Beregning af nitratudvaskning
Efter kommunalreformen overtager kommunerne sager med miljøvurdering af husdyrbrugsudvidelser fra amterne. Skov- og Naturstyrelsen har på regeringens foranledning nedsat en række arbejdsgrup
per, der skal udarbejde forslag til metoder, som sikrer ensartethed i
den fremtidige sagsbehandling. Hovedtrækkene i forslaget til metode for beregning af nitratudvaskning fra rodzonen beskrives her.
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Baggrund
Med kommunalreformen skal kommunerne
fra 1. januar 2007 varetage den miljømæssige
administration af etablering, ændringer og
udvidelser af husdyrbrug i én samlet procedure. Dette betyder, at sagsbehandlingen ved
rørende miljøvurdering flytter fra 14 amter
til 98 kommuner. Miljøministeren har bedt
Skov- og Naturstyrelsen udarbejde vejledende
retningslinier for kommunernes fremtidige

administration af reglerne for vurdering af
virkning på miljøet (VVM), herunder samord
ning med kommunernes procedure for godkendelse efter reglerne om miljøbeskyttelse.
Hensigten er at skabe større ensartethed i forvaltningen på tværs af kommuner og regioner
bl.a. ved fastlæggelse af hvilke modeller, der
skal anvendes i sagsbehandlingen.
Skov- og Naturstyrelsen nedsatte i september 2005 syv arbejdsgrupper, heriblandt en
arbejdsgruppe om nitrat. Formålet med
denne var at skabe et overblik over de eksiste
rende modeller og beregningsværktøjer til
beregning af nitratudvaskningen ud af rodzonen, og pege på en standardmetode til brug
for kommunernes sagsbehandling, samt at
udarbejde forslag til vejledningstekst om,

Symbiotisk fiksering
Deposition

hvordan model- og beregningsværktøj anven
des. Endvidere skal arbejdsgruppen udarbej
de retningslinier vedrørende estimering af nitratreduktionen fra bunden af rodzonen til
recipienten. Arbejdsgruppen bestod af repræ
sentanter fra Danmarks JordbrugsForskning
(formandsskab), Amterne, Kommunerne,
Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøstyrelsen,
Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Landbrugs
rådgivning, samt Danmarks og Grønlands
Geologiske Undersøgelse. Arbejdsgruppen
har i januar 2006 afgivet rapport, som kan ses

Figur 1. Skitse af kvælstofomsætningen på et
husdyrbrug.
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på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside
(www.skovognatur.dk).
Rapporten opridser indledningsvis en
række afgrænsningsmæssige problemer. Der
efter beskrives mulighederne for at fremskaffe
objektive data, og der gives forslag til vejledningstekst, herunder valg af modeller til beregning af kvælstoftab fra rodzonen. Endvidere
omtales den fællesamtslige screeningsmodel,
og der diskuteres fordele og ulemper ved forskellige metoder til beregning af nitratudvask
ningen. Afslutningsvis foretages en generel
beskrivelse af virkemidler samt nitratreduk
tionen fra rodzonen til recipienten.

Datagrundlag
Ved VVM-sagsbehandling skal der gennem
føres en beregning af, hvor stor en nærings
stofbelastning driftsenheden vil lægge på omgivelserne, bl.a. i form af ammoniakemission
og nitratudvaskning. Hertil kræves forskellige
input, der kan karakteriseres ved:
• oplysninger om bedriftens produktion og
forbrug
• data for næringsstofomsætning på bedriften
• generelle data, f.eks. klimadata.
Inden der foretages tabsberegninger, er det
derfor nødvendigt at etablere et objektivt
grundlag for miljøvurdering/godkendelse.
Opgaven er derfor at fremskaffe pålidelige
data om bedriften.
Den animalske produktion, der søges om
miljøvurdering/godkendelse af, er knyttet til
stalden, mens næringsstofferne i den produ
cerede gødning som udgangspunkt skal an
vendes i bedriftens planteproduktion. Derfor
er tab af kvælstof (N) knyttet til marken for så
vidt angår denitrifikation, udvaskning og ændring i jordpuljen, mens ammoniakemission
både knytter sig til stalden og marken (Figur
1). En miljøvurdering/godkendelse må ud
over staldanlægget også omfatte de tilknyttede arealer. I beskrivelsen af bedriftens
næringsstofomsætning er bedriftsbalancen et
centralt begreb.

Bedriftsbalance
Bedriftsbalancen relaterer sig primært til
udveksling af varer mellem bedriften og omverdenen, men omfatter også atmosfæriske
input, Figur 1. Bedriftsbalancen kan beregnes
med ligning (1), jf. boksen.
Bedriftsbalancen kan benyttes til at sand
synliggøre udfaldsrummet for kvælstoftab til
omgivelserne. Disse tab, der fremkommer
som et resultat af biologiske, fysiske og kemi
ske processer, kan estimeres ved modeller.
Det samlede tab kan beregnes ved summe
ring af enkeltposterne jf. ligning (2) i boksen.

BEDRIFTSBALANCE = foder + gødning + udsæd + fiksering
+ deposition – produkter (1)
TAB = ammoniakemission + denitrifikation + udvaskning +
ændring i jordpuljen (2)
Beregning af bedriftens kvælstofbalance (1) angiver tabspotentialet. Det samlede kvælstoftab (2) beregnes som summen af fire enkelt tabsposter. Ved en normaliseret bedriftsbalance tages der ikke hensyn til lagerforskydninger.

I denne sammenhæng betegnes ændring i jordens N-pulje også som en tabspost. Endvidere
er posten for denitrifikation i ligning (2) alene
relateret til rodzonen, mens udvaskningsposten omfatter nitrat, der ved afdræning forlader rodzonen.
Da massen er konstant bør bedriftsbalancen (1), der udtrykker tabspotentialet, være
lig med det estimerede tab (2), og det er derfor nærliggende at bruge bedriftsbalancen til
at vurdere om summen af estimaterne for de
enkelte tabsprocesser er realistiske, specielt
de tabsposter, der skal indgå i selve miljøvurderingen/godkendelsen.
Beregning af tabsposterne i ligning (2) kan
imidlertid ikke gennemføres uden et kendskab til centrale poster i bedriftens interne
kvælstofomsætning, dvs. udveksling mellem
stald, lagre og mark. Derfor er det påkrævet,
at der opstilles et næringsstofbudget, der inddrager den interne omsætning.

Næringsstofbudget for fremtidig drift
Bedriftsbalancen afspejler tabspotentialet, og
vil almindeligvis øges, når husdyrtætheden
øges, mens god gødningshåndtering, god
foderudnyttelse og hensigtsmæssigt sædskifte
kan reducere bedriftsbalancen. Det er samtidig meget enkelt at fremskaffe pålidelige og
dokumenterbare data, typisk afregningsbilag,
til beregning af den aktuelle bedriftsbalance.
Ved beregning af N-tabene forekommer det
derfor umiddelbart rimeligt at lægge stor vægt
på ansøgers konkrete og dokumenterbare
bedriftsbalance.
Imidlertid er kvælstof, frigjort ved mineralisering af jordens organiske pulje, en vigtig fak
tor for afgrødernes N-forsyning, men variatio
ner i mineraliseringens omfang vil påvirke
bedriftsbalancen. Således vil en lille jordpulje
og en mineralisering under gennemsnittet resultere i mindre N-tab i form af udvaskning og
denitrifikation end forventet. Samtidig vil jordens N-forsyning til afgrøderne være dårlig
ere, og et mindre udbytte vil øge behovet for
indkøb af foder, hvorved bedriftsbalancen vil
blive større end forventet. Det omvendte vil

være tilfældet, når jordpuljen og mineraliserin
gen er større end gennemsnittet. Variationen
i mineraliseringens omfang vil altså sløre den
umiddelbare sammenhæng mellem tabspoten
tialets størrelse og N-tabenes omfang.
I rapporten skønnes det, at mineraliseringen har en standardafvigelse på omkring 40
kg N/ha. Denne værdi er stor i forhold til be
driftsbalancen, der typisk vil være omkring
150 kg N/ha for et intensivt husdyrbrug. Derfor er det problematisk at tage udgangspunkt
i den aktuelle bedriftsbalance, der umiddelbart kan beregnes ud fra bedriftens køb og
salg af N-holdige produkter. Endvidere vil
denne bedriftsbalance være historisk i forhold
til den fremtidige drift. I stedet må der tages
udgangspunkt i en normbaseret beskrivelse af
næringsstofomsætningen på den fremtidige
bedrift baseret på gennemsnitlig effektivitet
og karakteristiske jordtyper. Dette betyder, at
indkøb af foder og salg af afgrøder afpasses
efter husdyrenes normbehov, og at køb/salg
af foder/afgrøder karakteriseres med normtal.
En normbaseret beskrivelse af den fremtidige bedrift giver både et normaliseret tabspotentiale og et tilstrækkeligt datamæssigt
grundlag for at gennemføre modelberegninger, hvilket giver mulighed for at foretage en
miljøvurdering/godkendelse. Desuden giver
anvendelsen af normtal et ensartet grundlag
for vurdering af bedrifters miljøbelastning. De
generelle data, der er nødvendige input for
tabsmodellerne, er ofte relateret til bedriftens
geografiske beliggenhed, og de nødvendige
data kan i et vist omfang hentes fra landdæk
kende databaser.
Anvendelse af normer må anses for at give
et godt grundlag for opstilling af et nærings
stofbudget med en relevant og ensartet beskri
velse af bedriftens kvælstofomsætning. De
nødvendige data vil i vid udstrækning kunne
tages fra arbejdet med gødningsnormerne, jf.
Plantedirektoratets vejledning om gødsk
nings- og harmoniregler. I visse situationer
kan der dog være begrundelse for afvigelse fra
normerne. Det kan f.eks. være i den situation,
hvor ansøger kan fremvise en effektivitet i
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husdyrproduktionen, der er højere end gennemsnittet, eller ønsker at anvende teknologi
til bedre håndtering af husdyrgødningen.

Den foreslåede metode
Fordelingen mellem tabsposterne i ligning
(2) afhænger i høj grad af bedriftstypen. Dette
betyder, at den miljømæssige belastning
med ammoniak og nitrat ved miljøvurdering/
godkendelse ikke kan baseres på en fast,
proportional fordeling med udgangspunkt i
bedriftsbalancen. Desuden kan estimater for
ammoniakemission og nitratudvaskning ikke
stå alene i en sammenligning med bedrifts
balancen, idet denitrifikation i rodzonen og
ændring af jordens N-pulje for visse bedrifts
typer kan udgøre væsentlige poster i det
samlede tab.
Til beregninger i forbindelse med gennemførsel af miljøvurderingen/godkendelsen ønsker Skov- og Naturstyrelsen et internetbase
ret værktøj. De enkelte tabsposter i ligning 2
kan estimeres ved brug af nogle relativt simple modeller, der enten allerede er operatio
nelle eller kan gøres operationelle til brug for
miljøvurderingen/godkendelsen.
I rapporten beskrives et koncept, hvor næ
ringsstofbudgettet, opstillet for beregning af
den normbaserede bedriftsbalance, umiddelbart tillader en beregning af ammoniaktab
(emissionskoefficienter), denitrifikation (SIMDEN), kvælstofudvaskning fra rodzonen (NLES3) og ændring i jordpuljen (C-TOOL).
Ammoniakemissionen indgår som en post i
tabspotentialet, mens ammoniakafsætningen,
der kan bestemmes på kommuneniveau, indgår som en konstant post i bedriftsbalancen.
For beregning af disse poster henvises til rapport fra Ammoniakvejledningsgruppen
http://www.skovognatur.dk.
SIMDEN er en simpel empirisk model til
beregning af denitrifikation i rodzonen (0-100
cm). Denitrifikationen beregnes som funktion
af tilført mængde total-N i handelsgødning og
husdyrgødning. Modellen kan downloades fra
www.agrsci.dk/simden, hvor der også findes
korte beskrivelser.
Den empiriske model for kvælstofudvask
ning N-LES (Nitrate Leaching Estimator) foreligger i tre versioner. Første version N-LES1
betegnes undertiden SIMIIIB, mens N-LES3 er
seneste version. Med henblik på VMPIII-evalueringen i 2008 igangsættes i 2006 en genbereg
ning af parametrene i N-LES, hvor bl.a. de nye
ste data fra Landovervågningsoplandene
(LOOP) vil blive inddraget.
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N-LES3 kræver som input oplysninger om
afgrøderne i sædskifter og deres gødskning,
hvilket vil fremgå af gødningsplanen for den
fremtidige drift. Desuden kræves oplysninger
om jordtypen. Klimaeffekten på udvaskningen beskrives dels ved effekten af vandaf
strømningen ud af rodzonen og dels indirekte, idet også det høstede N-udbytte indgår
som inputdata. Vandafstrømningen kan beskrives ved normerede data for bl.a. geogra
fiske områder, jordtyper og afgrøder, mens
indhøstet N kan bestemmes på grundlag af
normudbytter og norm N-koncentrationer.
Ændringer i jordens kvælstofpulje kan beregnes med C-TOOL, som kræver input af jordtype og geografisk beliggenhed, samt
udgangspunktet for beregningerne i form af
bedriftstype. Desuden kræves kendskab til
sædskiftet, udbyttet og andelen af halm, der
fjernes. Modellen foreslår på grundlag af den
valgte bedriftstype standardværdier for jordens indhold af kulstof og kvælstof, som kan
ændres såfremt der haves målte data. Modellen kan køres fra www.planteinfo.dk under
menupunktet Kvælstof. Inddragelsen af en
model for jordens kvælstofpulje muliggør, at
beregningerne kan korrigeres for forskellige
tidshorisonter, da en stor det af den tidsmæssige dynamik knytter sig til denne pulje. Rapporten peger på behovet for en stillingtagen
til, hvilken tidshorisont, der skal inddrages i
kommunernes sagsbehandling.
Summen af N-tabene estimeret med de fire
individuelle modeller vil sjældent være præcist lig med tabspotentialet beregnet på
grundlag af næringsstofbudgettet, men det
forventes, at det summerede tab vil ligge i
omegnen af det beregnede tabspotentiale.
Rapporten peger på, at der skal udarbejdes algoritmer til korrektion dels for effekt af tids
horisont, dels for manglende overensstemmelse mellem tabspotentialet og summen af
den enkelte tabsberegninger.
Det foreslåede koncept foreligger delvist i
et prototypeværktøj, FARM-N (http://www.
farm-n.dk/index.html) udviklet ved Danmarks
JordbrugsForskning. Dette værktøj forventes
at kunne udvikles til en administrativ operationel internetversion, som endvidere umiddelbart kan kobles med beregning af ammoniakemission og fosforbalance. Derimod har
arbejdsgruppen ikke fundet dynamiske simu
leringsmodeller egnede i forhold til de opstil
lede mål med henblik på forvaltningen på
området pr. 1. januar 2007.

Sammenfatning
Den skitserede fremgangsmåde tilgår bedrif
tens næringsstofomsætning fra to vinkler,
der kan holdes op mod hinanden. Den
normbaserede beskrivelse af næringsstof
omsætningen giver et objektivt grundlag for
beregning af bedriftsbalancen og dermed
tabspotentialet, som under ideelle forhold
bør være lig med summen af de beregnede
tabsposter. Fremgangsmåden giver mulighed
for egenkontrol i sagsbehandlingen, og ved
anvendelse af normtal hviler vurderingen
af bedrifters miljøbelastning på et ensartet
grundlag. Det ønskede estimat for N-udvask
ning opnår herved en større pålidelighed,
idet tabsberegningen sættes ind i en helhedsbetragtning.
For en god ordens skyld skal det nævnes,
at Amtsrådsforeningens repræsentant i ar
bejdsgruppen ikke mener, at beregning af udvaskninger med N-LES3 bør indgå i sagsbehandlingen, men at udvaskningen bør
beregnes som en differens. Synspunktet begrundes med, at N-LES3 er for generel og refererer til en kort tidshorisont og derfor har
begrænset værdi. For beregning af alle fire
tabsposter taler, at alle de foreslåede modeller er meget generelle, og at man ved beregninger af alle fire poster kan få en sammenlignende kontrol af tabsberegninger i forhold
til kvælstofbalancen. Endvidere vil man ved
brug af C-TOOL kunne korrigere beregningerne i forhold til den ønskede tidshorisont.
Det udviklingsarbejde, der resterer for at
udvikle et internetbaseret værktøj, f.eks. videreudvikling af FARM-N, er dog stort set ens,
hvad enten N-LES3-beregninger inddrages eller ej. Det skal sikres, at der pr. 1. januar 2007
foreligger en operationel og gennemprøvet
løsning. Endvidere foreslår arbejdsgruppen et
fagligt udvalg til løbende opfølgning og juste
ring af værktøjet.
Danmarks JordbrugsForskning har tillige
trykt rapporten som DJF-rapport Markbrug
nr. 124
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