksis, der 
kan betyde, at vægtningen mellem jordty-
perne i modellerne bliver forkerte. 

Effekt af klima
Udvaskningen er beregnet med klima fra 3 
forskellige klimastationer. Resultatet af bereg-
ningerne er vist i tabel 4.

Modellerne reagerer helt forskelligt på for-
skelligt klima. Ved vurdering af resultaterne 
skal man være opmærksom på, at det er hele 
årets klima, der varierer i de 3 klimaområder 
og ikke kun vinternedbøren. I Daisy betyder 
en større nedbør øget vækst om sommeren 
og dermed en bedre kvælstofudnyttelse. Der-

for falder udvaskningen med stigende ned-
bør. I N-LES indgår ikke en beregning af ud-
byttet som funktion af klimaet. Derfor stiger 
udvaskningen med stigende nedbør. 

Effekt af afgrøde
Udvaskningen blev beregnet ved ensidig 
dyrkning af forskellige afgrøder. Resultaterne 
er vist i tabel 5.

Med alle modellerne beregnes en meget 
stor effekt af udlæg i vårbyg. 

Daisy-standard viser en lavere udvaskning 
fra vinterhvede end fra vårbyg, mens N-les 
modellerne viser næsten samme udvaskning 
fra vårbyg og vinterhvede. 

Der er meget store forskelle i den bereg-
nede udvaskning fra majs og græs.  For majs 
skal det fremhæves, at der alene er tilført 
handelsgødning, mens majs i praksis oftest 
tilføres husdyrgødning.

Miljøvenlige afgrøder?
Bruger man modellernes resultater til at 
anvise det mest ”miljøvenlige” afgrødevalg 
vil man således få vidt forskellige anvisnin-
ger. Iflg. daisy- modellerne skal man dyrke 
vintersæd i stedet for vårsæd og gerne majs, 
men ikke græs. Iflg. N-les modellerne er 
det lige meget om man har vårsæd eller vin-
tersæd – og man skal ikke dyrke majs, men 
græs. Alle modeller er dog ”enige” om, at det 
er godt at have udlæg i vårbyg. 

Der arbejdes på at forbedre beregningerne 
af udvaskningen fra græs. For majs gælder, at 
en del af forskellene mellem modellerne sky-
ldes, at afgrøden næsten altid er husdyrgødet, 
hvilket er årsagen til, at de empiriske model-
ler beregner høje udvaskninger her.

Effekt af halmnedmuldning og 
jordbehandling
Alle modeller regner med samme udvaskning 
fra marker, hvor halmen fjernes og hvor 
den nedmuldes. Forsøgsresultater viser, at 
halmnedmuldning på kort sigt kan reducere 
nitratudvasningen. I bl.a  daisy-modellen 
er der en effekt af at indføre halmnedmuld-
ning, men når der simuleres over en længere 
årrække, som det er gjort her, forsvinder 

effekten, fordi mineraliseringen stiger efter 
nogle år. Effekten af halmnedmuldning på 
nitratudvaskningen er behandlet i /2/.

Ingen af modellerne beregner forskelle 
mellem udvaskningen fra efterårs- og forår-
spløjede marker. Forsøgsresultater dokumen-
terer, at udvaskningen ofte reduceres, når 
pløjningen forud for vårsæd sker om foråret 
frem for efteråret /4/.

Effekt af gødning
I forbindelse med diskussionen om landbrug-
spraksis og kvælstofudvaskning har der været 
meget fokus på kvælstoftilførslens betydning 
for udvaskningen. Udvaskningen blev bereg-
net ved forskellige niveauer af handelsgød-
ning, og ud fra resultaterne er marginaludvas-
kningen beregnet for hver model. Resultatet 
er vist i tabel 6.

Resultatet viser store forskelle mellem de 
enkelte modeller. Ved daisy Standard ud-
vasker 50-60 pct. af det marginalt tilførte kvæl-
stof. Skep/Daisy viser en udvaskning på mel-
lem 30 og 60 pct., af det marginalt tilførte 
kvælstof og mest på sandjord. Ved brug af fas-
set udvasker kun 10-20 pct. af det tilførte 
kvælstof. Hvis man således bruger daisy til at 
beregne betydninger af driftsændringer, vil 
man få en meget stor effekt af at reducere 
kvælstofforbruget, mens den kun vil være 
minimal ved beregninger med fasset. Dan-
marks JordbrugsForskning gennemførte en 
udredning af sammenhængen mellem tilførsel 
af handelsgødning og udvaskning af kvælstof. 
Konklusionen i denne rapport var, at mellem 
25-35 pct. af det tilførte kvælstof i handels-
gødning udvasker /6/.

Tilsvarende er beregnet merudvaskningen 
ved at tilføre husdyrgødning frem for handels-
gødning. Der er regnet med en udnyttelses-
procent af kvælstof i husdyrgødning på 75 
pct. Forskellen mellem de dynamiske model-
ler er ikke dramatisk. Effekterne af husdyr-
gødning beregnes med de empiriske model-
ler at være i underkanten af effekten beregnet 
med de dynamiske modeller. 

Amtsmodellen beregner merudvaskningen 
ved tilførsel af husdyrgødning som en differ-
ens mellem stigningen i kvælstofoverskuddet 

Nitratudvaskning

Model
Gennemsnitlig 

udvaskning af 52 
situationer, kg N/ha

Daisy Standard 42
SKEP/Daisy 45

FASSET 44
N-les I 44
N-les III 43

Tabel 2. Gennemsnitlig udvaskning
beregnet med de forskellige modeller

Vårbyg, forårspløjet Vinterhvede Pct. udvaskning på JB 6 
i fht. JB 3JB 3 JB 6 JB 3 JB 6

Daisy Standard 69 32 60 23 32
Skep/Daisy 63 35 42 - 31

FASSET 52 41 44 31 71
N-les I 56 45 63 44 75
N-les III 58 42 61 38 68

Tabel 3. Sammenligning af beregnet udvaskning på JB 3 og JB 6. Afgrøderne er gødsket med handelsgødn-
ing. Kg N pr. ha
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kvælstofudvaskningen. Forskellige modeller 
vurderer derfor effekten af en udvidelse af 
husdyrholdet forskelligt. 

Amtsmodellen angiver en merudvaskning 
ved en forøget tilførsel af husdyrgødning, 
som er et niveau højere end de øvrige model-
ler.

Det er ikke overraskende, at modeller, der 
er udviklet på forskellig baggrund og til for-
skellige formål, giver variation i resultater. 
Men det er alligevel bekymrende, at model-
lerne på helt enkle eksempler viser så forskel-
lige resultater. Det kan føre til fejlbeslutninger 
i forbindelse med den generelle nationale 
regulering af landbrugspraksis, men måske 
især i forbindelse med VVM-sager og indsat-
splanlægning i forbindelse med grundvands-
beskyttelse. 

Der er derfor et meget stort behov for, at 
forskningsinstitutionerne afklarer, hvordan 
sammenhængen mellem landbrugspraksis og 
udvaskningen rent faktisk er, og at model-
lerne bliver kalibreret ind til at følge disse 
sammenhænge, der må hvile på et solidt for-
søgsmæssigt grundlag. Der er desuden et 
akut behov for at afklare, hvilke modeller der 
kan bruges til hvilke opgaver. Der er en stor 

efterspørgsel efter dette, idet der gennem-
føres VVM-beregninger hver eneste dag. 
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Nitratudvaskning

og stigningen i ammoniakfordampning og 
denitrifikation. Amtsmodellen angiver en 
merudvaskning ved en forøgelse af husdyr-
gødningsmængden, der er et niveau over det 
resultat, der opnås med de andre modeller. 

Desværre findes der kun ét dansk forsøg, 
hvor der ved den nuværende landbrugsprak-
sis er en direkte sammenligning af udvasknin-
gen fra handelsgødning og husdyrgødning. I 
dette forsøg var udvaskningen i perioden 
1998-2003 i gennemsnit 2 kg kvælstof pr. ha 
større ved at anvende svinegylle fra 1,4 DE 
end ved at anvende handelsgødning i et korn-
sædskifte /5/.

Konklusion
Resultatet af beregninger af kvælstofudvask-
ningen i en række opstillede eksempler med 
kendte kvælstofmodeller (daisy, SKEP/daisy, 
fasset, N-les I og N-les III) viser stor variation 
i udvaskningen som funktion af naturgivne 
forhold som jordtype og klima, og som funk-
tion af driftmæssige forhold dvs. afgrødevalg 
og tilførsel af handels- og husdyrgødning. 
Disse forskelle vil lede til forskellige anbe-
falinger af, hvilke dyrkningsændringer der 
mest hensigtsmæssigt skal til for at reducere 

Tabel 4. Udvaskning ved forskelligt klima. Vårbyg. Kg N pr. ha

JB 3 JB 6
Klima Tør Middel Våd Tør Middel Våd

Daisy Standard 85 74 70 38 34 26
skep/Daisy 71 70 68 40 38 36

fasset 58 61 74 44 48 62
N-les I 49 61 74 36 48 60
N-les III 47 62 82 33 46 62

Afgrøde Vårbyg Vårbyg m. udlæg Vinterhvede Majs Græs

Daisy Standard 32 2-10 23 7 48

skep/Daisy 35 15 - 15 78
fasset 41 15 31 56 73
N-les I 45 20 44 60 34
N-les III 42 17 38 55 20

Tabel 5. Udvaskning ved ensidig dyrkning af forskellige afgrøder på JB 6. Kg N pr. ha

Tabel 6. Marginaludvaskning af tilført kvælstof i handelsgødning. Kg N pr. ha

Marginaludvaskning af handelsgødning kg N udvasket pr. kg 
N tilført

Merudvaskning fra svinegylle fra 1 DE/ha
Kg N pr. ha

Afgrøde JB 3 JB 6 JB 3 JB 6
Daisy Standard 0,6 0,5 8 5

Skep/Daisy 0,6 0,3 7 4 
FASSET 0,2 0,1 10 7
N-les I 0,2 0,2 6 5
N-les III 0,4 0,3 6 4

Amtsmodellen 17 15


