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1. Indledning 
Kommissoriet for arbejdsgruppen til udarbejdelse af en strategi for nedbringelse af landbrugets 
belastning af vandmiljøet med fosfor omfatter en analyse af forskellige reguleringsmuligheder til at 
nedbringe fosforoverskuddet.  Mulighederne for regulering via mark- og gødningsplaner, 
bedriftskvoter, grønne regnskaber og harmoniregler er specifikt nævnt som generelle 
reguleringsmetoder, der skulle undersøges. De nedsatte tekniske undergrupper har derfor grundigt 
analyseret de nævnte muligheder for fosforregulering. Efterhånden som problemerne og 
reguleringsmulighederne er blevet analyseret, har det vist sig, at økonomiske virkemidler, som 
f.eks. indførelse af en afgift på fosfor i foder, kunne være et velegnet redskab til generel regulering 
af fosforanvendelsen. Dette skyldes, at der ved ændret fodringspraksis kan opnås en reduktion af 
fosformængden i husdyrgødningen. Yderlig kan der skiftes til foderfosfattyper, hvor udnyttelsen er 
større samt endelig kan der ske en reduktion i sikkerhedsmarginen ved fodring. Indholdet af fosfor i 
foder er derfor unødvendigt stort, hvilket medfører store fosfortilførsler via husdyrgødningen. Det 
er derfor målsætningen med en afgift, at tilsætning af foderfosfat bliver for dyr i stedet for 
anvendelse af fytase. Formålet med nedsættelse af fosforfokusgruppen er således at fremlægge og 
analysere de forskellige muligheder for at indføre en fosforafgift. Dette skal skabe et grundlag for at 
vurdere, hvorvidt en økonomisk regulering af fosfor via en fosforafgift kan indgå som en del af en 
samlet strategi til nedbringelse af fosforudledningen fra landbruget til vandmiljøet. 
 
En analyse af anvendelsen af økonomiske virkemidler, som f.eks. afgifter, til generel regulering af 
fosforanvendelsen er endvidere omfattet af kommissoriet for arbejdsgruppen om generelle 
(landsdækkende) virkemidler til regulering af kvælstof- og fosforbelastningen, hvor det er nævnt, at 
mulighederne for at anvende økonomiske virkemidler skal undersøges. 
 
I denne rapport redegøres der desuden kort for fosforproblematikken og problemerne med fosfor i 
vandmiljøet. Denne del af rapporten er i stort omfang baseret på det øvrige forarbejde i forbindelse 
med VMP III.   
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2  Fosfors biologiske rolle og kredsløb i landbruget 
Dette kapitel er hovedsageligt udformet ved at sammenskrive dele af rapporten ”Fosfor i dansk 
landbrug. Omsætning, tab og virkemidler”, som er udarbejdet af Fosforgruppen (P-U-1). Der 
henvises til denne rapport for uddybende beskrivelse.  Formålet med Fosforgruppens rapport var,    
(A) at beskrive fosforomsætning hos husdyr og muligheder for gennem fodringsmæssige tiltag at 
begrænse fosfortilførslen til landbrugsjorden for derigennem at begrænse tabet af fosfor til 
vandmiljøet og (B) at beskrive fosforomsætning i og –tab fra landbrugsarealer og muligheder for 
reduktion af dette tab.  
 
Fosfor er et næringsstof for alle levende organismer og forekommer naturligt i jord, vand, dyr og 
planter, og fosfor spiller produktions- og sundhedsmæssigt en vigtig rolle for både planter og dyr. 
Derfor har der været fokuseret meget på, at der i hvert fald ikke skulle mangle fosfor, og 
utilstrækkelig viden har ofte ført til, at der har været anvendt en betydelig sikkerhedsmargin i 
fosfortilførslen. På den anden side er der nu stigende opmærksomhed på, at overskydende fosfor fra 
landbruget har negativ betydning for vandmiljøet, og derfor er der fokus på at begrænse fosfortabet 
fra landbruget. Reduktion af fosfortabet vedrører især to indsatsområder: 1) Reduktion af det årlige 
fosforoverskud i dansk landbrug og 2) Identifikation og særlig indsats mod betydende kildeområder 
og transportveje for fosfor fra landbrugsarealet til vandmiljøet.  
 
2.1 Udvikling i fosforanvendelsen i dansk landbrug 
Landbrugets overskud af fosfor (mængden af tilført fosfor, f.eks. i foder og handelsgødning, 
fratrukket mængden af fraført, f.eks. animalsk og vegetabilsk produktion) udgjorde i 2001/2002 ca. 
31.000 ton1. Her af bindes en stor del i jorden. Det skønnes, at den årlige udvaskning af fosfor til 
landbruget ca. udgør 1.000 ton årligt, hvoraf en stor del er historisk betinget, som følge af 
ophobningen af fosfor i jordens pulje. Tidligere blev der anvendt både husdyrgødning og 
handelsgødning på markerne, dvs. var der ikke tilstrækkeligt med P i husdyrgødningen, skete der en 
udbringning af handelsgødning. I dag er der typisk mere end tilstrækkeligt fosfor i husdyrgødningen 
til at dække behovet for fosfor, og der kan derfor ske en reduktion i landbrugets overskud af fosfor 
ved at reducere mængden af P i husdyrgødningen. 
 
Fosforanvendelsen i landbruget indgår dels i sit eget ”interne” kredsløb, dels i det overordnede 
fosforkredsløb, hvor stoffet udveksles mellem hav og jord og desuden vandrer gennem organiske og 
uorganiske led i kæden. I figur 2.1 er fosforomsætningen i landbruget skitseret. 
 
Gennem det 20. århundrede er fosforanvendelsen i landbruget mere end 10-doblet fra omkring 
10.000 tons i år 1900 til omkring 110.000 tons midt i firserne, hvorefter tilførslen er faldet til 
71.000 tons ved årtusindskiftet. Fosforfraførslen i landbruget er samtidig steget fra ca. 7.000 tons år 
1900 til i dag ca. 37.000 tons. I forbindelse med den øgede og intensiverede produktion i landbruget 
                                                           
1 Oplysninger fra Arne Kyllingbæk, DJF 
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er der tilført betydelige mængder fosfor med importeret handelsgødning, foder og foderfosfater. I 
figur 2.2 og 2.3 er vist udviklingen i fosfortilførsel og -fraførsel i landbruget gennem det sidste 
århundrede.  
 
Indtil omkring 1980 voksede det årlige fosforoverskud, defineret som ”tilført fosfor fratrukket 
fosfor bortført med landbrugsprodukter”, men derefter er det årlige overskud faldet. Overskuddet 
udgør i dag ca. 31.000 tons årligt (2001/2002), hvilket svarer til godt 12 kg fosfor/ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Sektorbalance for fosfor i landbruget år 2000 angivet i tons fosfor i alt og kg fosfor pr. ha 
i parentes (afrundede værdier). Tilførsel med slam + affald og fra atmosfæren fordeler sig med 
henholdsvis ca. 5.500 tons og ca. 300 tons. Det bemærkes, at der er tale om en sektorbalance, så den 
vegetabilske produktion dækker alene produkter, som er fraført fra landbruget. Landbrugets 
overskud kan ved hjælp af figuren opgøres som den samlede tilførsel af fosfor fratrukket den 
samlede fraførsel. 
 
Ikke kun i landbruget, men også i det øvrige samfund, er anvendelsen af fosfor steget gennem det 
seneste århundrede og i takt hermed er også udledningerne af fosfor til det omgivende vandmiljø 
steget. Figur 2.4 viser et bud på udviklingen i fosforudledningerne fra forskellige kilder til 
vandmiljøet over det seneste århundrede. 
 
Først fra 1985 foreligger der egentlige opgørelser over de forskellige tab. Tilbage i tiden er 
udviklingen i tabet fra f.eks. industri og husholdning beregnet som en tilbageskrivning af tabet i 
1985, blandt andet baseret på væksten i den industrielle produktion og på befolkningsudviklingen. 
Vedrørende dyrkningsbidraget, har man antaget, at dette udgjorde 50% af det nuværende 
dyrkningsbidrag fra 1900 og frem til 1950, hvorefter det er sat til at stige jævnt frem til 1990 

P-input P-output Produktion 

Handelsgødning 
17.300 (7) 

Foder 
48.200 

Fra slam, affald 
og atmosføre 

5.800 (2) 

P i planter 
15.000 (6) 

P i husdyr 
(kød, mælk, æg m.v.) 

22.600
Husdyr 

↓ ↑ 

Marker 

Til jordpulje 
32.700 (13)

Tab 
1000 (0.4) 
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(Rüegg og Østergaard, 2002). Grundlaget for opgørelsen er således i sagens natur meget spinkelt 
specielt for perioden før 1985, men figuren tjener til at anskueliggøre den relative udvikling i tabet 
fra de forskellige kilder for fosfor. De samlede udledninger til kystvande i Danmark i 1985 er 
anslået til at være knap 13.000 tons fosfor. I år 2000 var udledningerne faldet til knap 2.500 tons. 
Dette drastiske fald gennem de seneste ca. 15 år, skyldes den store indsats mod fosforudledninger 
fra punktkilder såsom spildevand og industri. 
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Figur 2.2 Tilførsel af fosfor til landbruget i alt, med handelsgødning og affald (inkl. slam), samt 
med indkøbt foder og foderfosfater i perioden 1900 til 2000 (Kyllingsbæk, 2003) 
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Figur 2.3 Fraførsel af fosfor fra landbruget i alt og med henholdsvis planteprodukter og animalske 
produkter i perioden 1900 til 2000 (Kyllingsbæk, 2003). 
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Figur 2.4 Et skøn over de årlige udledninger af fosfor til kystvande i Danmark gennem det seneste 
århundrede. Fra 1985 og fremefter viser figuren de egentlige opgørelser af udledninger på grundlag 
af overvågningsdata fra NOVA og miljøstyrelsens opgørelse for 1985 i forbindelse med 
igangsætningen af Vandmiljøplan 1. Før 1985 findes der ikke målinger og opgørelser. De stiplede 
linier angiver derfor en tilbageskrivning i tid af tabet i 1985 og baseret på væksten i den industrielle 
produktion og befolkningsudviklingen samt ud fra en række antagelser, f.eks. at dyrkningsbidraget i 
år 1900 udgjorde 50% af det aktuelle dyrkningsbidrag.  
 
2.2. Kortlægning af aktuel og historisk tilførsel af fosfor med husdyrgødning  
Den geografiske fordeling af tilførslen af fosfor med husdyrgødning har ændret sig i tidens løb i takt 
med landbrugets udvikling og strukturændringer. Siden opdyrkningen af landbrugsjorderne og frem 
til sidste halvdel af 1800-tallet gødede man udelukkende med fosfor i organiske gødninger (i 
sjældne tilfælde ben, guano og andre ikke industrielt fremstillede fosforkilder). Senere opgødskede 
man bevidst landbrugsjorden med fosfor i handelsgødning, fordi der var store udbyttegevinster ved 
at have en jord med tilstrækkelig god fosforstatus.  
 
Spredning af husdyrgødning sker normalt tæt på, hvor husdyrene befinder sig, da det er 
omkostningstungt og besværligt at transportere gødningen langt. Tilførslen af fosfor med 
husdyrgødning kan bruges som indikator for områder, hvor den største fosforophobning nu sker. På 
baggrund af specialudtræk fra Danmarks Statistik og normer for fosforudskillelsen fra de vigtigste 
husdyr (Poulsen og Børsting 2002) er fosformængden ab dyr således beregnet pr. dyrket 
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landbrugsareal i de danske kommuner 1980, 1989 og 1999 (figur 2.5 og tabel 2.1). For yderligere 
oplysninger henvises til fosforrapporten fra arbejdsgruppen P-U-1. 

 
 

Figur 2.5 Den geografiske fordeling af fosfor fra husdyr i Danmark, illustreret ved kg total fosfor ab 
dyr pr. ha dyrket areal i de danske kommuner 1980, 1989 og 1999 (Efter Dalgaard og Olsen 2002).  
 
Kortlægningen viser, at produktionen af husdyrgødningsfosfor er knyttet til bestemte områder af 
Danmark, hvor der har været en koncentrering af husdyrholdet i særligt husdyrintensive områder i 
Jylland og på Fyn, mens husdyrholdet har været aftagende i de øvrige landsdele. Kortlægningen 
viser desuden, at produktionen af husdyrgødningsfosfor i de husdyrintensive områder har været 
aftagende i nogle områder i perioden fra 1980 til 1999. Denne udvikling fremgår også af tabel 2.1.  
 
Tabel 2.1 Andele af landbrugsarealet i kommunerne fordelt på syv klasser mht. kg fosfor ab dyr pr. 
ha landbrugsjord (samme data som ligger bag figur 2.5). 
 
% af landbrugs- Kg P ab dyr pr. ha landbrugsjord 
arealet i år 0-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-43 
1980 4% 6% 22% 24% 24% 17% 3% 
1989 7% 11% 25% 21% 25% 8% 2% 
1999 10% 13% 18% 24% 23% 8% 2% 
 
Den heterogene fordeling af husdyrgødningsfosfor og den fortsatte strukturudvikling hen imod en 
mere geografisk koncentreret husdyrproduktion kan især på længere sigt få konsekvenser for 
fosfortabet til miljøet.  
 
Opgørelserne bag figur 2.5 viser, at det gennemsnitlige fosforoverskud i Danmark er halveret i 
perioden 1980-2000. Fosformængden i husdyrgødningen har været nogenlunde konstant i samme 
periode, mens fosfor tilført med handelsgødning udviste et fald i samme størrelsesorden som faldet i 
fosforoverskuddet (jfr. figur 2.2). Fosfor i husdyrgødning er en væsentlig faktor ved kortlægning af 
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områder med stor fosforophobning, men værdien af kortlægningen vil kunne forbedres med 
analyser af, hvordan handelsgødning er blevet fordelt. 
 
 
2.3. Fosforomsætning i den animalske produktion 
Det er i dag muligt at påvirke landbrugets overskud af fosfor ved at reducere mængden af fosfor i 
husdyrgødningen, da der typisk er et overskud af fosfor på arealet, hvor der udbringes 
husdyrgødning. Dette overskud opstår ”ufrivilligt”, og kan typisk reduceres uden de store 
konsekvenser for afgrøderne, dvs. at der ikke vil ske en supplering med handelsgødning.  
 
Husdyrenes fosforbehov dækkes gennem fodringen. Indholdet af fosfor i foderet stammer 
hovedsageligt fra foderstoffernes naturlige indhold, men dette indhold dækker dog sjældent dyrenes 
behov fuldstændigt på grund af for lavt indhold og/eller for lav biotilgængelighed. Derfor tilsættes 
foderfosfater (mineralsk fosfat) som supplement. Foderfosfaterne har imidlertid også varierende 
biotilgængelighed, hvilket direkte påvirker dyrenes potentielle udnyttelse af fosfor. I de senere år 
har der været forskningsmæssig fokus på dyrenes fysiologiske behov for fosfor og 
biotilgængeligheden af fosfor i fodermidlerne og foderfosfaterne, men der mangler stadig viden på 
en række områder, ligesom den nye viden endnu ikke i alle tilfælde er implementeret i praksis. Der 
er stor variation i husdyrenes udnyttelse af fosfor (5 til 57% hos henholdsvis mink og 
slagtekyllinger), og der er generelt et potentiale for at øge fosforudnyttelsen og reducere 
fosforudskillelsen i gødningen hos stort set alle kategorier af husdyr. Potentialet er dog meget 
forskelligt. 
 
Der er generelt fire hovedområder, hvor der kan sættes ind for at forbedre fosforudnyttelsen: 1) 
Mere præcise fodringsanbefalinger baseret på dyrenes fysiologiske behov og mindre 
forsikringsfodring; 2) Tildeling af fosfor i forhold til det aktuelle behov; 3) Valg af råvarer med høj 
biotilgængelighed af fosfor og evt. lavt indhold af fosfor; 4) Stimulering af udnyttelsen af fosfor i 
foderstoffer (f.eks. fytase) kombineret med mindsket brug af mineralsk foderfosfat.  
 
Indhold og tilgængelighed af fosfor i foder og mineralsk foderfosfat 
Der er begrænset variation i det naturlige fosforindhold indenfor en given type af fodermidler, men 
der er til gengæld stor variation i fosforindholdet mellem de forskellige fodermiddeltyper. Derfor 
kan foderets naturlige fosfor-indhold i høj grad påvirkes gennem valg af fodermidler. I praksis vil 
muligheden for valg af fodermidler dog ofte være begrænset af hensynet til andre næringsstoffer i 
foderrationen, til prisen på foderet og til bl.a. sædskiftet på bedriften. Det er i praksis betydeligt 
lettere at ændre på forbruget af foderfosfat eller erstatte én type foderfosfat med en anden, selv om 
der også her er betydelige prisforskelle, ligesom foderfosfatets kvalitet (biotilgængelighed) ikke 
altid er veldefineret.  
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Den eksisterende viden viser, at biotilgængeligheden af fosfor varierer betydeligt i foderblandinger 
og –rationer og kan påvirkes betydeligt af f.eks. råvarevalg, varmebehandling (Salmonella-
handlingsplan), lagring og forarbejdningsprocesser (f.eks. ensilering, presning, ekspandering eller 
støbsætning), samt tilsætning af hjælpestoffer (f.eks. fytase). Derfor kan udnyttelsen af fosfor 
potentielt påvirkes meget gennem brug af fodermidler med høj biotilgængelighed af fosfor.  
 
Forbruget af foderfosfater til husdyr svarer mængdemæssigt til godt. 25 pct. af den samlede 
fosforudskillelse i husdyrgødningen, og fordeler sig med ca. 64, 25 og 11% på henholdsvis svin, 
kvæg og fjerkræ. Tilgængeligheden af fosfor i foderfosfaterne varierer betydeligt fra omkring 30 til 
op mod 100%, og derfor er der et væsentligt potentiale i at bruge lettilgængelige foderfosfater, for 
herigennem at reducere  tilsætningen og hermed udskillelsen. Dette potentiale udnyttes allerede i 
nogen grad. Det er dog ikke realistisk helt at undlade brug af foderfosfater, idet potentialet for øget 
udnyttelse af det naturlige fosfor med den nuværende viden ikke altid er stort nok til alene at dække 
dyrenes behov uden risiko for reduceret vækst og sygdom. Den mest anvendte type foderfosfat er 
monocalciumfosfat. 
 
Fytat og fytase 
I foder baseret på kerner og frø (korn, sojaskrå etc.) er en stor mængde fosfor bundet i fytat, men 
enmavede dyr (svin, fjerkræ, mink mv.) kan kun i meget ringe grad nedbryde fytatkomplekset og 
udnytte det fosfor, der er bundet deri. Dette er hovedårsagen til, at foderet ofte tilsættes ekstra fosfor 
i form af mineralsk foderfosfat. Fytat kan imidlertid nedbrydes enzymatisk af enzymet fytase, 
hvorved fosfor frigøres til absorption. Kvæg kan udnytte fytat-bundet fosfor på grund af mikrobiel 
fytase i formaverne, men ny viden indikerer, at tilgængeligheden af fosfor i kraftfodermidler til 
kvæg også bliver betydeligt reduceret ved varme- eller formaldehydbehandling. Fytase findes 
naturligt i plantefrø og kerner, men en positiv effekt forudsætter, at enzymet får mulighed for at 
“arbejde”, hvilket bl.a. kræver, at foderet skal være fugtigt og ikke må udsættes for temperaturer 
over 60o C, hvor enzymet denaturerer, hvorved aktiviteten mistes. I forbindelse med bekæmpelsen 
af Salmonella er det blevet almindelig praksis, at foderstoffabrikkerne varmebehandler kornet 
(mindst 81° C). Denne varmebehandling er derfor i høj grad uheldig for den naturlige nedbrydning 
af fytatkomplekset, når foderet gives til husdyrene.  
 
Fytase er også kommercielt tilgængeligt og kan tilsættes foderet. Fytase (både det naturligt 
forekommende og det tilsatte) vil i høj grad kunne begrænse problemerne med den lave 
fordøjelighed, hvorved udskillelsen af ufordøjet fosfor med gødningen kan nedbringes. Tilsætning 
af fytase skal modsvares af en tilsvarende reduktion i tilskuddet af foderfosfat eller brug af foder 
med lavere indhold af fosfor. Effekten af tilsat fytase er ikke konstant, men er meget påvirket af 
foderets sammensætning og indhold af naturligt fytase. 
 
Der foreligger effektive muligheder indenfor bioteknologi og planteforædling for at frembringe 
sorter, der anvendt i fodersammenhæng vil kunne reducere fosforudledningen via husdyrgødningen. 
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Der arbejdes bl.a. med hvede med høj fytaseaktivitet (varmestabilt) og byg med lavere andel af 
fytatbundet fosfor. Reduktion i andelen af fytatbundet fosfor og/eller stigning i fytaseaktiviteten i 
kerner og frø kan reducere behovet for tilskud af foderfosfat.  
 
Kvæg 
Kvægets fosforudnyttelse varierer mellem 15 og 30%. Malkekøerne tegner sig for langt den største 
andel af det udskilte fosfor, og de har en fosforudnyttelse på knap 30%. Køernes forventede 
maksimale udnyttelsespotentiale for fosfor er i størrelsesordenen 35 til 40%. Den lave potentielle 
udnyttelse skyldes primært drøvtyggernes specielle fysiologi, hvor fosfor recirkuleres til 
mavetarmkanalen i stort omfang. En øget udnyttelse forudsætter, at der fodres mere præcist og 
tættere på dyrenes individuelle fysiologiske behov. Det stiller krav til viden om dyrenes behov og til 
fodermidlernes indhold og fordøjelighed af fosfor samt til den praktiske fodring af det enkelte dyr. 
Der er aktuelt mulighed for en forbedring af fosforudnyttelsen ved at reducere tildelingen i praksis 
til den aktuelle norm, men der er yderligere grundlag for at gennemføre en nedjustering af 
fodringsnormerne på grundlag af eksisterende viden om dyrenes fysiologiske behov og 
fosfortilgængeligheden i foderet. Fodermidlernes naturligt høje indhold af fosfor vil imidlertid i 
mange tilfælde begrænse muligheden for at nedregulere fosfortildelingen i praksis. Der er dog 
potentiale for en reduktion i anvendelsen af mineralsk foderfosfat til kvæg i størrelsesordenen 2.500 
til 3.500 tons fosfor (55 til 75%), hvilket vil resultere i en reduktion i udskillelsen af fosfor i 
gødningen med i størrelsesordenen 20% hos malkekøerne. Tillige kan nævnes, at stigningen i 
produktivitet pr. malkeko koblet med det faldende antal køer kan indebære et potentiale for 
reduktion af fosforudskillelsen ved anvendelse af nye reducerede fodringsnormer for fosfor. 
 
Svin 
Svinenes fosforudnyttelse varierer mellem 13 og 40%. Slagtesvinene tegner sig for ca. 66% af det 
udskilte fosfor og har en fosforudnyttelse på ca. 35-40%, mens søerne tegner sig for en stor del af 
resten med en udnyttelse på kun ca. 13%. Slagtesvinenes maksimale udnyttelsespotentiale for fosfor 
forventes at være i størrelsesordenen 55-60%, mens søernes potentiale må forventes at være lavere, 
men der mangler viden på dette område. Der er i de senere år kommet ny viden om 
biotilgængeligheden af fosfor i foder og foderfosfater til svin, samt om effekten af fytase, og denne 
viden er i nogen grad implementeret i praksis, men det vurderes, at ny viden fortsat vil indebære et 
potentiale for forbedring af fosforudnyttelsen hos svin. Der er nogen usikkerhed om størrelsen af 
effekten af tilsætning af mikrobiel fytase under danske forhold, idet effekten afhænger af 
foderblandingens sammensætning, den naturlige fytaseaktivitet, varmebehandling (ift. Salmonella), 
støbsætning mm. Forsøg viser, at der med fytase kan opnås en fordøjelighed af det naturligt 
forekommende fosfor på omkring 60%, hvilket dermed også er det forventede niveau for maksimal 
udnyttelse hos svin. På grund af usikkerheder under praktiske forhold regner man dog ikke aktuelt 
med en fordøjelighed efter tilsætning af fytase på over 55% af foderets naturlige fosforindhold. 
Udskillelsen af fosfor hos svin kan reduceres i størrelsesordenen 15-27%, hvis der regnes med en 
fosfor-fordøjelighed på 50% og en tilsvarende reduktion i tildelingen. Ved antagelse af en 
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fordøjelighed på 55% kan udskillelsen reduceres med 21-33% i forhold til den aktuelle 
fosforudskillelse. Det naturlige fosforindhold i svinefoder ligger på omkring 3,9 g/FEs til søer og 
slagtesvin og omkring 4,5 g/FEs til smågrise. Hvis fordøjeligheden af det naturlige fosfor kan øges 
til 50-55%, vil det ikke være nødvendigt at anvende mineralsk foderfosfat til slagtesvin for at dække 
behovet. Derimod vil der fortsat være et behov for tilskud til smågrise- og sofoder, selv om dette 
også kan reduceres betydeligt. Behovet vil være størst hos diegivende søer. Beregninger under 
antagelse af, at fosforfordøjeligheden i svinefoder i praksis er 55%, og at slagtesvin ikke behøver 
tilskud af mineralsk fosfat, viser, at forbruget af foderfosfat kan reduceres fra 11.500 til 3.500 tons 
mineralsk foderfosfat, hvilket svarer til en reduktion på 75%. 
 
Høns og kyllinger 
Fosforudnyttelsen hos slagtekyllinger og konsumægshøner er estimeret til henholdsvis 57% og 
22%, men slagtekyllingerne står alligevel for to tredjedele af fosforudskillelsen hos fjerkræ. Der er 
to væsentlige årsager til den lave fosforudnyttelse hos især konsumægshønerne. For det første er 
fordøjeligheden af fosfor i foderet lav og den præcise fordøjelighed ukendt, og for det andet 
overforsynes dyrene med fosfor for at kompensere for manglende viden om dyrenes reelle 
fysiologiske behov. Det har således i mange år været normal praksis at supplere foderet med et stort 
tilskud af uorganisk fosfor for at sikre, at dyrenes behov blev dækket. Potentialet for at reducere 
udskillelsen af fosfor er umiddelbart størst hos konsumægshøner, men der mangler viden både om 
biotilgængeligheden af fosfor, effekten af fytase i foderet og om hønernes fysiologiske behov. Det 
vides derfor ikke pt., hvor stor en andel af den beregnede mængde foderfosfat (omkring 1.900 tons 
fosfor), som kan udelades, men det skønnes, at forbruget til fjerkræ kan reduceres til 800 tons.  
 
Mink 
Minks beregnede fosforudnyttelse ligger på ca. 5%. Det skyldes, at det fysiologiske behov er lavt i 
forhold til det naturlige indhold af fosfor i de affaldsprodukter såsom fiske- og fjerkræaffald, der 
traditionelt anvendes til minkfoder. Der suppleres ikke med mineralsk foderfosfat til mink, og 
derfor er der ikke her et umiddelbart potentiale for at reducere fosforudskillelsen fra mink. Hvis 
fosforindholdet i pelsdyrfoder skal reduceres, betyder det, at fiske- og fjerkræaffald skal gennemgå 
en forarbejdning med henblik på at fjerne knoglerester, eller at der skal bruges foderstoffer med et 
lavere fosforindhold.  
 
2.4 Fodringsrelaterede virkemidler 
Det vurderes, at behovet for tilskud af foderfosfat dokumenteret gennem øget forskningsindsats kan 
reduceres til højst 6.000 tons pr. år. Det betyder, at fosforudskillelsen derved kan reduceres med 
omkring 11.800 tons, som fordeler sig på svin, kvæg og fjerkræ med ca. 8.000, 3.000 og 800 tons 
fosfor (bemærk, at udgangspunktet for disse beregninger er anvendelse af mineralsk fosfor på 
ca.17.500 ton, dette udgangspunkt kan ikke sammenlignes med de anvendte balancer, da der her er 
anvendt en anden beregningsmetode). Dette svarer til en reduktion på 20% i forhold til den samlede 
fosforudskillelse i husdyrgødning, som lå på ca. 55.000 tons i år 2000. Forskning og forsøg må 
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efterfølgende vise, om det vil blive muligt helt at undgå tilskud af foderfosfat. En af 
forudsætningerne vil være, at der udvikles forbedrede fytaseenzymer, som kan medføre en forøget 
nedbrydning af fytat. 
 
Det vurderes, at en reduktion i fosforudskillelsen svarende til et mindsket foderfosfatforbrug på 
omkring 11.800 tons medfører, at der årligt på landsplan gennemsnitligt tilføres knap 5 kg mindre 
fosfor pr. ha (dyrket areal undtaget permanent brak). Den gennemsnitlige årlige fosfortilførsel med 
husdyrgødning vil derfor kunne nedsættes fra omkring 22 kg/ha i for 2000/2001 til omkring 17 
kg/ha pr. år på landsplan. Det vurderes derfor, at det beregnede gennemsnitlige fosforoverskud på 
13,4 kg/ha i 2000/2001 vil falde til 7,2 kg/ha, idet der allerede er sket et fald i husdyrgødningens 
fosforindhold frem til 2002, hvilket betyder, at bidraget fra husdyrgødning gennemsnitligt er 
reduceret med 1,2 kg/ha i forhold til 2000/2001. Det antages, at reduktionen i foderfosfat ikke i 
store omfang modsvares af en stigning i forbruget af handelsgødningsfosfat. Det kan her nævnes, at 
det gennemsnitlige fosforbidrag fra handelsgødning (7 kg) og slam (2 kg) ligger på 9 kg/ha i 
2000/2001.  
 
2.5 Fosforomsætning i jorden og i planteproduktionen 
Fosfor er også et nødvendigt næringsstof i planteproduktionen. Fosfor optages hovedsageligt i plan-
terne som orthofosfat, og optagelsen sker fra jordvæsken. Kun en lille det af det gødningsfosfor, der 
tilføres det enkelte år, vil være tilgængeligt for afgrøden i den indeværende vækstsæson. Resten 
indgår i jordens fosforpulje, ligesom planternes resterende fosforbehov også dækkes via jordens 
puljer. Fosfor i jorden er karakteriseret ved en betydelig grad af immobilitet. Den meget lille 
fraktion, som er opløst i jordvæsken medfører, at planterødderne i vid udstrækning må ”vokse” efter 
fosforet. Afgrødens fosforforsyning er således ikke kun et spørgsmål om tilstrækkelige mængder 
tilgængeligt fosfor, men kan for eksempel også være afhængig af, hvor godt et rodnet afgrøden 
formår at etablere og fosforets placering i forhold til planten.  
 
I langt de fleste situationer er jordens naturgivne indhold af tilgængeligt fosfor ikke tilstrækkeligt til 
at understøtte intensiv planteproduktion. Derfor har man tilstræbt at opbygge jordens fosforpuljer 
via gødskning til et niveau, hvor fosfor ikke begrænser afgrødens vækst. De mængder fosfor, der er 
tilført store egne af landet gennem de senere årtier som følge af den intensive husdyrproduktion ofte 
kombineret med fortsat brug af handelsgødningsfosfor, har gjort, at indholdet af fosfor i jorden 
mange steder er væsentligt højere, end hvad der kræves for optimal dyrkning. Jordens evne til at 
forsyne planterødderne med fosfor angives i Danmark ved fosfortallet, hvor en enhed er 1 mg fosfor 
pr. 100 g jord. Ved fosfortal på  2 - 4 anbefaler Dansk Landbrug, at der tilføres samme mængde 
fosfor, som afgrøden bortfører. Ved lavere fosfortal anbefales det at tilføre mere, end der bortføres, 
og ved fosfortal højere end 4 anbefales en mindre tilførsel end bortførslen. I dag ligger mere end 
halvdelen af fosfortalsanalyserne (nugældende metode i Danmark) over det anbefalede niveau. 
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Gennemsnitligt bortføres omkring 20 kg fosfor/ha/år med afgrøderne. Afgrødernes fosforbortførsel 
varierer dog betydeligt alt efter afgrødetype, jordtype og andre vækstforhold. Generelt har kornaf-
grøder det laveste fosforforbrug og bælgplanter samt grovfoderafgrøder, herunder også majs, det 
højeste.  
 
Ophobningen af fosfor i landbrugsjord over sidste århundrede er estimeret til i gennemsnit 1,4 tons 
pr. hektar dyrket areal. Den geografiske fordeling af fosforophobningen har ændret sig i tidens løb i 
takt med landbrugets udvikling og strukturændringer. I de seneste årtier er ophobningen som 
tidligere nævnt især sket i egne med stor husdyrtæthed som følge af ubalancen mellem indholdet af 
kvælstof og fosfor i husdyrgødningen, når denne anvendes til fuldgødning med kvælstof i 
planteproduktionen. Denne udvikling forstærkes af en relativ reduktion i kvælstofindholdet i 
husdyrgødning i forhold til fosforindhold.  
 
Der findes navnlig tre større datasæt, hvor faktiske målinger af jordens fosforindhold, -ophobning, -
mætningsgrad eller plantetilgængelighed af fosfor i danske jorde er sat i relation til region, jordtyper 
el. lign. Disse datasæt er væsentlige for vores viden om danske jordes fosfortilstand. Det drejer sig 
om landmandens analyser af jordens fosfortal, fosforanalyser i Kvadratnettet og jordprofiler i Den 
Danske Jordprofildatabase. Ingen af disse datasæt kan i deres nuværende form anvendes til 
risikovurdering for fosfortab, men kan på forskellig vis inddrages i fremtidigt arbejde med regional 
kortlægning og risikovurdering.  
 
Landbrugsdrift og fosfortab 
I forhold til en naturtilstand har landbrugsdrift i sig selv indflydelse på mobilisering og omsætning 
af fosfor. Afstrømningsforhold og -mængde ændres, ligesom jordens evne til at binde og 
transportere fosfor påvirkes. Hertil kommer, at høst og gødskning direkte har indflydelse på 
størrelsen af jordens fosforpulje. Forskellige driftsmetoder og dyrkningssystemer påvirker jorden 
forskelligt. Jordbearbejdningserosion kan således, især på skrånende arealer, forårsage flytning af 
fosforrig overjord til lavninger, langs skel og tæt ved vandløb, hvorved tabsrisikoen øges. Både 
normal jordbearbejdning og reduceret jordbearbejdning påvirker vandtransporten i jorden men ikke 
på samme måde, og virkningen af forskellige former for jordbehandling på det potentielle fosfortab 
er ikke entydig. Ofte forventes dog et mindre potentielt tab ved reduceret jordbearbejdning, især ved 
direkte såning af vintersæd, idet overfladen efterlades mere ujævn, ligesom der ofte kan være bedre 
betingelser for vandnedsivning.  
 
Planteernæringsmæssigt sidestilles letopløseligt handelsgødningsfosfor og husdyrgødningsfosfor. 
Meget tyder dog på, at husdyrgødningsfosfor er mere mobilt og fordeler sig til en større dybde i 
landbrugsjorden end handelsgødning. Gødning, der ligger på overfladen, kan tabes via afstrømning 
på skrånende arealer, ved afstrømning via makroporer til kunstige dræn og højtliggende grundvand 
eller ved vinderosion. Også gødningsfordelingen kan have betydning, idet tabsrisikoen ved større 
tildelinger med længere tids mellemrum anses for at være lidt større end ved tildeling af samme 
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dosis fordelt på årlige tildelinger. Ujævn gødningsfordeling efter græssende køer, frilandsgrise mv. 
kan ligeledes resultere i områder indenfor marken, hvor der findes store mængder fosfor i jorden og 
dermed større potentiel risiko for tab.  
 
Spildevandsslam er en fosforkilde for landbruget, og ca. 60% af slammet indeholdende ca. 3.000 
tons fosfor udbragtes i 1999 på landbrugsjord. Dertil kommer mindre mængder slamprodukter fra 
private virksomheder. Gødskningsmæssigt kan fosfor tilført med spildevandsslam være mindre 
opløseligt og tilgængeligt på kort sigt, specielt med de nyere fældningsteknikker, hvor man bruger 
jern og aluminium ved fældning af fosfor i rensningsanlæggene, men på lidt længere sigt vil dette 
fosfor formentlig også indgå i jordens fosforpulje på lige fod med andet gødningsfosfor.  
 
Økologisk produktion 
Der er generelt ikke grundlag for at antage væsentlige forskelle i foderets fosforindhold eller 
udnyttelsen af fosfor mellem økologiske og konventionelle besætninger. Men økologiske 
besætninger er ofte mere begrænset i deres valg af fodermidler og tilsætningsstoffer (bl.a. fytase) 
end konventionelle, hvilket kan påvirke såvel foderets fosforindhold som tilgængeligheden af fosfor 
i forhold til i konventionelle besætninger. Desuden er produktionsniveauet ofte lavere, 
produktionstiden længere og foderforbruget større, hvilket kan medføre højere fosforudskillelse pr. 
produceret enhed, specielt i kødproduktionen (slagtesvin, kyllinger, slagtekalve/stude) men også 
hos søer og æglæggende høner. For økologisk kvæghold er der et strammere harmonikrav 
sammenlignet med konventionelt kvæghold, og det kan overordnet medføre en mindre mængde 
fosfor pr. ha. 
 
Afgrødefordelingen i økologisk jordbrug, med relativt større arealer med flerårige afgrøder som 
kløver, græs og andet grøntfoder end i konventionelt jordbrug, kan medvirke til mindsket erosion på 
erosionstruede arealer og dermed et mindre potentiale for tab af fosfor herfra. Fosforomsætningen i 
økologisk jordbrug er generelt lavere end i konventionelt, men i nogle tilfælde kan 
fosforoverskuddet formentlig være større, dels fordi udbyttet og dermed også fosforfjernelsen er 
omkring 25% lavere end på konventionelle brug, dels fordi der ikke kan anvendes handelsgødning. 
Det betyder, at der generelt tilføres relativt mere husdyrgødning på økologiske end på 
konventionelle planteavlsbrug. Der er fundet mindre fosforoverskud på økologiske kvægbrug end 
på konventionelle. På økologiske svinebrug skyldes et større fosforoverskud den større anvendelse 
af frilandsgrise. Generelt er konklusionen, at økologisk jordbrug i den nuværende situation bidrager 
til at forbedre fosforudnyttelsen i landbruget og sænke tabet af fosfor til miljøet, men at der er tale 
om marginale effekter. En opretholdelse af de nuværende begrænsninger i valg af fodermidler og 
tilsætningsstoffer kan imidlertid i fremtiden medvirke til at reducere mulighederne for at sænke 
gødningens indhold af fosfor i økologisk jordbrug. 
 
Fosfors omsætning i jorden 
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Fosfor mobiliseres fra landbrugsjorden med vand eller vind, men potentialet for fosfortab fra jord 
påvirkes også af jordens evne til at binde fosfor og af dyrkningsmæssige faktorer såsom plante-
vækst, gødskning og jordbearbejdning. Fosfor tabes både som opløst fosfor og som partikulært 
bundet fosfor og både på organisk og uorganisk form. Fosfor reagerer villigt med jordens faste 
bestanddele, og kun en meget lille del af jordens uorganiske fosfor er opløst i jordvæsken og derved 
umiddelbart tilgængeligt for planterne og dermed også for udvaskning som opløst fosfor med 
afstrømning fra rodzonen. På højbundsarealer er jordens bindingskapacitet for fosfor generelt stor, 
men i teorien begrænset. Jo større del af bindingskapaciteten, der er brugt, jo større 
fosformætningsgrad har jorden. Teoretisk set er fuldstændig mætning mulig, men i praksis er det 
irrelevant, da den såkaldte kritisk høje mætningsgrad indtræder længe før fuldstændig mætning. 
Den kritiske mætningsgrad er defineret som der, hvor jorden har en mætningsgrad, der understøtter 
en fosforkoncentration i jordvæsken, som er højere end ønskeligt i forhold til udvaskning til 
vandmiljøet.  
 
Jordens bindingskapacitet for fosfor stiger i takt med stigende indhold af ler og jern- og aluminium-
oxider, og jordens fosforbindingskapacitet varierer meget i Danmark. I mineraljorde findes hoved-
parten af jordens fosfor bundet i lerfraktionen eller på belægninger af jern og aluminiumoxider på 
større partikler. På jorde med højt lerindhold kan der, især i forbindelse med kraftig nedbør, opløses 
fosfor og løsrives fosforrige partikler fra overjorden, som transporteres ned gennem sprækker og 
større porer til eventuelle drænrør dybere nede, og via disse blive transporteret ud til vandmiljøet. 
Fosforomsætning og –tab fra den meget uhomogene gruppe af lavbundsarealer i Danmark er relativt 
dårligt belyst, hvilket er uheldigt, da disse områder potentielt kan være væsentlige bidragsydere til 
det samlede dyrkningsbetingede fosfortab. Fosfor, der er bundet til jernforbindelser i jorden, kan for 
eksempel frigives igen under reducerende forhold, som kan opstå ved vandmættethed, f.eks. i for-
bindelse med etablering af permanente vådområder, i forbindelse med temporære høje 
grundvandsspejl og meget lokalt i områder med dårlige afdræningsforhold.  
 
Sammenhængen mellem jordens fosforindhold og tabet er dårligt belyst under markforhold, især for 
større arealer. En principiel sammenhæng mellem fosforstatus og –tab er fundet under enkeltforsøg 
og under laboratorieforhold, men det er vanskeligt at generalisere herudfra. En overordnet 
sammenhæng er dog illustreret af, at der er målt større tab af fosfor fra opgødskede landbrugsarealer 
end fra naturarealer. 
 
For jorde, der hverken er lavbundsarealer, kunstigt drænede eller erosionstruede, vil udvaskning 
udgøre det største risikomoment. Her er det væsentligt at sikre, at fosforophobningen ikke fører til 
kritisk høje mætningsgrader også i de dybere jordlag, og at få vandbevægelsen og udvaskningen i 
sådanne jorde sikkert belyst. 
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Fosfortab fra landbruget 
Viden om fosfortabet til vandmiljøet fra forskellige kilder i Danmark stammer først og fremmest fra 
det landsdækkende overvågningsprogram NOVA. Tabet opdeles her i ikke-dyrkningsbetingede 
bidrag (baggrundsbidrag, grundvandsbidrag, spredt bebyggelse, atmosfærisk deposition og 
punktkilder) og i dyrkningsbidraget. Dyrkningsbidraget estimeres som differencen mellem det 
totale fosfortab og de ikke dyrkningsmæssige bidrag, og usikkerheden ved opgørelsen af de ikke-
dyrkningsmæssige bidrag forplanter sig derfor til fastsættelsen af dyrkningsbidragets størrelse.  
 
Dyrkningsbidraget til fosfortabet kan kvantificeres på national skala med forskellige indgangsdata 
fra NOVA og forskellige opskaleringsmetoder. Alt efter anvendt metode, periode, og indgangsdata 
fås et dyrkningsbidrag på mellem 690 og 1.300 tons fosfor. Det estimerede dyrkningsbidrag har 
ikke ændret størrelse fra slutningen af firserne og frem til nu, og den fortsatte stigning i jordens 
fosforindhold i denne periode (godt 200 kg pr. ha i gennemsnit) afspejles således ikke i det målte 
tab. At der ikke kan konstateres ændringer i størrelsen i måleperioden, kan tilskrives kombinationen 
af den store usikkerhed i bestemmelsen, de store år til år variationer i afstrømningen, og den 
forholdsvis korte tidsperiode, der er moniteret i. Om det ”sande” dyrkningsbidrag har ændret sig, 
kan vi derfor kun gisne om. I den periode, der er moniteret i NOVA oplandene, er der sket 
ændringer, som formentlig har haft effekt – positiv eller negativ - på de diffuse fosforbidrag i 
oplandene. Det drejer sig for eksempel om skift til anvendelse af fosfatfrie vaskemidler, indførelse 
af to meters bræmmer og miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse, forbud mod direkte udledninger fra 
gårde, krav om vintergrønne marker og ændret håndtering af husdyrgødning.  
 
Det er ikke muligt med sikkerhed at splitte dyrkningsbidraget op på de forskellige tabsposter såsom 
erosion, overfladestrømning, nedvaskning til dræn, bidrag fra øvre grundvand m.v. Det samlede 
dyrkningsbidrag baseret på skøn over de enkelte tabsposter er på 440-1.180 tons fosfor pr. år, 
hvilket er i god overensstemmelse med dyrkningsbidraget estimeret ud fra vandløbsmålingerne i 
NOVA. De erosionsbetingede tab udgør lidt mere end halvdelen af det skønnede samlede tab, og 
brinkerosionen er langt det største enkeltbidrag. Udvaskning via drænede lavbundsjorde er en anden 
væsentlig tabspost. For fastsættelsen af langt de fleste tabsposter gælder, at skøn og beregninger er 
overordentligt usikre og dækker over ganske betydelige variationer mellem forskellige 
oplandstyper. Tabsposter, der syner af lidt gennemsnitligt, kan være dominerende i nogle oplande.  
 
Kortlægning af risikoområder 
Selv om fosfortabet fra landbrugsjorden til vandmiljøet er relativt lille (0,3 til 0,5 kg pr. ha) i 
forhold til størrelsen af landbrugsjordens fosforpulje (i gennemsnit 4.700 kg pr. ha ned til 75 cm’s 
dybde) og i forhold til de årlige gødningstilførsler (godt 30 kg pr. ha), kan det være kritisk for 
vandkvaliteten specielt i søer og fjorde. Skal fosfortabet fra landbrugsjord til overfladevand 
reduceres i forhold til i dag, består opgaven derfor i at nedbringe et fosfortab, der størrelsesmæssigt 
i forvejen kun udgør en brøkdel af fosforindholdet i landbrugsjorden.  
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Fosfortab er en kompleks funktion af klima, topografi, hydrologi, jordbundsforhold, dyrkning og 
gødskning. Risikoen for fosfortab varierer derfor tidsligt og rumligt, både på regional-, oplands- og 
markniveau. Det betyder samtidig, at der eksisterer begrænsede områder, der bidrager betydeligt 
mere end andre til fosfortabet. Risikoområder, der benævnes kritiske kildeområder i den 
internationale litteratur, er områder, hvor en effektiv transportproces forbinder fosforkilder i 
landskabet med et vandløb. Identifikation af risikoområder i landskabet er afgørende for at opnå 
hurtig og sikker virkning i vandmiljøet og bør kunne udføres med stor detaljeringsgrad og 
præcision. Herved kan tabsbegrænsende foranstaltninger iværksættes på relevante arealer, hvorved 
indsatsen bliver mere omkostningseffektiv både mht. miljøet og landbruget. Der findes kun få 
undersøgelser og modeller internationalt, der kan opsplitte kildeområder og transportveje for fosfor 
til vandløb, søer og fjorde på regional eller lokal skala, og ingen af dem er umiddelbart anvendelige 
under danske forhold. Den nødvendige viden til udvikling af brugbare værktøjer til udpegning af 
risikoområder på relevant skala under danske forhold bør derfor skaffes.  
 
Jordens evne til at binde og frigive fosfor er af væsentlig betydning for tabsrisikoen. Ved vurdering 
heraf skal hele jordprofilen tages i betragtning, og den traditionelle inddeling af danske jorde efter 
tekstur eller endnu grovere i sandede og lerede jorde er helt utilstrækkelig. Danske jordes evne til at 
binde fosfor er ikke kortlagt, men væsentlige generelle egenskaber, som kan bidrage til en 
karakterisering af danske jordes evne til at binde og til at translokere fosfor findes i forskellige 
databaser. Det anses derfor for sandsynligt, at der via en forskningsindsats kan udvikles det 
nødvendige grundlag for en kortlægning af danske jordes evne til at binde og transportere fosfor 
ned gennem jordprofilet på basis heraf.  
 
Tab af fosfor via nedvaskning i højbundsområder er nært knyttet til hurtig transport gennem jorden 
via makroporer til eventuelle kunstige dræn i jorden, og til hvordan drænene er forbundet med 
vandløbssystemet. Om og hvordan en højbundsjord er drænet afhænger af dens naturlige evne til 
lede vandet bort. Kunstig dræning er samtidigt en væsentlig parameter i alle vandtransport- og 
vandbalancebetragtninger på lerjord, og vandtransporten påvirker fordelingen af fosfor i 
jordprofilen og derfor også det potentielle fosfortab. Mellem 70 og 80% af de danske lerjorde er 
systematisk drænet med rørdræn i ca. 1 meters dybde. Afstrømningen i kunstige dræn svinger 
normalt mellem 50 og 90% af overskudsnedbøren, resten danner grundvand. Desværre findes der 
kun i meget begrænset omfang oplysninger om drænede arealer og drænenes beliggenhed på digital 
eller anden let tilgængelig form.  
 
Et igangværende projekt afdækker mulighederne for kortlægning af potentielle risikoområder for 
fosfortab via erosion og overfladeafstrømning. Kortlægningen omfatter alene de 
”stationære/permanente” parametre som jordens erodibilitet (K), skråningslængde (L) og 
skråningsgradient (S) og er således et udtryk for den potentielle erosionsrisiko i et givet område. 
Kortlægningen siger derimod ikke noget om det aktuelle erosionstab i området, idet dette også 
afhænger af klimasituationen, driftsformen og arealanvendelsen. Graden af erosion målt i forsøg 
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viste sig i stor udstrækning at være i overensstemmelse med de modellerede KLS-værdier. På 
baggrund heraf er det vurderet, at områder med KLS-værdier over 85 udgør de erosionstruede 
områder. Arealet af disse områder udgør godt 500 km2 i de kortlagte dele (hele landet minus 
Bornholm og Fyn). Kortlægningens formål var en afgrænsning af områder med potentiel 
erosionsrisiko beliggende i ferskvandsnære områder og dermed en udpegning af områder af særlig 
interesse i erosionssammenhæng. Kortlægningen kan derimod ikke anvendes til konkret udpegning 
af steder, hvor der skal foretages en erosionsbekæmpende indsats.  
 
2.6 Virkemidler mod fosfortab fra mark   
I Fosforgruppens rapport foreslås en række mulige virkemidler til reduktion af fosfortabet fra 
landbruget til vandmiljøet. Disse er inddelt i to overordnede grupper: Generelle virkemidler og 
Virkemidler i risikoområder. Flere af virkemidlerne vil kunne kombineres, men effekterne vil ikke 
nødvendigvis kunne adderes. Virkemidlerne er yderligere grupperet i fire kategorier: (1) 
Driftsmæssige foranstaltninger, som er handlinger, der foretages i forbindelse med den daglige drift 
af ejendommen. Dvs. valg af jordbearbejdningsmetoder, gødskning, afgrødevalg, fodringspraksis, 
mv. (2) Arealændringer, som er foranstaltninger, der medfører midlertidige eller langvarige evt. 
permanente ændringer i arealanvendelsen, (3) Miljøforvaltning, som omfatter virkemidler, hvor det 
kan forventes, at de ofte initieres for en gruppe af landmænd i tæt samarbejde mellem landmænd og 
forvaltning eller på forvaltningens initiativ eller (4) Produktionsreguleringer, som sigter mod at 
påvirke og regulere produktionen, således at der indbygges miljøhensyn i produktionsmetoderne. 
Flere af de opstillede virkemidler kan ofte have væsentlige afledte effekter på produktion og 
strukturudvikling.  
 
Generelle virkemidler er foranstaltninger, som kan anvendes over store dele af landet og med 
virkning for alle bedrifter. Endvidere er det virkemidler, hvor den umiddelbare effekt er en 
reduktion i fosfortilførslen til jorden, hvorimod tidshorisonten for virkningen på fosfortabet og 
dermed på miljøet generelt vil være lang. Sådanne virkemidler modvirker, at der opstår nye 
risikoområder og påvirker derfor potentialet for fosfortab på lang sigt. De generelle virkemidler 
løser derimod ikke på kort sigt de akutte miljøproblemer, som er forårsaget af for store 
fosforudledninger til vandmiljøet. Det må forventes, at effekten af reduceret fosfortilførsel til jorden 
vil variere fra sted til sted, afhængig af bl.a. jordbundsforhold, nærhed til sårbare vandområder, 
jordens fosformætningsgrad, mv. For at opnå væsentlig reduktion i fosfortabet fra landbrugsjorden 
ved hjælp af generelle virkemidler, må det i nogle områder forventes, at fosfortilførslen skal være 
mindre end bortførslen med afgrøderne, således at der tæres på jordens fosforpulje. Der er en 
sammenhæng mellem forskellige mål for jordens fosforstatus, f.eks. fosfortallet og risikoen for 
fosfortab. Imidlertid er der ikke tilstrækkelig forskningsmæssig baggrund for at kvantificere denne 
sammenhæng under praktiske forhold. 
 
Virkemidler i risikoområder tænkes anvendt i særligt udpegede, begrænsede områder. Disse 
virkemidler er i de allerfleste tilfælde virkemidler med forventet hurtig virkning på fosfortabet. De 
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fleste vil kunne anvendes i områder med eksisterende miljøproblemer (eksempelvis søer og fjorde), 
hvor der er behov for en indsats her og nu. Næsten alle virker ved på kort sigt at hindre udledning af 
fosfor til vandmiljøet, hvorimod kun nogle få medfører reduktion i eller ophør af fosfortilførslen til 
jorden.  
 
Det er meget vanskeligt at kvantificere effekten af specielt de generelle langsigtede virkemidler, 
fordi fosfortabet opstår i et samspil af komplekse processer med store variationer i tid og rum. Skøn 
af virkemidlernes effekt er gjort ud fra en ”alt andet lige” forudsætning. Det vil for eksempel sige, 
at den langsigtede effekt af en mindsket fosfortilførsel til landbrugsarealerne og en bedre fordeling 
af fosforet over landbrugsarealet er gjort under forudsætning af uændret klima, drift, afgrøder etc. 
Dette er vigtigt, fordi en reduktion i fosfortabet som følge af en generel sænkning af fosforstatus i 
dansk landbrugsjord over de næste årtier, vil kunne opvejes af eventuelle stigninger i tabet, som 
skyldes ændringer i klima, drift eller sædskifte. I den sammenhæng er det vigtigt at være 
opmærksom på, at ændringer i klima mv. i sig selv kan vise sig at være mere betydende for 
fosfortabet end de ændringer, der vil kunne tilskrives virkemidlet. Da dyrkningsbidragets størrelse 
samtidigt varierer meget fra år til år, og da der er store usikkerheder forbundet med fastsættelsen, 
kan det være vanskeligt at monitere beskedne, men i øvrigt sikre reduktioner i fosfortabet. 
 
2.7 Fosforbalancer på forskellige bedriftstyper 
 
De praktiske muligheder for at ændre fosforomsætningen på de enkelte bedrifter afhænger af, 
hvorledes bedrifternes produktion er skruet sammen, herunder dyretæthed og afgrødevalg. 
Oplysninger om bedriftstyper kan fås fra Fødevareøkonomisk Instituts indsamlede data fra 
landbrugsregnskaber, der er udvalgt således, at de repræsenterer den danske landbrugsproduktion. 
Her foreligger imidlertid ikke direkte oplysninger om køb og salg af fosfor.   
 
Der foreligger stikprøver på det målte køb og salg af fosfor i gødning og produkter på en række 
bedrifter, dels fra DMU’s Landeovervågning, dels fra udarbejdelsen af grønne regnskaber ved 
Landbrugtes Rådgivningscenter og dels fra registreringer på Studielandbrug, hvor køb og salg af 
fosfor er detaljeret registreret. Disse data er ikke nødvendigvis repræsentative for dansk landbrug, 
men sikkerheden på estimatet for fosforomsætning anses for at være høj. Med henblik på at 
fremskaffe repræsentative data for den danske landbrugsproduktion fordelt på bedriftstyper har 
Dalgaard & Halberg (2003) estimeret den tekniske omsætning (herunder fosfor) for 28 
bedriftstyper. Bedriftstyperne er konstrueret på baggrund af de føromtalte landbrugsregnskaber fra 
Fødevareøkonomisk Institut – i alt ca. 2200 stk. 
  
I tabel 2.2 er vist fosforbalancer for nogle hovedbedriftstyper. Det på denne måde beregnede 
forbrug af fosfor i importerede oliekager, foderfosfater og handelsgødning er i god 
overensstemmelse med sektorbalancen for fosfor, der fremgår af figur 2.1.   
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Det samlede fosforoverskud pr. ha er imidlertid lidt mindre end det, der kan beregnes på sektor-
balancen (10 kg fosfor/ha mod 14 kg fosfor/ha). En stor del af forskellen svarer til den fosfor-
tilbageførsel til landbruget, der er med retur foderprodukter. Forskellen skyldes sandsynligvis, at 
der i de beregnede størrelser er taget udgangspunkt i normer for fosforanvendelsen til mark- og 
husdyrbrug og således ikke korrigeret for en evt. suboptimal anvendelse. 
 
Det fremgår af tabel 2.2, at plantebrugene (hovedsagelig kornproduktion) har et gennemsnitligt 
fosforoverskud på 5 kg/ha, mens kvægbrug har et overskud på 12 kg/ha og svinebrug på 16 kg/ha.  
 
Betragtes planteavlsbrugerne, udgjorde resultaterne fra DMU’s landeovervågning, LR’s grønne 
regnskaber og Studielandbrugene et overskud på henholdsvis 1 kg, 1kg og 6 kg fosfor/ha. Den her 
beregnede fosforbalance på 5 kg er således i god overensstemmelse med tidligere målinger. Det 
bemærkes, at der importeres en betydelig mængde fosfor i husdyrgødning til planteavlsbrugerne. 
 
Betragtes svinebedrifterne, fandt de tidligere omtalte undersøgelser et overskud på henholdsvis 12, 
14 og 17 kg fosfor/ha, hvilket er i god overensstemmelse med de her fundne 16 kg fosfor/ha. Det 
bemærkes, at overskuddet stiger kraftigt med øget dyretæthed som følge af det højere foderindkøb 
(beregnet pr. ha). 
 
Betragtes kvægbedrifterne, findes der i de refererede undersøgelser et fosforoverskud på 
henholdsvis 9, 10 og 16 kg/ha, hvilket også er i god overensstemmelse med dataene i tabel 3.1 (et 
gennemsnitlig overskud på 12 kg fosfor/ha). Også for kvægbedrifter øges overskuddet med stigende 
belægningsgrad. 
 
De omtalte husdyrbedriftstyper dækker ca. 45% af arealet i Danmark men udgør mindst ca. 60% af 
fosforomsætningen. Beregningerne i tabel 2.2 tager udgangspunkt i, at landmændene opfodrer eget 
korn i videst muligt omfang. I virkeligheden sælges korn i betydeligt omfang fra især 
svinebedrifterne, og der købes tilsvarende importeret foder, således at bedrifterne nærmere 
repræsenterer 70% af den totale fosforomsætning.    
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Tabel 2.2  Fosforomsætning på forskellige bedriftstyper (efter Dalgaard og Halberg, 2003) 

   Indkøb til bedriften, kg P/ha 
 

Salg P-balance 

Bedriftstype Antal ha
%del af 

areal 
Foder inkl. 
mineraler 

Handelsg
ødning 

Husdyrgø
dning I alt  kg P/ha kg P/ha 

         

Planteavl 307966 12% 0 11 7 18 13 5 
   

Kvæg – gns. 610827 23% 17 4 1 22 10 12 

 DE/ha<1,4 198689 8% 9 6 2 17 8 9
 1,4<DE/ha<2,3 303232 11% 21 4 0 25 11 14
 2,3<DE/ha 27687 1% 51 1 0 52 27 26
 Øko 81220 3% 9 0 3 13 7 6
   

Svin - gns. 593042 22% 46 0 1 48 32 16 

 DE/ha<1,4 258093 10% 17 1 3 21 14 7
 1,4<DE/ha<1,7 80369 3% 41 0 0 41 21 20
 1,7<DE/ha 254581 10% 78 0 0 78 53 24
         

Andet, gns. 1133180 43% 6 10 3 19 13 7 
 
 

 
2.8 Hovedkonklusioner (fra Fosforgruppens rapport) 
Fosfor er et livsnødvendigt næringsstof for både planter og dyr. For at sikre sundhed og 
tilstrækkelig produktion tilføres fosfor derfor i både husdyr- og planteproduktionen. Som resultat 
heraf er mængden af fosfor i dansk landbrugsjord i gennemsnit øget med i 1,4 tons fosfor pr. ha i 
løbet af det sidste århundrede.  
 
Det skønnes, at fosfortabet fra dyrkningsbidraget er 690-1.300 tons fosfor årligt. Tabsstørrelsen for 
de individuelle tabsveje er dog yderst usikkert fastsat, og den relative betydning af de forskellige 
tabsveje varierer betydeligt fra opland til opland. 
 
Der eksisterer p.t. ikke tilstrækkelig viden og anvendelige, dynamiske modeller for 
fosforomsætningen og tabsprocesserne, og dermed er der ikke mulighed for modelbaserede 
konsekvensberegninger af tiltag til reduktion af fosfortabet. Som følge heraf er forskellige 
virkemidlers potentiale og tidshorisont for reduktion af fosfortabet fra det dyrkede areal særdeles 
vanskelige eller umulige at kvantificere, men alle virkemidler vil ved korrekt brug have effekt på 
kortere eller længere sigt. Det er dog sikkert, at risikoen for fosfortab mindskes hvis jordens 
fosforindhold reduceres, men der er ikke tilstrækkelig viden til at kvantificere denne sammenhæng 
under praktiske forhold.  
 
Skal fosfortabet fra landbrugsarealet reduceres på kortere sigt, må der sættes ind med målrettede 
foranstaltninger mod tabet fra risikoområder. En forudsætning herfor er, at disse risikoområder kan 
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udpeges med tilstrækkelig sikkerhed. Erosionstruede områder er kortlagt i et projekt, men denne 
kortlægning kan ikke stå alene, da den ikke omfatter alle relevante tabsveje for fosfor. Den 
nødvendige viden om alle betydende tabsprocesser bør fremskaffes, således at risikoområder for tab 
via alle tabsveje også tab via udvaskning kan udpeges. Indsatsen i risikoområder må nødvendigvis 
tilpasses lokalt alt efter hvilke transportveje og delområder, der dominerer, og hvilken reduktion i 
tabet der er påkrævet i det givne indsatsområde (for eksempel udfra de krav der skal opfyldes i 
forbindelse med regionplaner og Vandrammedirektivet).  
 
En generel reduktion i det årlige nationale fosforoverskud, som tilføres landbrugsjorden, og en 
bedre fordeling af gødningsfosforet over det dyrkede areal må først forventes at vise målbar effekt i 
vandmiljøet på længere sigt. Generelle virkemidler, som kan anvendes over hele landet, og med 
virkning for alle bedrifter, sigter derfor primært mod at nedsætte fosfortilførslen, optimere 
fordelingen og øge fosforudnyttelsen i landbruget og dermed sikre, at tabspotentialet ikke øges pga. 
stadig fosforophobning i jorden. Disse virkemidler vil også på sigt bidrage effektivt til at sikre, at 
der ikke opstår  nye risikoarealer. 
 
Generelle virkemidler omfatter tiltag, som kan føre til mindsket tilførsel af fosfor med 
handelsgødning og med husdyrgødning. Det sidste kan ske gennem fodringsbetingede ændringer, 
der sikrer, at fosforudnyttelsen øges, og fosforudskillelsen mindskes hos det enkelte husdyr. Et 
virkemiddel med stort potentiale er at mindske forbruget af foderfosfat. Den væsentligste reduktion 
i fosfattilskuddet er knyttet til brugen af fytase (naturligt forekommende og tilsat mikrobiel fytase), 
men reduktionen i fosfattilskuddet er også knyttet til udarbejdelsen og -anvendelsen af forbedrede 
fodringsanbefalinger for fosfor i praksis, hvilket er et mål for alle husdyrarter.  
 
Sammenlagt vurderes det, at det årlige forbrug af foderfosfat på sigt (5-10 år) vil kunne nedsættes 
med 8.000, 3.000 og 800 tons for svin, kvæg og fjerkræ. Det betyder, at foderfosfatforbruget kan 
reduceres fra 17.800 til 6.000 tons( udgangspunkt 2000/2001). Herved reduceres den samlede 
fosforudskillelse fra omkring 55.000 til omkring 43.000 tons (ved uændret produktion). 
Forbedringer i fodereffektivitet og produktivitet vil formentlig også kunne medføre et lille fald i 
fosforudskillelsen. 
 
De fodringsbetingede virkemidler, som hovedsagelig har generel karakter, er med til at sikre, at 
fosforpuljen i jorden ikke fortsætter med uændret stigningstakt, specielt i husdyrintensive områder. 
Den skønnede reduktion i forbruget af foderfosfat vurderes at medføre, at den gennemsnitlige årlige 
tilførsel af fosfor med husdyrgødning falder fra 22 kg/ha i 2000/2001 til omkring 17 kg/ha. Dette 
betyder, at det beregnede gennemsnitlige årlige fosforoverskud reduceres fra 13,4 til 7,2 kg/ha, idet 
det antages, at reduktionen i foderfosfatforbruget ikke modsvares i større omfang af en stigning i 
handelsgødningsfosfat og at der allerede er sket et fald på 1,2 kg/ha i perioden 2000/2001 til 2002. 
Det gennemsnitlige bidrag fra handelsgødning og slam er beregnet til at udgøre omkring 9 kg/ha i 
2000/2001.  
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De omtalte virkemidler i stalden og på marken sigter mod at begrænse yderligere opbygning eller 
reducere jordens fosforpulje og mod at begrænse fosfortabet i risikoområder. De generelle 
virkemidler vurderes på sigt at sikre en reduktion i det årlige fosforoverskud (gennem fodringstiltag 
og behovsbetinget fosfortildeling til planter), en bedre fordeling over det dyrkede areal 
(behovsbetinget fosfortildeling til planter) og dermed en forbedret udnyttelse af fosfor i landbruget.  
 
Tidshorisonten for sikker, målbar effekt på fosfortabet til vandmiljøet vil afhænge af hvilke 
virkemidler, der vælges, og med hvilken styrke, de iværksættes. Målbare effekter af virkemidler 
forudsætter, at der ikke sker klimaændringer eller væsentlige ændringer i dyrkningspraksis, som 
opvejer eller endog overstiger virkemidlernes effekt. Det vurderes, at iværksættelse af de generelle 
virkemidler til begrænsning/reduktion af jordens fosforpulje har en længere tidshorisont, medens 
virkemidler, der retter sig mod at reducere fosfortabet fra eksisterende risikoområder, vil have en 
kortere tidshorisont, før målbare effekter kan opnås i vandmiljøet. 
 
Den bedste strategi på fosforområdet opnås derfor ved en anvendelse af generelle virkemidler til 
begrænsning af fosforophobningen kombineret med en særlig indsats mod fosfortabet fra 
risikoarealer. 
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3. Økonomiske virkemidler til regulering af fosfor 
3.1 Indledning 
Dette afsnit præsenterer forskellige afgiftsmodeller til regulering af landbrugets anvendelse af 
fosfor.  
 
Generelt er miljøafgifter mest hensigtsmæssige/efficiente, hvis afgiftsgrundlaget ligger tæt op ad 
miljøbelastningen. Teorien bag udformningen af den mest hensigtsmæssige/efficiente miljøafgift er 
beskrevet i kapitel 4 i rapporten om økonomiske virkemidler til regulering af kvælstof. 
 
Fosfor tilføres jorden på 3 måder, enten i handelsgødning, i husdyrgødning eller fra affald/slam. 
Fosfor i husdyrgødning er et resultat af, at det enkelte husdyr ikke fuld ud har udnyttet den mængde 
fosfor, der er tilført via foderet. 
 
Fosfor udgør et problem i det omfang, det når vandmiljøet. Overskuddet af fosfor tilføres ikke 
nødvendigvis i vandmiljøet, men bliver i dag i stort omfang bundet i jordens fosforpulje. Der er ikke 
en entydig sammenhæng mellem tilførslen af fosfor, overskuddet af fosfor, fosfortal eller 
fosfortabet. Men det kan godtgøres, at risikoen for fosfortab øges ved stigende fosfortal, dvs. øget 
ophobning af fosfor i jordpuljen. Fosfortabet er i et eller andet omfang historisk betinget. 
 
Overskud af fosfor er hovedsageligt et problem på jorde, hvor der udbringes en stor mængde 
husdyrgødning. Mængden af fosfor pr. hektar fra husdyrgødning reguleres indirekte via 
harmonikravene for udbringning af kvælstof, hvilket kan medføre en for høj dosis af fosfor, da 
mængden af fosfor kan overstige den mængde, som planterne optager.  
 
Ved overvejelserne af en afgift er det vigtigt, at afgiften i videst mulige omfang pålægges selve 
forureningen. Imidlertid er det langt fra muligt at lægge en afgift på selve udvaskningen, hvorfor 
opmærksomheden rettes mod potentielle miljøbelastninger som fosfortilførsel via husdyrgødning og 
overskuddet af fosfor. Alene en meget lille del af landbrugets fosfor-overskud forårsager i dag 
miljøskader, men når det sker, er belastningen meget omfattende. 
 
Tilførslen af fosfor til landbruget kan umiddelbart virke langt fra udvaskningen, da udvaskningen af 
fosfor er afhængig af en lang række faktorer, herunder jordens fosforstatus. En risiko ved 
indførelsen af en tilførselsafgift på fosfor kan være at pålægge landbruget omkostninger til 
tilpasning og administration, uden at der nødvendigvis opnås andet end en beskeden miljøeffekt på 
kort sigt (reduktionen i udvaskningen vil først over flere årtier sandsynligvis vise sig, men en 
reduktion i tilførslen af fosfor til landbruget vil alt andet lige medføre en mindre fosforophobning i 
jorden og dermed mindske potentialet for udvaskning). Muligheder for at indføre en 
behovsbetinget” afgift (afgift afhængig af jordens fosforstatus) vil ligge tættere på 
miljøbelastningen end en ren tilførselsafgift. En sådan afgift er imidlertid vanskelig – hvis ikke 
umulig - at administrere. 
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Det er imidlertid også vigtigt at overveje, hvorvidt målet med økonomiske virkemidler er at stoppe 
ophobningen af fosfor i jorden. Generelle virkemidler, som har til formål at reducere ophobningen 
af fosfor i jorden, modvirker, at der etableres nye risikoområder og påvirker derfor risikoen for 
fosfortab på sigt. Der kan således argumenteres for, at regulering skal reducere ophobning af fosfor 
i jorden. Selvom fosfortabet til vandmiljøet er relativt lille (sammenholdt med tilførslen af fosfor 
eller fosforindholdet i jorden), kan tabet være kritisk for vandkvaliteten specielt i søer og fjorde. 
 
Hvis dette er målet, fordi det lægges til grund, at ophobningen i jordens pulje udgør et 
miljøproblem, er en balanceafgift tættest på miljøbelastningen, men en balanceafgift på fosfor kan 
vise sig vanskelig at få gennemført og andre afgiftsgrundlag må i stedet vurderes.  
 
Det er i rapporten fra P-U-1 (Fosfor i dansk landbrug) vurderet, at den ideelle strategi på 
fosforområdet formentlig opnås ved en anvendelse af generelle virkemidler til begrænsning af 
fosforophobning og forbedret fordeling af fosfor på landbrugsarealet kombineret med en særlig 
indsats mod fosfortabet fra risikoarealer. 
 
Nedenstående tabel viser den anvendte mængde fosfor i foder til husdyr herunder den tilsatte 
mængde af mineralsk fosfor og reduktionspotentialet for mineralsk foderfosfat. Bemærk at 
oplysningerne i  tabel 1 og i tabel 2 ikke svarer nøjagtigt til senere oplysninger. Oplysningerne i 
tabel 1 og tabel 2 er fra 2000/2001, hvor senere anvendt talmateriale er fra 2001/2002. 
 

Tabel 1 Mængder af fosfor i foder, mineralsk fosfor, husdyrgødning og reduktions potentiale 2000/2001  

  Svin Kvæg Høns+mink Total 
1. Indkøbt foder Ton - - - 48.200 
2. Heraf mineralsk fosfor Ton 11.500 4.400 1.900 17.800 
3. Husdyrgødning, ab dyr Ton 29.000 22.000 4.000 55.000 
4. Fraførsel animalsk produktion Ton 11.800 8.000 2.900 22.700 
5. Hjemmeavlet foder (4)+(3)-(1) Ton - - - 29.500 
6. Total tilførsel af foder  (5)+(1) Ton 40.800 30.000 6.900 77.700 
7. Total foder uden mineralsk fosfor (6)-(2) Ton 29.300 25.600 5.000 59.900 
8. Udn. procent i dag incl. mineralsk (4)/(7) Pct. 29 27 42 29 
9. Reduktions potentiale ved anvendelse af fytase Ton 8.000 3.000 800 11.800 
10. Tilførsel af indkøbte fodermidler ved uændret  
egen produktion efter reduktion (1)-(9) Ton - - - 36.400 
11. Husdyrgødning, ab dyr efter reduktion (3)-(9) Ton 21.000 19.000 3.200 43.200 
12. Potentiel udn. pct (4)/((7)-(9))  Pct. 36 30 48 34 
Kilde: Afrapportering fra P-U-1 samt egne beregninger. 
 
Hjemmeavlet foder dækker over landbrugets egne interne omsætning af fosfor. Det kan være korn, 
som den enkelte landmand dyrker og fodrer sine egne dyr med, men det kan også være korn, som 
sælges til korn- og foderstofhandlen og herefter sælges som foder. Mængden dækker også over 
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græs mv. Indkøbte fodermidler dækker over tilførslen af fosfor til landbruget, dvs. importerede 
fodermidler og returprodukter fra industrien. 
 
Det formodes, at anvendelsen af fytase er mere udbredt i dag end i 2000/2001, således at 
anvendelsen af mineralsk fosfor vil være lavere i dag end i 2000/2001. Endvidere har mineralsk 
fosfor sandsynligvis en højere tilgængelighed i dag end i 2000/2001 som følge af en aftale indgået 
med branchen. 
 

Tabel 2 Total fosforbalance for 2000 

P tilførsel    P-fraførsel   
Handelsgødning ton 17.300 Planteprodukter ton 15.000
Affald, incl. slam og fra atmosfæren ton 5.800 Animalske produkter ton 22.700
Foder ton 48.200 Sum  ton 37.700
Sum ton 71.300 Tab ton 1.000
    Til jordens pulje ton 32.600
Kilde: Afrapportering fra P-U-1 samt egne beregninger 
 
Det fremgår af tabel 2,  at der i 2000 blev tilført landbruget 71.300 ton fosfor og fraført 37.700 ton i 
planteprodukter og i animalske produkter, hvilket medfører et overskud på 33.600 ton. Heraf tabes 
1.000 ton og 32.600 ton tilføres jordens fosforpulje. Tabet er dog i et eller andet omfang historisk 
betinget, og størrelsen af tabet er således kun i meget begrænset omfang afhængig af den for året 
tilførte mængde fosfor. 
 
Dette kapitel vurderer flere forskellige afgifter til regulering af landbrugets anvendelse af fosfor. 
Det er ikke muligt at analysere en afgift på fosfor i nær samme omfang, som en afgift på kvælstof er 
analyseret i rapporten om økonomiske virkemidler til regulering af kvælstof, da der ikke foreligger 
samme mængde oplysninger om fosfor, som der foreligger for kvælstof. Endvidere kan enkelte 
afgiftsmodeller for en afgift på fosfor forkastes, da de enten ikke kan administreres eller kun har en 
begrænset miljøeffekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følgende afgiftsmodeller vil blive vurderet: 
 
3.2 Afgift på fosfor i handelsgødning 
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3.3 Afgift på mineralsk fosfor i foder 
3.4 Afgift på fosfor i foder  
3.5 Afgift på fosfor i foder kombineret med et bundfradrag 
3.6 Afgift på fosfor i handelsgødning og i foder 
3.7 Balanceafgift for fosfor 
3.8 Behovsbetinget afgift 
 
For alle afgifter, som ikke umiddelbart kan forkastes, vil følgende blive vurderet: 
- Provenu 
- Miljøeffekt målt i reduktion i tilførslen af fosfor/overskuddet/udvaskningen? 
- Administration og kontrol 
- Tilpasningsomkostninger og fordeling 
 
Alle afgifterne er vurderet ud fra et sats på 4 kr./kg, hvilket for flere af modeller udgør en 
overgrænse for en hensigtsmæssig afgift. 
 
Det skal endvidere vurderes, hvorledes afgiften mest hensigtsmæssigt i de forskellige 
afgiftsmodeller opkræves. Det skal vurderes om størrelsen af de administrative byrder står mål med 
afgiftens miljøpotentiale.  
 
Et problem ved flere af beregningerne er manglende data, særligt for anvendelsen af fytase. 
Virkningerne af afgifterne er særskilt beskrevet i bilaget. 
 
3.1.1 Hvilke effekter kan en afgift have på fodringen 
 
Afsnittet beskriver hvorledes fodringen af husdyr kan påvirkes. Fodringen af dyr vil blive påvirket i 
alle afgiftsmodellerne – bortset fra en afgift alene på handelsgødning. 
 
Tilgængeligheden af fosfor og forsikringsfodring 
Den fosfor, der findes i naturligt i kerner og frø (i de forskellige foderingredienser) er bundet i fytat. 
Såfremt der ikke er fytase til stede til at nedbryde fytaten, er fosforen svært tilgængelig for 
enmavede husdyr. Derfor tilsættes mineralsk fosfor. Mængden af fytase afhænger bl.a. af, om der er 
sket en varmebehandling af foderet, hvilket typisk vil være sket med foder, som handles via en 
korn- og foderstofhandel. Fytase, der er et enzym, opløser fytatens binding, og kan tilsættes foderet. 
Fytase forventes at kunne reducere anvendelsen af mineralsk fosfor væsentligt. 
 
Den fosformængde, der bindes i animalske produkter ved en given produktion, er stort set konstant, 
så ændringer i foderets indhold af fosfor fører til tilsvarende ændringer i husdyrgødningen med 
mindre antallet af husdyr reduceres. 
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Det fremgår, at problemet i princippet ikke er, at der mangler fosfor i foderblandingerne i dag, men 
mere tilgængeligheden af den fosfor, der er naturligt forekommende i foderet. En afgift ville ideelt 
set skulle tilskynde en bedre udnyttelse af den fosfor, der er naturligt forekommende i foderet, og 
fortrænge fodermidler med uforholdsmæssigt meget fosfor. Endvidere vil en afgift reducere 
sikkerhedsmarginen for indholdet af fosfor i foderblandingerne. 
 
Hjemmeavlet foder 
Fosfor i foder som tilføres landbruget kommer fra flere forskellige kilder. Den største mængde 
kommer fra indkøbte fodermidler, dvs. produkter fra industrien og importeret korn. Herudover har 
landbruget også en stor egen produktion af foder, hvor af noget forhandles gennem en korn- og 
foderstofhandel, men en del omsættes også internt (køer på græs, halm mv.).  
 
Intern omsat foder varmebehandles normalt ikke, hvilket betyder, at fytase aktiviteten er større, og 
mængden af tilgængelige fosfor derfor større. F.eks. fremgår det af Håndbog i Svinehold, at 
fordøjeligheden for fosfor i byg er 37 pct., og  reduceres til 30 pct. hvis byggen er varmebehandlet. 
Tilsvarende er fordøjeligheden for hvede 46 pct. som reduceres til 27 pct., hvis hveden er 
varmebehandlet. 

Tabel 3 Samlede mængder af foder til landbruget 2001/2002 

Samlet tilførsel af foder   
Indkøbt foder  ton P 47.679 
Heraf   
-mineralsk foderfosfor ton P 15.000 
-importeret korn  ton P 2.022 
-returprodukter  ton P 30.657 
Hjemmeavlet foder ton P 30.752 
Heraf   
-handlet af korn- og foderstof ton P 12.301 
-intern handlet eller ej handlet  ton P 18.451 
Samlet mængde foder ton P 78.431 
Kilde: Oplysninger fra Arne Kyllingsbæk samt egne beregninger vedr. mængden af hjemmeavlet foder. 
 
Tabel 3 viser den samlede mængde af foder til landbruget inkl. hjemmeavlet foder. Fordelingen 
mellem handlet hjemmeavlet foder og ikke-handlet hjemmeavlet foder er baseret på et skøn. 
Mængden af mineralsk fosfor vil højest sandsynlig være mindre i dag end anført i tabel 3, jf. 
afsnittet om mineralsk fosfor, i det omfang anvendelsen af fytase har erstattet mineralsk fosfor siden 
2001/2002. 
 
Mængden af hjemmeavlet foder og mængden af handlet foder har således også betydning for 
landbrugets overskud af fosfor. 
 
Afgiftsniveau 
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Når man vurderer, hvilken afgiftssats, der skal lægges på den mineralske fosfor, er det vigtigt at 
kende skadesvirkningen af fosfat, jf. kapitel 4 i rapporten om økonomiske virkemidler til regulering 
af kvælstof. Hvis 2 pct. af fosforen gør skade for f.eks. 100 kr./kg, bør afgiften ikke være over 2 
kr./kg. Afgiften kan også fastsættes svarende til skadesvirkningerne – risikoen for øget udvaskning 
– ved forøgelse af fosfor i jordpuljen. Hvis man skal vurdere effekten skal reduktionspotentialet 
være kendt.  
 
3.2 En afgift på fosfor i handelsgødning 
En afgift på fosfor i handelsgødning vil være forholdsvis simpel. Afgiften vil øge incitamentet til at 
reducere anvendelsen af fosfor fra handelsgødningen ved f.eks. i højere grad at tage hensyn til 
jordens fosfortal og ved at dyrke afgrøder, som kræver en mindre anvendelse af fosfor. Det skal dog 
bemærkes, at i dag er det hovedsageligt dyrebrug, som har et for højt fosfortal, samt at variationen i 
afgrødernes fosforbehov ikke er stor, så størrelsen af de to nævnte effekter vil være begrænset.  
 
En afgift alene på fosfor i handelsgødning vil ramme skævt, da særligt brug uden adgang til 
husdyrgødning vil blive pålagt afgiften. Miljøeffekten vil fortrinsvis bestå i, at husdyrgødning vil 
blive transporteret længere og spredt på større arealer end i dag. Der vil ske et vist fald i den 
efterspurgte fosformængde. På grund af omkostningerne til transport i forhold til realistiske 
afgiftssatser er effekten heraf begrænset om end målelig. 
 
Endvidere vil afgiften give et incitament til øget anvendelse af bl.a. gylleseparering, hvorved 
omkostningerne til transport af fosfor fra husdyrgødning reduceres.  
 
Der kan således rejses tvivl om rimeligheden i en afgift på fosfor i handelsgødningen, eftersom det 
er påvist, at brug, som udbringer husdyrgødning, er det største overskud af fosfor. 
 
En afgift alene på fosfor i handelsgødning vil således ikke blive vurderet nærmere.  
 
3.3 Afgift på mineralsk fosfor i foder 
En afgift på mineralsk fosfor, som tilsættes foder, vil reducere mere – om det så er væksten i 
fosforpuljen eller udvaskningen – end en afgift på handelsgødning. Mineralsk fosfor tilsættes foder, 
hvis der er mangel på tilgængelig fosfor. Tilgængeligheden af fosforet kan variere fra 55 pct. til 80 
pct. Dog er der indgået en hensigtserklæring om ikke at anvende mineralsk fosfor, hvor 
tilgængeligheden er under 67 pct. 
 
Spørgsmålet er nu, hvorvidt der skal lægges en afgift på al fosforen i en foderblanding eller man 
kun skal lægge afgift på den mineralske fosfor, der tilsættes foderet. En mulighed ville være en 
afgift på indholdet af det samlede fosforindhold, idet det ville kunne tilskynde til hurtigere 
udskiftning af blandt andet foderfosfat med fytase i det omfang det ikke allerede er sket, samt 
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begrænsning af brug af foder med meget svært udnytbar fosfor eller uforholdsmæssigt meget fosfor. 
Denne udformning af en afgift vurderes senere. 
 
Det vurderes ud fra den foreliggende viden, at det ikke umiddelbart er muligt at adskille forskellige 
typer af fosfor (mineralsk og vegetabilsk), når disse typer først er blandet i en foderblanding, og 
således ikke muligt nøjagtigt at kontrollere om en foderblanding er tilsat mineralsk fosfor eller ej. 
Ud fra kendskab til fodermidlernes omtrentlige naturlige indhold af fosfor, vil det dog være 
begrænset hvor meget mineralsk fosfor, som kan tilsættes en foderblandingen under dækning af 
”naturligt indhold”. Dette vil dog alene få betydning ved import af foderblandinger, hvilket må 
formodes at være mindre mængder. 
 
Afgiftsgrundlag 
En afgift på mineralsk fosfor vil kunne opkræves hos danske producenter og importører af 
mineralsk fosfor, som skal anvendes som tilsætning i foderblandinger. I det omfang det ikke er 
muligt at bestemme, hvorvidt mineralsk fosfor skal anvendes som foder, vil afgiften skulle falde hos 
virksomheder, der tilsætter mineralsk fosfor til foderblandinger. Der vil skulle ske godtgørelse af 
mineralsk fosfor ved eksport. Hertil skal der opkræves dækningsafgift ved import af 
foderblandinger med et indhold af mineralsk fosfor. 
 
Ønskes en afgift på mineralsk fosfor vil det være nødvendigt at basere afgiften på 
leverandørerklæringer ved import af foderblandinger.  
 
EU 
En afgift på mineralsk fosfor har været drøftet med EU-Kommissionen på embedsmandsniveau. 
Kommissionen første vurdering er, at en afgift på mineralsk fosfor kan gennemføres i 
overensstemmelse med EU-retten.    
 
Provenu 
Der anvendes i 2001/2002 ca. 15.000 ton mineralsk fosfor. Det skønnes med en vis usikkerhed, at 
mineralsk fosfor i 2003/2004 vil være ca. 13.500 ton.  
 
Uden mængdeændringer vil en afgift på 4 kr./kg medføre et provenu på ca. 55 mio. kr. Det kan med 
stor usikkerhed skønnes, at en afgift på mineralsk fosfor på 4 kr./kg vil medføre en reduktion af 
fosforoverskuddet på ca. 5.200 ton fosfor (ca. 6000 ton foderfosfat), samt et provenu på ca. 35 mio. 
kr. på kort sigt, hvis hele mængdeændringen først viser sig efter et stykke tid. På længere sigt vil 
nedgangen i overskuddet være på ca. 4.500 ton, da den anvendte mængde af mineralsk fosfor på 
sigt ventes at falde – også uden en afgift. Virkningerne af en afgift på mineralsk fosfor er nærmere 
beskrevet i bilaget. 
 
Erhvervsøkonomiske konsekvenser 
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En afgift på mineralsk fosfor på 4 kr./kg vil medføre tilpasningsomkostninger for landbruget på ca. 
12 mio. kr. Dette medfører omkostninger på 2,35 kr./kg som fosforoverskuddet er blevet reduceret 
med. Samlet vil dyrebruget blive belastet med ca. 45 mio. kr. 
 
Administrative byrder 
Det vurderes umiddelbart, at en afgift på mineralsk fosfor vil være nemmere at administrere end de 
andre beskrevne afgifter. Der er pt. ikke særskilt udarbejdet skøn for de administrative byrder ved 
en afgift på mineralsk fosfor. 
 
3.4 Afgift på fosfor i foder 
En anden mulighed er en afgift på alt fosfor i foder. Det vil ligeledes øge incitamentet til at erstatte 
foderfosfat med fytase, samt reducere brug af foder med et højt indhold af ikke udnytbar fosfor og 
reducere sikkerhedsmarginen.  
 
Jorde med et højt fosforindhold findes oftest ved brug, som udbringer meget husdyrgødning, 
hvorfor en afgift på fosfor i foder kan målrettes til nedbringelse af jordens fosforpulje, hvor 
fosforindholdet er særlig højt. 
 
Afgiftsgrundlag  
Afgiften lægges på totalindholdet af fosfor i foderblandinger til husdyr, dog ikke den del, som 
aldrig bliver handlet. Der vil således komme afgift på fosforindholdet i alle former for 
foderingredienser. Dette betyder, at såfremt korn, majs eller soja bliver anvendt i en foderblanding, 
som handles, vil der skulle svares en afgift af fosforindholdet. Såfremt husdyrproducenten ønsker 
selv at blande foderet, vil de enkelte ingredienser skulle afgiftsbelastes i forbindelse med 
udleveringen til husdyrproducenten eller ved egenimport.  
 
Under hensyntagen til, at afgiften skal kunne administreres, vil der skulle stilles krav om 
deklarering af indholdet af fosfor i blandinger såvel som i de enkelte ingredienser. Hvorvidt den 
gældende deklaration er anvendelig som afgiftsgrundlag kan være tvivlsomt, bl.a. som følge af  
tilladte måleudsving samt at der ikke er krav om deklaration for alle fodertyper. 
 
Med andre ord kan man sige, at afgiften forfalder i det øjeblik den fosforholdige vare udleveres til 
forbrug (en ikke-registreret virksomhed), hvilket gør den identisk med en lang række andre 
punktafgifter. 
 
Intern omsat husdyrfoder bliver vanskelig – om end ikke umulig - at afgiftsbelægge og 
efterfølgende kontrollere. Hvis intern omsat foder ønskes pålagt afgift, skal producenten have 
kendskab til fosforindholdet samt mængde. Der foreligger næppe kendskab til den mængde fosfor 
en ko optager på græsmarken. En opgørelse vil som minimum skulle ske efter standarder. 
Endvidere vil det medføre, at samtlige husdyrbrug med egenproduktion af foder, og som ikke 
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udelukkende sælger produktionen til korn- og foderstofhandlen, skal registreres efter afgiftsloven. 
Landmænd, som sælger direkte (uden om korn- og foderstofhandlen) til andre landmænd, vil også 
skulle registreres. Antallet af landmænd med husdyrbrug udgjorde i 2001 ca. 25.000 brug. Hertil 
skal lægges plantebrug, som sælger direkte til dyrebrug. Administrationen af en afgift på intern 
omsat fosfor mellem brug vil næppe stå mål med afgiftens miljøpotentiale. 
 
Ved afgrænsning af afgiftsgrundlaget skal endvidere ske en vurdering af de forskellige kilder med 
tilførsel af fosfor til landbruget og administrative byrder. Små mængder, som forhandles af mange 
lokaleaftagere, kan undlades af afgiftsgrundlaget, hvis den miljømæssige gevinst herved ligger 
under de administrative omkostninger. Eventuelle fritagelser vil også skulle vurderes i forhold til 
EU-retten. Dele af returprodukterne vil også blive forhandlet via en korn,- og foderstofhandel. 
 
Afgiften vil medføre, at der vil ske en nedbringelse af fosforforbruget på flere fronter: 
 
- fokus på forsikrings fodring og mere præcise foder anbefalinger 
- fokus på bedre udnyttelse af den naturligt forekommende fosfor i foderbestanddele, herunder 

anvendelse af fytase 
- anvendelse af foder med en større mængde tilgængelig fosfor 
- ændring af foderblandinger væk fra blandinger med en stor del fosfor 
- færre dyr, da det bliver dyrere at fodre 

 
Med en afgift på fosfor i foder, vil den enkelte husdyrproducent have et større incitament til at sikre, 
at det enkelte husdyr fodres tættere på den rigtige mængde fosfor for det pågældende dyrs 
alderstrin. 
 
Dernæst vil afgiften skubbe på en allerede igangsat udvikling med forbedring af udnyttelsen af den 
fosfor, der er naturligt forekommende i foderblandinger. Her er specielt en øget anvendelse af fytase 
som tilsætning en mulighed.  
 
Det vurderes, at erstatningen af en del af den mineralske fosfor med fytase kan ske uden en 
merudgift og i et vist omfang en vis gevinst i forhold til den enkelte foderblanding. Sandsynligvis 
vil fytasefoder blive billigere end foderfosfat, når der tages hensyn til omkostningerne ved 
fytasefremstilling i forhold til foderfosfaten. Med andre ord, bliver den enkelte foderblanding ved 
uændret foderværdi ikke dyrere af, at der anvendes fytase. Priskrigen på foderfosfat er en reaktion 
på dette, og kan være et udtryk for at fytasen er ved at fortrænge foderfosfat  
 
I den simpleste form, vil afgiften ikke indbefatte noget godtgørelsessystem eller at visse blandinger 
skal fritages fra afgift. Man kunne dog forestille sig, at visse pakninger, ikke skal belægges med 
afgift (eks. kæledyrs-foderpakninger). 
 
En afgift på fosfor i foderet vil medføre øgede omkostninger for dyrebrug. 
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Hvem skal indbetale afgiften (registrerede virksomheder) 
Som før nævnt, vil en afgift på det totale indhold af fosfor i foderblandinger til husdyr skulle 
opkræves hos foderproducenterne/importørerne. I praksis vil det nok være grovvareselskaberne, der 
i de fleste tilfælde vil blive registrerede som oplagshavere og derefter afregne afgift i takt med, at 
foderblandinger og/eller fosforholdige foderingredienser såsom korn, soja el. majs udleveres til 
forbrug. Udgangspunktet er, at alle husdyr-foderblandinger mv. skal være omfattet. Dette være sig 
foderblandinger til svin, kvæg, høns og husdyr, der holdes som kæledyr.  
 
En lang række andre produkter, som ikke forhandles af korn- og foderstoffen, kan i dag anvendes 
som foder. Det kan bl.a. være returprodukter fra mejerier, fiskeforarbejdning, bryggerier og 
enzymproduktion. Hvis disse produkter også ønskes afgiftsbelagt vil det medføre en forøgelse af de 
administrative byrder. De administrative byrder kan reduceres enten ved indførelse af en 
bagatelgrænse (ingen afgiftsbetaling, hvis den årlige leverance af fosfor er mindre end f.eks. X kg) 
eller ved fritagelse for bestemte fraktioner eller en kombination. Eventuelle fritagelser skal også 
vurderes i forhold til EU-retten. 
 
Det bemærkes i denne forbindelse, at hjemmeavlet foder og salg mellem landmænd af 
foder/foderingredienser administrativt vil være meget vanskeligt at afgiftsbelægge, og vil medføre 
registrering af et stort antal virksomheder.  
 
En afgift på fosforindholdet i foder er så vidt vides uden fortilfælde i Danmark, hvorfor det skal 
afdækkes, hvor stor gruppen af registrerede virksomheder/importører (der skal opgøre og indbetale 
afgiften) skal være. Der skønnes, at være ca. 500 virksomheder, som forhandler foderstoffer (korn- 
og foderstofhandlere). 
 
EU 
En afgift på totalfosforindholdet i foder vil give problemer i forhold til EU-retten i det omfang 
importeret foder afgiftsmæssigt ikke bliver sidestillet med dansk produceret foder. Dette kan være 
tilfældet for det hjemmeavlede foder, som kun vil være indirekte belastet af afgiften ved anvendelse 
af husdyrgødning, hvor dyrene er fodret med afgiftspligtigt foder, og fritaget i det omfang, der 
anvendes handelsgødning eller der trækkes på jordens fosforpulje. 
 
En afgift på fosfor i foder skal vurderes nærmere i forhold til EU-retten, og en godkendelse fra 
Kommissionen vil være en nødvendighed.  
 
Provenu 
Undersøgelser har vist, at der er en grænse for reduktionen af fosfor i foder, grundet fysiologiske 
forhold. Grænsen er for svin på 55 - 60% optagelse af det naturligt forekommende fosfor i foderet. 
Såfremt dette ikke er nok, vil det være nødvendigt at tilsætte mineralsk fosfor. Det vurderes, at 
reduktionspotentialet af mineralsk fosfor til brug for svin er i størrelsesordnen 8-9.000 tons, for 
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kvæg er en reduktion på 2.500 ton til 3.500 ton mulig. For høns skønnes det med stor usikkerhed, at 
reduktionspotentialet er på ca. 800 ton. Mink fodres ikke med mineralsk foderfosfat. Det antages 
derfor, at det samlede kendte reduktionspotentiale vil bringe forbruget af mineralsk fosfor for svin 
og kvæg ned på minimum 6.000 ton (svarende til et forbrug på 3.500 ton for svin, 1.400 ton for 
kvæg og 1.100 ton for høns).  Dele af denne reduktion er i dag gennemført, men i hvilket omfang 
vides ikke.  
 
Prisen på mineralsk fosfor til foder er ca. 16 kr./kg. Primo år 2003 er landbruget begyndt at anvende 
fytase. Det vurderes imidlertid, at det ikke er dyrere at anvende fytase frem for mineralsk fosfor. 
Det er dog billigere at øge de første pct. af tilgængeligheden – fra 30 pct. til 31 pct. – end de sidste - 
59 pct.  til 60 pct., og det er i dag alene rentabelt at øge tilgængeligheden indtil en vis procent . Der 
skulle pt. være priskrig på foderfosfat. Samtidig formodes det, at man i hvert fald i forhold til 
svinefoder i vist omfang har gennemført den mulige substitution mellem fytase og mineralsk fosfor. 
Denne formodning kan dog pt. ikke verificeres ved tilgængelig statistik. I nedenstående beregninger 
er der taget udgangspunkt i, at anvendelse af  fytase allerede har fortrængt foderfosfor i en vis grad. 
 
En afgift på fosfor i foder kan også medføre et prisfald i prisen på foderfosfat uden afgift samt en 
prisstigning på fytase. Hvilket for fytasens vedkommende vil være en gevinst for 
producenterne/forhandlerne, men medføre øgede omkostninger for landbruget. En lavere pris på 
foderfosfat vil være en gevinst for landbruget og et tab for leverandøren af foderfosfat i forhold til 
situationen med en afgift og ingen prisændringer. En sådan afgift vil – afhængig af afgiftsniveauet - 
kunne medføre en utilsigtet skævvridring af markedsforholdene for handel med korn. 
 
En afgift vil også tjene til en yderligere reduktion i form af mere optimal fodring og udvikling af 
bedre fodertyper. Afgiften vil betyde, at det vil blive økonomisk attraktivt at udvikle måder, hvorpå 
den naturlige fosfor kan udnyttes optimalt med mindsket udledning af fosfor til følge. Med dette 
menes, at alternativer, der uden afgift ikke er økonomisk attraktive, vil blive overvejet af den 
enkelte husdyrproducent, såfremt der pålægges fosforen en afgift. 
 
Mængden af fosfor i foder kan også reduceres ved at reducere sikkerhedsintervallet for den mængde 
fosfor, som ernæringsmæssigt er korrekt.  
 
En afgift på fosfor i foder indkøbt fra en registreret virksomhed (korn- og foderstofhandel) vil øge 
incitamentet til at øge forbruget af hjemmeavlet foder, som ikke handles via en korn- og 
foderstofhandel). Det vil medføre en ”udhuling” af afgiftsprovenuet. Jo højere afgift – jo større 
incitament til egen produktion af foder. Egen produktion af foder er ikke varmehandlet, og har der 
for et højere indhold af fytase end varmebehandlet foder, og dermed en højere mængde af 
tilgængelig fosfor. Effekten er dog beskeden efter, der er tilsat fytase i en betydelig del af handlet 
foder. 
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Tabel 4 Provenu uden mængdeændringer 

Provenu uden mængde 
ændringer 
kr./kg mio. kr. 

4 240 
 
Tabel 4 viser provenuet ved en afgift på 4 kr./kg. Beregninger er uden mængdeændringer, og tager 
således ikke højde for følgende effekter: 

• yderlig reduktion i anvendelsen af mineralsk fosfor 
• anvendelsen af fodermidler med et mindre indhold af fosfor samt en mindre mængde af 

fodermidler generelt 
• prisstigning for fytase 
• prisfald for mineralsk fosfor 
• øget produktion af foder, som ikke forhandles via en korn- og foderstofhandel, og dermed 

ikke varmebehandles (herved større mængde tilgængelig fosfor) 
• færre dyr 

 
Hvis det antages, at en afgift på fosfor i foder stort set medfører samme mængdeændringer som en 
afgift på fosfor i foder kombineret med et bundfradrag, jf. næste afsnit, da vil en afgift på fosfor i 
foder på 4 kr./kg medføre en reduktion af fosforoverskuddet på ca. 6.200 ton samt et provenu på ca. 
215 mio. kr. 
 
Erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Det må forventes, at afgiften på fosfor i foder til alle eller visse typer af husdyr kun i begrænset 
omfang kan overvæltes i de priser som forbrugerne af landbrugets produkter skal betale, idet prisen 
her er bestemt af eksport- og importpriser på identiske produkter. Dette vil betyde øgede 
produktionsomkostninger og dermed pres på husdyrproducenternes økonomi. Det kan dog i et vist 
omfang neutraliseres ved en tilbageføring af afgiftsprovenuet. 
 
Det skønnes, at en afgift vil medføre tilpasningsomkostninger på ca. 14 mio. kr., hvilket samlet 
medfører en belastning af dyrebruget med ca. 130 mio. kr. Omkostninger er ca. 2,20 kr./kg fosfor, 
som overskuddet er reduceret med. 
 
Miljøeffekt 
En afgift på fosfor i foder, der medfører en indirekte belastning af husdyrgødning giver mening, idet 
formålet med afgiften er at nedbringe stigningstakten for P i jordpuljen. Afgiften er dog mulig at 
omgå i et begrænset omfang ved at øge forbruget af hjemmedyrket foder. Det skyldes både, at 
værdien af merudnytbar fosfor stiger i hjemmeavlet foder samt at udnytbarheden for fosfor er større 
i hjemmeavlet foder. 
 
Administration 
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Man vil skulle registrere producenter og importører af mineralsk fosfor og foderblandinger. I 
praksis vil grovvareselskaberne skulle registreres. 
 
Disse skal indgive periodevis angivelse af de anvendte mængder af fosfor i foderblandinger.  
 
En afgift på fosfat i foder forudsætter en deklarering af fosforindholdet i hver enkelt foderblanding. 
Dertil kommer, at fosforindholdet i samtlige ingredienser, der anvendes eller kan anvendes i 
foderblandinger, tillige skal deklareres ved udleveringen. Undersøgelser  indikerer, at der for nogle 
foderblandinger eksisterer sådanne krav. Dog ikke for alle.  
 
Endvidere er tolerancen for mærkningen i dag ganske stor (dvs. muligheder for ganske store 
afvigelser og reglerne om mærkning vil alligevel være overholdt). Tolerancen er fastsat ved et EU-
krav, og det skal derfor vurderes i forhold til EU-retten, hvorvidt det er muligt at reducere 
tolerancen ved indførelse af en afgift på fosfor. 
 
I det omfang egen produktion og salg mellem landmænd ønskes omfattet af afgiften, vil der ske en 
væsentlig forøgelse af de administrative byrder. 
 
Told- og Skattestyrelsen har foretaget en skøn for de administrative byrder ved indførelse af en 
afgift på fosfor i foder. De nærmere forudsætninger for skønnet er angivet i bilaget til denne 
rapport. Det skal dog bemærkes, at ved fastsættelse af de administrative byrder er alene medregnet 
foder, som omsættes via en korn- og foderstofhandel. 
 
Told- og Skattestyrelsen har skønnet, at indførelsen af en afgift på fosfor i foder vil medføre ca. 1 
mio. kr. i engangsomkostninger og 8.000 kr. i driftsomkostninger, samt 1 årsværk til 
implementering og 7,5 årsværk til drift og kontrol. 
 
Utilsigtede effekter (økonomi og miljø) 
En øget produktion af foderafgrøder til husdyrproducentens eget brug eller til salg udenom 
grovvareselskaberne vil både indvirke på mængden og prisen af ingredienser til foderblandinger. 
Denne produktion vil man selvsagt have svært ved at afgiftspålægge, idet der vil være tale om enten 
hjemmedyrkning eller udveksling mellem de enkelte bedrifter. Hjemmeavlet foder, som ikke 
forhandles via en korn- og foderstofhandel vil typisk ikke være varmebehandlet, hvilket medfører 
en højere grad af tilgængeligt fosfor. 
 
Opsamling 
Det må forventes, at en afgift på fosfor i foderblandinger vil medføre, at der fokuseres på en bedre 
udnyttelse af fosforen, hvorved fosforindholdet i foderblandingerne kan nedsættes, hvilket igen vil 
betyde en formindsket tilførsel af fosfor til jorden. 
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Under hensyntagen til, at afgiften skal kunne administreres, vil der skulle stilles krav om 
deklarering af indholdet af fosfor i blandinger såvel som i de enkelte ingredienser – hvilket i øvrigt 
vil være gældende for alle afgifterne. Hvorvidt den gældende deklaration er anvendelig som 
afgiftsgrundlag kan være tvivlsomt, bl.a. som følge af  tilladte måleudsving samt at der ikke er krav 
om deklaration for alle fodertyper. 
 
Samtidig vil der også blive fokuseret på optimal fodring af husdyrene (mindre fodermængder/andre 
foderblandinger). 
 
En afgift på fosfor i foder vil alene belaste bedrifter med husdyr. 
 
En afgift på fosfor i foder kan give anledning til problemer med EU-retten, og skal vurderes 
nærmere i forhold til EU-retten. 
 
3.5 Afgift på fosfor i foder kombineret med et bundfradrag. 
En afgift på fosfor i foder kombineret med et bundfradrag svarende til det naturlige indhold af 
fosfor i korn vil medføre, at det naturlige indhold af fosfor stort set bliver afgiftsfritaget, og der 
lægges afgift på tilsat foderfosfat og særligt fosforholdige foderstoffer. Herved bliver den 
økonomiske bruttobelastning før tilbageføring af landbruget mindre end ved en generel afgift på 
fosfor i foder. Dette afsnit vurderer effekten af en afgift på fosfor i foder kombineret med et 
bundfradrag på 0,4 pct.  
 
Afgiftsgrundlaget vil svare til afgiftsgrundlaget i afsnit 3.4, dvs. indholdet af fosfor i foder til 
husdyr, hvor foderet forhandles af en korn- og foderstofhandel. Hjemmeavlet foder og salg mellem 
gårde vil ikke være omfattet som følge af administrative og kontrolmæssige problemer. Afgiften 
skal ligeledes svares af samme virksomheder som beskrevet i afsnit 4.4.  
 
Bundfradraget vil være det samme uafhængigt af sammensætningen af foderet og til hvilket dyr, det 
skal anvendes. Bundfradraget kan evt. af administrative hensyn lægges lidt under det 
gennemsnitlige indhold eller som laveste fælles nævner for indholdet af naturligt fosfor. Herved 
reduceres henholdsvis fjernes muligheden for at sammensætningen af forskellige foderblandinger 
kan påvirke afgiftsgrundlag. 
 

Tabel 5 Indhold af fosfor i forskellige fodermidler 

Foderstof  Indhold af fosfor 
Byg g/kg tørstof 3,2 
Hvede g/kg tørstof 2,9 
Ærter g/kg tørstof 4,5 
Rapskager g/kg tørstof 11,1 
Solsikkeskrå g/kg tørstof 10,4 
Roepiller g/kg tørstof 1,1 
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Kilde: Håndbog i svinehold 2003, Landbrugsforlaget 
 
 
Det fremgår tabel 5, at hvis bundgrænsen sættes til f.eks. 4 g/kg tørstof, vil det være muligt at 
påvirke afgiftsgrundlaget ved at blande fodermidler med et højt indhold af fosfor med fodermidler 
med et lavere indhold af fosfor. Sættes bundgrænsen til 1 g/kg tørstof kan afgiftsgrundlaget ikke 
påvirkes ved blanding (ekstremt tilfælde).  
 
Et bundfradrag på 1 g/kg tørstof er dog ganske lavt, og kun en ganske lille del af fodermidler 
vurderes at have et så lavt fosforindhold. De fleste fodermidler har et indhold over 3 g/kg tørstof. 
 
Hvis alle blandinger af fodermidler har et fosforindhold under bundgrænsen, vil Told- og Skat 
fortsat have mulighed for at foretage et krydstjek hos afgiftspligtige virksomheder (tilførsel skal 
være lig lagerbeholdning fratrukket salg). 
 
En afgift på fosfor i foder kombineret med et bundfradrag kan også medføre problemer i forhold til 
EU-retten (krav om ikke-diskrimination), i det omfang importerede foderstoffer ikke sidestilles med 
dansk producerede foderstoffer. Måske kan en afgift med et bundfradrag ved en overfladisk 
betydning være lettere at gennemføre i forhold til EU-retten end en afgift på alt fosfor i foder, da 
størstedelen af det hjemmeavlede foder har et lavt indhold af naturligt fosfor, og derfor ikke ville 
blive belastet af afgiften – selvfølgelig afhængig af størrelsen på bundfradraget. Importeret foder vil 
ligeledes opnå et bundfradrag, hvorved der sikres en mere ensartet behandling af importeret og 
hjemmeproduceret foder.  
 
På den anden side kan det også være et problem, hvis de eneste fodertyper, der i praksis belægges 
med afgift er importerede.  
 
En afgift på fosfor i foder kombineret skal vurderes nærmere i forhold til EU-retten. 
 
Et bundfradrag bør gives pr. foderenheder, tørstof eller mængden af råprotein og ikke pr. kg foder. 
Et bundfradrag pr. kg foder vil straffe koncentreret foder unødvendigt. Ved at lade bundfradraget 
følge pr. foderenhed fjernes også et incitament til at ”fortynde” afgiftsgrundlaget, men andre 
problemer kan i stedet opstå. Gives et bundfradrag pr. foderenhed bliver ”rent” fosfor ikke 
afgiftsbelagt. Det ideelle vil være et bundfradrag efter det generelle næringsindhold, men et sådant 
mål findes næppe.  
 
Det kan vise sig, at det eneste som reelt kan anvendes i forbindelse med et bundfradrag er mængden 
af tørstof, selvom også denne udformning ikke vil være ideel, jf. nedenstående. 
 
Det har også været overvejet at lade bundfradraget følge mængden af fytinsyrebundet fosfor. 
Imidlertid kendes mængden af fosfor bundet i fytinsyre ikke umiddelbart, men mængden kan 
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bestemmes ved en laboratorieprøve. Anvendelse af et afgiftsgrundlag, som kræver mange målinger, 
medfører en væsentlig forøgelse af de administrative byrder for de berørte virksomheder. Desuden 
indeholder ikke alle fodermidler fytinbunden fosfor, selvom der er et indhold af naturligt fosfor. 
 
Provenupotentiale 
Uden mængdeændringer vil en afgift med et bundfradrag på 4 g/kg tørstof give et provenu på ca. 
140 mio. kr.(dvs. indeholder et fodermiddel 2 g fosfor pr. kg tørstof, vil det være fritaget for 
afgiften. Indeholder et fodermiddel 6 g fosfor pr. kg tørstof, skal der alene svares afgift af 2 g pr. kg 
tørstof). Det er i beregninger antaget, at dansk produceret korn og importeret korn i snit indeholder 
3,9 g P/kg tørstof (uden tilsætning af mineralsk fosfor) og returprodukterne ligger højere med et 
indhold på 15 g P/kg tørstof.  
 
Sammenligning af en afgift uden bundfradrag og en afgift med bundfradrag 
Et afgift med et bundfradrag, som følger fosforindholdet pr. kg tørstof, har samme virkning som en 
generel fosforafgift men med et tilskud til foder pr. kg tørstof., og det kan være vanskeligt at 
vurdere, hvilke mængdeændringer et bundfradrag vil medføre. En afgift med bundfradrag vil dog 
reducere incitamentet til egen avl af foder, som ikke handles via en korn- og foderstofhandel. 
 
Sammensætningen af foderet til dyr bestemmes af flere andre faktorer end indholdet af fosfor, hvor 
særligt indholdet af råprotein er af stor vigtighed. Et foderstof med et højt indhold af fosfor pr. kg 
tørstof kan være et udmærket fodermiddel – set i forhold til anvendelsen af fosfor – hvis det 
samtidigt har et tilsvarende højt indhold af råprotein. Et foder med et lavt indhold af fosfor kan 
tilsvarende være et dårligt fodermiddel, hvis indholdet af råprotein også er lavt ( i forhold til et mål 
om reduktion af overskuddet af fosfor). 
 
Tabel 6 viser afgiftsbelastningen for forskellige fodermidler, hvor sammenligningsgrundlaget er 
100 kg råprotein, dvs. mængden af tørstof, som indeholder 100 kg råprotein. Indholdet af fosfor 
varierer fra 1,2 kg (sojaskrå, afskallet) til 13,5 kg (valle B) ved et indhold på 100 kg råprotein. En 
afgift uden bundfradrag vil afgiftsmæssigt ”rangordne” de forskellige fodermidler ”korrekt”, hvis 
rangordningen skal ske i forhold til indholdet af råprotein.  
 
Indføres et bundfradrag på 0,4 pct. pr. kg tørstof, ændres den afgiftsmæssige rangordning. F.eks. er 
afskallet sojaskrå pålagt den laveste afgift, hvis afgiften er uden bundfradrag, men ved et 
bundfradrag er byg, hvede og ærter pålagt en lavere afgift end afskallet soja. Ved en afgift uden 
bundfradrag vil byg være pålagt en forholdsvis høj afgift, men ved anvendelse af et bundfradrag på 
0,4 pct. vil byg være fritaget for afgift.  

Tabel 6 Afgift for fodermidler med et indhold af 100 kg råprotein 

  
Indhold af 
råprotein 

Indhold af 
fosfor 

Mængden af tørstof 
ved et fodermiddel 
med et 

Indhold af 
fosfor ved 
et indhold 

Afgift 4 
kr/kg P 
uden 

Afgift 4 
kr./kg med 
bundfradrag 
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råproteinindhold på 
100 kg 

af råprotein 
på 100 kg 

bundfradrag på 0,4 pct. 

Fodermiddel . g/kg ts g/kg ts Kg ts/100 kg råprotein g P kr. kr. 
Valle B  57,14 7,71 1750 13.500 54,00 26,00
Sojaskrå, afskallet . 536,36 6,59 186 1.229 4,92 1,93
Byg  114,12 3,41 876 2.990 11,96 0,00
Hvedeklid  177,95 9,90 562 5.562 22,25 13,26
Fiskemel  784,38 21,10 127 2.690 10,76 8,72
Fiskepulp  704,02 12,63 142 1.794 7,18 4,90
Hvede   116,47 3,29 859 2.828 11,31 0,00
Ærter  247,06 5,06 405 2.048 8,19 1,71
Grønpiller  167,93 3,10 595 1.845 7,38 0,00
 
Et bundfradrag i en fosfor afgift, hvor bundfradraget er udregnet pr.  kg tørstof svarer til at have en 
generel fosforafgift kombineret med et tilskud pr. kg tørstof. Hvis man skal vurdere virkningerne af 
et bundfradrag kan man således nøjes med at se på, hvad der sker hvis der gives et ensartet tilskud 
pr. kg tørstof. 
 
Et sådant tilskud vil sandsynligvis fortrinsvis fremme brugen af billige foderstoffer på bekostning af 
foderstoffer, der koster meget pr. kg tørstof. 
 
Foderstoffet er billigt, hvis næringsværdien generel er lav og omvendt. Fremme af foderstoffer med 
general lav næringsværdi (FE, protein, p etc.)  har måske et lavt fosforindhold pr. kg tørstof, men 
det afgørende er, om forholdet mellem fosforindholdet og den generelle næringsværdi. 
 
Foderstof A har måske 6 g pr kg. tørstof,  mens foderstof B har 9 g pr. kg tørstof, men hvis dyrets 
ernæring kræver 100 kg. af foderstof A, men 50 kg. af foderstof B kan man reducere 
fosforfodringen med  25 pct. ved at fodre med foderstof B i stedet for med foderstof A. 
 
Ved et bundfradrag er fordelen for foderstof A imidlertid 100 pct. større end for foderstof B. 
Sandsynligvis vil et bundfradrag derfor give en mindre gunstig miljøeffekt end en ren fosforafgift. 
Effekten, der sandsynligvis er mærkbar er dog svær at kvantificere. 
 
Med stor usikkerhed skønnes det, at en afgift på fosfor i foder kombineret med et bundfradrag vil 
medføre et provenu på ca. 115 mio. kr. ved en afgift på 4 kr./kg. Afgiften vil reducere 
fosforoverskuddet med ca. 6.200 ton P. 
 
Erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Det skønnes, at en afgift på 4 kr./kg fosfor i foder kombineret med et bundfradrag vil belaste 
dyrebrug med ca. 14 mio. kr. i tilpasningsomkostninger samt 115 mio. kr. i afgift. Omkostningerne 
til reduktion af fosforoverskuddet er ca. 2,20 kr./kg. 
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Administration 
Ved en afgift på fosforindholdet i foder kræves der kendskab til mængden af fosfor, dvs. at der er 
brug for samme oplysninger ved en afgift uden bundfradrag som ved en afgift med bundfradrag.  
 
Told- og Skattestyrelsen forventer ikke, at indførelsen af en afgift på fosfor i foder vil øge de 
administrative byrder i forhold til en afgift på fosfor i foder uden et bundfradrag, men forventer, at 
modellens bundgrænse betyder, at afgiften antagelig bliver sværere at administrere for både 
virksomheder og ToldSkat. I kontrolmæssig henseende betyder en sådan bundgrænse, at risikoen 
for fejl og måleusikkerhed øges. 
 
Opsamling 
Et bundfradrag kan næppe reducere problemer i forhold til EU-retten, da miljøvirkningen er usikker 
og bundfradraget i stort omfang medfører afgiftsfritagelse af danske produkter. En løsning i forhold 
til EU vil forudsætte en drøftelse på politisk niveau. 
 
3.6 Afgift på fosfor i handelsgødning og foder 
Med henblik på at få en indirekte afgiftsbelastning af hjemmeavlet foder kan der lægges en afgift på 
både fosfor i handelsgødning og fosfor i foderblandinger.  
 
En afgift på fosfor i foder og i handelsgødning vil reducere fosforindholdet i husdyrgødning samt 
fosfor udbragt med handelsgødning. Reduktionen i fosforindholdet i husdyrgødningen kan ske ved 
mere præcis fodring, valg af råvarer med høj tilgængelighed af fosfor og evt. lavt indhold af fosfor 
samt stimulering af udnyttelsen af fosfor i foderstoffer og mindsket brug af mineralsk foderfosfat. 
Reduktionen i anvendelsen af fosfor i handelsgødning kan ske ved øget hensyn til jordens 
fosforpulje og dyrkning af afgrøder med et mindre fosforbehov.  
 
Særligt dyrebrug har et for højt fosforindhold i jorden som følge af den udbragte husdyrgødning. 
Ved en afgift alene på fosfor i foderet vil det være muligt at undgå afgiftsbetaling ved i øget omfang 
at øge egenproduktionen af foder til dyrene. Ved at afgiftsbelægge fosfor i handelsgødningen 
belastes planteavl med i gennemsnit stort set svarende til den gevinst, der opnås ved produktion af 
hjemmedyrket foder.  
 
En kombinationsafgift baseret på de 2 ovenstående beskrivelser betyder, at eksempelvis foder vil 
blive beskattet indtil flere gange. Først en afgift på fosfor i handelsgødningen, dernæst en afgift på 
fosforindholdet i foderet, der er produceret med afgiftsbelagt handelsgødning, når det handles.  
 
Hvem skal betale afgiften (registrerede virksomheder). 
I forhold til en afgift på fosfor i foder skal importører og handelsgødningsproducenter registreres og 
afregne afgift. 
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Dansk producerede varer vil i nogle tilfælde kunne fremstilles uden afgiftsbelagt fosfor, f.eks. ved 
fosfor fra jordpuljen, som der ikke tidligere er svaret afgift af. 
 
EU 
En afgift på fosfor i foder kan som nævnt ovenfor give problemer i forhold til EU-retten, hvis 
importeret foder og hjemmeavlet foder afgiftsmæssigt ikke er sidestillet. Ved en afgift på fosfor i 
handelsgødning og foder vil hjemmeavlet foder eller køb fra andre brug indirekte være omfattet af 
afgiften (hvis produktion ved anvendelse af handelsgødning), hvilket muligvis kan imødegå dele af 
EU -retlige indvendinger. 
 
Provenupotentiale 
I 2001/2002 blev der tilført ca. 21.000 tons fosfor via handelsgødning og affaldsprodukter. Til 
afgiftsgrundlaget skal tilføjes mængden af fosfor i foder, jf. afsnittet om en afgift på fosfor i foder. 
 
Med stor usikkerhed skønnes det, at en afgift på 4 kr./kg fosfor i foder og i handelsgødning vil 
medføre et provenu på ca. 315 mio. kr. uden mængdeændringer og ca. 280 mio. kr. efter 
mængdeændringer. Forudsætninger og beregninger fremgår af bilag. 
 
Administration: 
Administrationen af afgiften vil være forholdsvis problemfri al den stund, at man opfylder visse 
enkle kriterier: 
 
- Alt fosforholdigt, der udleveres fra den registrerede virksomhed skal deklareres med 

fosforindholdet. 
- Der skal være få registrerede virksomheder, hvilket udelukker omfattende registrering af det 

enkelte landbrug med henblik på anvendelse af input/output-modeller til afgiftsberegning. 
 
Endelig bør det bemærkes, at der udover omkostninger til administration og kontrol af afgiften, 
sandsynligvis vil være en forøgelse af omkostningerne til deklarering af fosforindholdet. Denne 
deklarering er essentiel for at en afgift vil kan administreres. 
 
Administrative byrder 
Told- og Skattestyrelsen har udarbejdet et skøn for det offentliges administrative byrder ved en 
afgift på fosfor i handelsgødning og fosfor i foder. Afgiften opkræves på sektorniveau. 
Afgiftsgrundlaget omfatter ikke affaldsprodukterne. De nærmere forudsætninger fremgår af bilaget. 
 
Told- og Skattestyrelsen skønnes, at de administrative byrder ved implementering vil udgøre 
1.112.500 mio. kr. og 2½ - 3½ årsværk, samt 8,5 årsværk og 50.000 kr. til den løbende drift og 
kontrol. 
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Miljøeffekt 
En afgift på fosfor i handelsgødning og i indkøbt foder er en bruttotilførselsafgift. Det vurderes, at 
langt det største overskud af fosfor i dag opstår som følge af udbringning af husdyrgødning og kun 
en mindre del fra plantebrugene. En afgift på både foder og handelsgødning vil i et eller andet 
omfang medføre en bedre fordeling af husdyrgødningen. Det skønnes, at en afgift på 4 kr./kg vil 
reducere fosforoverskuddet med ca. 8.700 ton fosfor. 
 
Erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Det skønnes, at en afgift på 4 kr./kg fosfor i foder og i handelsgødning vil belaste landbruget med 
18 mio. kr. i tilpasningsomkostninger, hvilket giver 2,15 kr./kg, som fosforoverskuddet er reduceret 
med. Samlet skønnes det, at markbruget vil blive belastet med ca. 75 mio. kr. og dyrebruget vil 
blive belastet med ca. 220 mio. kr. 
 
Opsamling.  
Udvidelse af afgiftsgrundlaget til også at omfatte fosfor i handelsgødning kan reducere  
problemer i forhold til EU-retten i forhold til en afgift på fosfor i foder. 
 
3.7 Balanceafgift 
Ved en balanceafgift lægges der afgift på landbrugets overskud af fosfor. Overskuddet opgøres som 
differencen mellem den tilførte mængder fosfor og den fraførte mængde. I 2001/2002 udgjorde 
fosforoverskuddet ca. 31.000 ton fosfor, hvor langt størstedelen blev deponeret i jordens fosforpulje  
 
Der skal lægges afgift på den samlede tilførsel af fosfor (P i handelsgødning, P i tilført foder og P i 
affald). Afgiften opkræves af importører og producenter af handelsgødning og forhandlere og 
importører af foder. Der gives godtgørelse for fosforindholdet i varer, som fraføres landbruget (dvs. 
mælk, æg, vegetabilske produkter osv.). Afgiften godtgøres til aftagerne, f.eks. mejerier, slagterier 
osv. Er et landbrug således i balance (tilførslen af fosfor er lig fraførslen af fosfor), vil den samlede 
afgiftsbelastning være lig 0. 
 
En fordel ved en balanceafgift er at afgiftsgrundlaget ved en balanceafgift er tættere på 
miljøbelastningen end ved en afgift på handelsgødning og/eller foder. En balanceafgift er mere 
omkostningseffektiv i forhold til landbrugets tilpasningsomkostninger end en tilførselsafgift. Der vil 
medvirke til bedre fordeling af husdyrgødningen. Der skal herudover tages hensyn til omkostninger 
hos det offentlige til administration af afgiften. En nærmere beskrivelse af en balanceafgift findes i 
afrapportering om økonomiske virkemidler til regulering af kvælstof. 
 
EU-retten 
I forhold til EU-retten skal dansk producerede varer og importerede varer afgiftsmæssigt sidestilles. 
En del danske producenter vil over en årrække kunne trække på mængden af fosfor ophobet i 
jorden, hvilket vil give danske producenter en afgiftsmæssig fordel (samme problemstilling som 
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ved en afgift på fosfor i foder). Dette kan være problematisk i forhold til EU-retten, da udenlandske 
produkter ikke har mulighed for at opnå samme fordel. Endvidere kan der opnås godtgørelse for 
fosfor, som der ikke med sikkerhed tidligere er svaret afgift af. I gennemsnit vil dog planteavlerne 
dog også komme til at betaleafgift.  
 
En balanceafgift skal vurderes nærmere i forhold til EU-retten. 
 
Provenu 
Det skønnes med stor usikkerhed, at en afgift på landbrugets overskud af fosfor vil medføre et 
provenu på ca. 110 mio. kr. ved uændret adfærd. Ved ændret adfærd kan provenuet med stor 
usikkerheden skønnes at være ca. 80 mio. kr. 
 
Erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Det skønnes med stor usikkerhed, at en afgift på 4 kr./kg på landbrugets overskud af fosfor vil 
belaste landbruget med ca. 15 mio. kr. i tilpasningsomkostninger, hvilket medfører omkostninger på 
ca. 2 kr./kg som fosforoverskuddet er reduceret med. Samlet skønnes det med stor usikkerhed, at 
dyrebruget samlet vil blive belastet med ca. 80 mio. kr. og markbruget med 0 mio. kr. 
 
Administration af afgiften – registrerede virksomheder 
En balanceafgift på overskuddet af fosfor vil være nemmere at administrere end en balanceafgift på 
kvælstof, da fosfor ikke kan bindes fra atmosfæren som kvælstof kan (kvælstoffikserende planter). 
Det er således ikke nødvendigt at registrere det enkelte landbrug. 
 
Der vil dog stadig være tale om en kompliceret afgift, som kan være vanskelig umiddelbart at forstå 
sammenhængen i. Endvidere vil afgiften omfatte et større antal virksomheder. En tilsvarende afgift 
for kvælstof skønnes at berøre 1.800 til 3.600 virksomheder afhængig af, hvor finmasket 
afgiftsgrundlaget skal være. 
 
Told- og Skattestyrelsen har skønnet, at de administrative byrder til drift og kontrol af en 
balanceafgift på kvælstof (uden kvælstoffikserende planter) vil udgøre 26 årsværk, svarende til ca. 
12 mio. kr., hvis et årsværk har en værdi på 475.000 kr. Hertil skal lægges omkostningerne til 
implementering af afgiften.  
 
Indførelse af en balanceafgift på landbrugets anvendelse vil kræve en nærmere drøftelse med EU-
Kommissionen, herunder en evt. overgangsordning, som vil medføre at forskellen på 
afgiftsbetalingen for indenlandske varer og importerede varer reduceres.  
 
3.8 Behovsbetinget afgift 
Der er en vis risiko for at tilførsel af fosfor til jord med et højt fosforindhold medfører øget risiko 
for udvaskning af fosfor. En afgift, som går efter tilførsel af fosfor til jord med et højt fosforindhold, 
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vil således være tættere på miljøbelastningen end en tilførselsafgift. Dette afsnit vil alene skitsere, 
hvorledes en behovsbetinget afgift kan udformes. Det forskellige grænser i nedenstående afsnit er 
alene anvendt som illustration og er på ingen måde en anbefaling. Af administrative årsager kan en 
behovsbetinget afgift imidlertid ikke anbefales. 
 
Afgiftsgrundlag 
Som udgangspunkt skal der svares afgift af alt fosfat i foder og i handelsgødning, jf. afsnittet om en 
afgift på fosfor i foder og i handelsgødning.  
I et godtgørelsessystem (tilskud), kan den enkelte landmand få godtgjort fosforafgiften helt eller 
delvist, hvis der fremlægges jordbundsprøver (som landmanden selv har bekostet), der viser et 
fosfortal under f.eks. 5.  
 
En anden mulighed er at indføre en afgift pr. hektar jord med for højt fosforindhold.  
 
Afgiftspålæggelsen kan ske efter følgende satser: 

Fosfortal Afgift kr./hektar 
< 4 0 

]4; 5] 500 
]5;6] 1000 
6 < 1500 

 
Den skitserede ordning vil være tættere på miljøbelastningen end de andre skitserede modeller, men 
ordningen vil være ganske vanskelig at administrere og kontrollere. Ordningen vil dog medføre  
følgende vanskeligheder: 
 
- Udtagning af repræsentative prøver, da fosfortallet kan variere inden for et mindre areal. Er det 

overhovedet muligt entydigt at udtage prøver med tilstrækkelig sikkerhed, som kan danne 
grundlag for godtgørelse af afgiften? Der skal defineres helt klare retningslinier for udtagning af 
jordprøverne, som medfører, at der på ingen måde er tvivl om fosfortallet for en given mark. 

- Sikring af, at der ikke foregår handel med fosfor fra brug med lavt fosfortal til brug med højt 
fosfortal. Sådanne overførelser mellem brug er stort set umulige at kontrollere, at de ikke finder 
sted. Er dog ikke nødvendigt, hvis der indføres en arealafgift. 

- Halvdelen af brugene i dag har et lavt fosfortal. Ordningen vil således medføre, at der skal 
udtages et meget stort antal prøver. 

 
Særligt vurderes det vanskeligt at definere udtagningen af prøver som kan danne grundlag for 
afgiftsfritagelser/godtgørelse af betalt afgift. I dag udtages prøver på brug, som ønsker at foretage 
en optimal gødskning. Der er stor forskel på den sikkerhed og entydighed som skal være tilstede for 
en vejledende prøve med henblik på at sikre den optimale gødningsanvendelse og den prøve, som 
kan give anledning til godtgørelse af betalt afgift. 
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Indførelse af en behovsbetinget afgift vil ikke blive undersøgt nærmere, da det vurderes, at der ikke 
kan opstilles tilstrækkelig sikre definitioner for udtagelse af prøver, samt at det vil være meget 
vanskeligt at kontrollere, at der ikke sker en handel med fosfor mellem brug (hvilket dog ikke er 
relevant, hvis godtgørelsen gives pr. hektar). 
 
 
3.9 Samme regulering ved kvoter 
Som det fremgår at rapporten om økonomiske virkemidler til regulering af kvælstof kan samme 
resultater opnås ved kvoter som ved afgifter. En afgørende forskel på afgifter og kvoter er, at ved 
anvendelse af en afgift er omkostningerne kendt, men mængdeændringen er ikke sikker. Ved 
anvendelse af kvoter er mængdeændringen kendt, men omkostningerne herved er ikke nødvendigvis 
kendt. Ved fuldkommen viden kan den samme ændring nås både ved anvendelse af afgifter eller 
ved anvendelse af omsættelige kvoter. 
 
Ved anvendelse af kvoter genereres ikke et provenu, hvis kvoterne til deles gratis,og der opstår ikke 
problemer i forbindelse med en evt. tilbageføring af provenuet. Kvoterne har dog samme 
fordelingsmæssige konsekvenser som en afgift. Til gengæld skal det vurderes, hvorledes kvoterne 
fordeles hensigtsmæssigt. 
 
3.10 Sammenfatning 
Det er vurderet hvorvidt det er muligt at anvende økonomiske virkemidler i form af afgifter og flere 
forskellige afgiftsmodeller er vurderet. Generelt er det gældende, at det er vanskeligt at skrue den 
ideelle afgift sammen som følge af store administrative byrder eller som følge af manglende 
kontrolmuligheder. Endvidere kan det ikke afvises, at der kan være problemer i forhold til EU-
retten.I rapporten er vurderet 7 forskellige økonomiske virkemidler til regulering af landbrugets 
anvendelse af fosfor: 
 
3.2 Afgift på fosfor i handelsgødning  
3.3 Afgift på mineralsk fosfor i foder  
3.4 Afgift på fosfor i foder  
3.5 Afgift på fosfor i foder kombineret med et bundfradrag  
3.6 Afgift på fosfor i handelsgødning og i foder  
3.7 Balanceafgift for fosfor  
3.8 Behovsbetinget afgift 
 
Flere af modellerne kan umiddelbart forkastes. En afgift alene på fosfor i handelsgødning kan 
umiddelbart forkastes, da en sådanne afgift kun rammer miljøbelastningen delvist. En 
behovsbetinget afgift vurderes ikke at kunne administreres som følge problemer med at kunne måle 
jordens fosforindhold med tilstrækkelig sikkerhed. 
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En afgift på mineralsk fosfor er sandsynligvis den afgift, som er lettest at administrere, samt den 
afgift som højest sandsynligt vil give færrest problemer i forhold til EU-retten (de første 
udmeldinger fra Kommissionen er positive). Efter som mineralsk fosfor kun udgør en mindre del af 
den i landbruget anvendte mængde fosfor, vil en afgift på mineralsk fosfor følgelig have en 
begrænset rækkevidde. En balanceafgift er den afgift, som miljømæssigt ligger tættest på 
miljøbelastningen, men en sådan afgift kan give problemer i forhold til EU-retten, forudsætter i det 
mindste tunge forhandlinger med Kommissionen, og den er administrativ tung. En afgift på fosfor i 
foder og handelsgødning – en balanceafgift uden godtgørelse ved fraførsel af produkter - vurderes 
at være mere forenelig med EU-retten end balanceafgiften, men det kan ikke afvises, at også denne 
afgift kan være i uoverensstemmelse med EU-retten.  
 
Effekten af de forskellige afgifter er alle beregnet ved en afgift på 4 kr./kg, og et fosforoverskud på 
28.000 ton, som er det overskuddet for 2003/2004 skønnet med en vis usikkerhed. Nedenstående 
tabel viser effekten for 4 af de vurderede modeller: 
 
 Balanceafgift Afgift på 

bruttotilførsel i købt 
foder og 
handelsgødning 

Afgift på købt 
foder med 
bundfradrag (4 
g/kg tørstof) 

Afgift på tilsat 
mineralsk fosfor 

Provenu ved uændret adfærd, mio. kr. 110 315 140 55 
Provenu ved ændret adfærd, mio. kr. 80 280 115 35 
Nedgang i fosforoverskuddet, tons 8.100 8.700 6.200 5.200 
Tilpasningsomkostning, kr./kg 2 2,15 2,20 2,35 
 
Tilpasningsomkostningerne dækker over landbrugets erhvervsøkonomiske omkostninger. 
Kortsigtede mængdeændringer. På sigt vil provenuet reduceres. 
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4. Miljøeffekt af mindsket P tilførsel til dyrkede arealer  

Når fosforindholdet i landbrugsjorden stiger, øges risikoen for tab fra marker til vandmiljøet. Et 
højere fosforindhold i jorden vil øge mængden af fosfor, som via erosion og overfladisk 
afstrømning transporteres fra marker til vandmiljøet. Ophobning af fosfor i jord vil desuden også 
øge risikoen for udvaskning af opløst fosfor og nedvaskning af partikelbundet fosfor, hvilket 
berører langt større arealer end de erosionstruede arealer.  
 
Fosfor er afgørende for miljøtilstanden i langt de fleste søer, og spiller også en vigtig rolle sammen 
med kvælstof for mange fjorde.  
 
Fosfor i søer 
 
Siden 1989 er den årlige gennemsnitskoncentration af total fosfor i de 27 ferskvandssøer, som der 
måles på i overvågningsprogrammet NOVANA (tidligere NOVA), næsten halveret fortrinsvis på 
grund af forbedret spildevandsrensning.  
 
Fosfor er på trods af de generelt store reduktioner i fosforudledninger fra punktkilder stadigvæk det 
begrænsende næringsstof i langt de fleste danske søer, idet de fleste søer er økologisk set ude af 
balance pga. de tidligere store fosforbelastninger, og kun 1/3 af søerne opfylder i dag målsætningen. 
Ved stigende fosforniveauer i søen stiger algemængden, sigtdybden falder, forholdet mellem 
biomassen af dyreplankton og alger falder, bestanden af skidtfisk stiger og bestanden af rovfisk 
falder. 
 
Det høje fosforindhold i søerne har bevirket en stor algemængde med deraf følgende lille 
lysnedtrængning i søvandet (lille sigtdybde). Herved er søernes planter blevet skygget væk. 
Bestanden af rovfisk (gedder og aborrer), der jager ved hjælp af synet, er gået tilbage, og i stedet er 
bestanden af skidtfisk (skaller og brasen) gået frem. Skidtfiskene spiser dyreplanktion og har derved 
en indirekte påvirkning på hele systemet, idet dyreplanktion græsser på algerne, der således ikke 
kan holdes nede. Søen ender i en situation, hvor den økologisk er ude af balance. 
 
Trods den store reduktion i fosforindholdet i søerne er det derfor forholdsvis svage ændringer, der 
kan ses i forhold til f.eks. stigning i dyreplanktion, sigtdybde mm. Dette skyldes både den interne 
fosforfrigivelse fra søbunden og søernes ubalance hvad angår fisk og undervandsplanter, der 
medfører, at søerne har svært ved at vende tilbage til den tilstand de var i før de blev belastet med 
fosfor.  
 
En reduktion i landbrugets overskud af fosfor vil medføre en reduktionen i væksten af jordens 
fosforpulje, og dermed en eventuel stigning i udvaskningen. Da der er stor variation i danske jordes 
evne til at binde fosfor, er det ikke muligt præcist at udpege risikoområder for udvaskning eller 



 51

nedvaskning af fosfor med den nuværende viden. Dertil kommer, at forskelle i driftsmæssige 
forhold også påvirker  risikoen for udvaskning.  
 
Indgreb overfor erosionstruede arealer i form af f.eks. etablering af brede bræmmer langs vandløb 
og søer virker derimod hurtigt. Til gengæld har disse virkemidler ingen effekt på det fosfor, som via 
udvaskning eller nedvaskning transporteres til vandmiljøet.  
 
Fosfor i fjordene 
 
I fjordene er der en sammenhæng mellem koncentrationen af opløst fosfat i fjorden og 
fosforbelastningen fra land. Indholdet af fosfor i fjordene er højest i det sene efterår, hvor der sker 
en fosforfrigivelse fra fjordbunden og i vinterperioden, hvor belastningen er størst fra land og hvor 
der ikke sker en optagelse af opløst fosfat i alger.  Fjordene modtager fosfor fra land, men 
eksporterer også fosfor videre mod de åbne vandområder. 
 
Pga. reduktioner i fosforudledningerne fra specielt punkt kilder er der konstateret et stort fald i 
tilførslen af fosfor til vandmiljøet fra 7000 tons i midten af 80erne til ca. 2000 tons per år i 1995. 
Den mindre tilførsel har givet en tilsvarende lavere fosforkoncentration i fjordene, hvilket viser sig 
ved en større sigtdybde, da fosfor her kan være det begrænsende næringsstof for algevækst. 
 
I figur 1 er vist sammenhængen mellem sigtdybde i fjordene (middel af alle danske fjorde med gode 
overvågningsdata) og den samlede fosfortilførsel. Figuren viser, at sigtdybden er steget omkring 
20%, samtidig med at fosfortilførslen er faldet godt 5000 tons. Hovedparten af forbedringerne er 
sket efter at fosfortilførslen er faldet til under 4000 tons. Det betyder at ændringen i sigtdybden, for 
intervallet 2000-4000 tons P/år, er på omkring 20% pr. 2000 tons eller 1% pr. 100 tons. I relative 
ændringer betyder det at sigtdybden ændres ca. 0,3% pr procent ændring i fosfortilførslen.  
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I Mariager Fjord er der fundet en sammenhæng i perioden april til juni på mellem 0.33 og 0,52% 
ændring af sigtdybden pr. procent ændring i fosfortilførslen. I samme analyser er der også regnet på 
effekten af kvælstoftilførsler. Den viste at, set over hele sommerperioden, har 1 tons fosfor samme 
effekt som 25 tons kvælstof på sigtdybden. 
 
Fosfor har størst betydning i relativt lukkede fjorde og betydningen aftager ud mod de mere åbne 
områder. Der er dog stadig en tydelig effekt i Bælthavet. Ud fra ovenstående vil effekten af 1 tons 
fosfor modsvare effekten af 15-25 tons kvælstof i lukkede fjorde, men betydningen af fosfor vil 
aftage og blive ubetydelig i helt åbne områder som Kattegat. 
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5. Sammendrag og konklusion 

Gennem det 20. århundrede er fosfortilførslen i landbruget 10-doblet fra omkring 10.000 tons i år 
1900 til omkring 110.000 tons midt i 80’erne, hvorefter tilførslen (især som 
handelsgødningstilførsel) er faldet til ca. 70.000 tons ved årtusindskiftet. Fosforfraførslen i 
landbruget er samtidig steget fra ca. 7.000 tons i år 1900 til i dag ca. 35.000 tons. Fosforoverskuddet 
fra landbruget udgør derfor i dag ca. 31.000 tons P årligt. 
 
Ophobningen af fosfor forekommer dermed hovedsageligt i områder med stor husdyrtæthed 
hovedsageligt i Jylland og på Fyn, mens husdyrholdet og dermed antageligt også ophobningen af 
fosfor er aftagende i andre områder. Marker tæt ved stalden/gyllebeholderen har generelt gennem 
tiderne fået mere fosfor end markerne længere væk. 
 
Fosfor kan tabes som opløst og partikulært bundet organisk eller uorganisk fosfor. Tabet af 
partikulært fosfor fra dyrkede oplande udgør typisk mere end halvdelen af det totale fosfortab, men 
der er store variationer. Det partikelbundne fosfor tilføres vandløb via jorderosion fra skrånende 
marker, brinkerosion og fra drænede arealer.  
 
Tabet af opløst fosfor til vandløb skyldes udvaskningen fra landbrugsjorden og tilførslen til vandløb 
via dræn og øvre grundvand. Der tilføres endvidere fosfor til overfladevand fra dybere grundvand, 
hvor fosfor stammer fra indholdet i naturlige aflejringer. 
 
Når fosforindholdet i landbrugsjorden stiger, øges risikoen for tab fra marker til vandmiljøet. Et 
højere fosforindhold i jorden vil øge mængden af fosfor, som via erosion og overfladisk 
afstrømning transporteres fra marker til vandmiljøet. Ophobning af fosfor i jord vil desuden også 
øge risikoen for udvaskning af opløst fosfor og nedvaskning af partikelbundet fosfor, hvilket 
berører langt større arealer end de erosionstruede arealer.  
 
Hvis fosforindholdet i jorden når op på de niveauer, hvor jorden ikke længere er i stand til at holde 
på den tilførte mængde fosfor, udvaskes det. I dag (2000/2001) ophobes årligt ca. 32.600 tons fosfor 
i jordpuljen, mens kun ca. 1000 tons tabes til vandmiljøet. Ved stigende fosforophobning vil en 
stadig stigende del derfor udvaskes eller nedvaskes. Den største risiko er på arealer, som gødskes 
med husdyrgødning, da de i årtier har haft en stor nettotilførsel af fosfor.  
 
Fosfor er afgørende for miljøtilstanden i langt de fleste søer, og spiller også en vigtig rolle sammen 
med kvælstof for mange fjorde. Ved stigende fosforniveauer i søen stiger algemængden, sigtdybden 
falder, forholdet mellem biomassen af dyreplankton og alger falder, bestanden af skidtfisk stiger og 
bestanden af rovfisk falder. 
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Trods reduktionen i fosforindholdet i søerne er det forholdsvis svage ændringer der kan ses i 
forhold til f.eks. stigning i dyreplanktion, sigtdybde mm. Dette skyldes både den interne 
fosforfrigivelse fra søbunden og søernes ubalance hvad angår fisk og undervandsplanter, der 
medfører, at søerne har svært ved at vende tilbage til den tilstand de var i før de blev belastet med 
fosfor.  
 
En regulering af landbrugets fosforoverskud vil reducere væksten af jordens fosforpulje, og dermed 
væksten i udvaskningen af fosfor.  
 
I rapporten er vurderet 7 forskellige økonomiske virkemidler til regulering af landbrugets 
anvendelse af fosfor, således anvendelsen af foderfosfat bliver for dyr i forhold til optimalt 
anvendelse af fytase : 
 
3.2 Afgift på fosfor i handelsgødning  
3.3 Afgift på mineralsk fosfor i foder 
3.4 Afgift på fosfor i foder 
3.5 Afgift på fosfor i foder kombineret med et bundfradrag 
3.6 Afgift på fosfor i handelsgødning og i foder 
3.7 Balanceafgift for fosfor 
3.8 Behovsbetinget afgift 
 
En afgift på mineralsk fosfor er sandsynligvis den afgift, som er lettest at administrere, samt den 
afgift som højest sandsynligt vil give færrest problemer i forhold til EU-retten. Efter som mineralsk 
fosfor kun udgør en mindre del af den i landbruget anvendte mængde fosfor, vil en afgift på 
mineralsk fosfor følgelig have en begrænset rækkevidde. En balanceafgift er den afgift, som 
miljømæssigt ligger tættest på miljøbelastningen, men en sådan afgift kan vise sig at være 
uforenelig med EU-retten, og den er administrativ tung. En afgift på fosfor i foder og 
handelsgødning – en balanceafgift uden godtgørelse ved fraførsel af produkter - vurderes at være 
mere forenelig med EU-retten end balanceafgiften, men det kan ikke afvises, at også denne afgift 
kan være i uoverensstemmelse med EU-retten.  
 
Effekten af de forskellige afgifter er alle beregnet ved en afgift på 4 kr./kg, og et fosforoverskud på 
28.000 ton, som er det overskuddet for 2003/2004 skønnet med en vis usikkerhed. Nedenstående 
tabel viser effekten for 4 af de vurderede modeller: 
 
 Balanceafgift Afgift på 

bruttotilførsel i købt 
foder og 
handelsgødning 

Afgift på købt 
foder med 
bundfradrag (4 
gr/kg tørstof) 

Afgift på tilsat 
mineralsk fosfor 

Provenu ved uændret adfærd, mio. kr. 110 315 140 55 
Provenu ved ændret adfærd, mio. kr. 80 280 115 35 
Nedgang i fosforoverskuddet, tons 8.100 8.700 6.200 5.200 
Tilpasningsomkostning, kr./kg 2 2,15 2,20 2,35 
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Tilpasningsomkostningerne dækker over landbrugets erhvervsøkonomiske omkostninger. 
Kortsigtede mængdeændringer. På sigt vil provenuet reduceres. 
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Bilag – Forudsætninger for beregningerne 

En miljøafgift på fosfor vil kunne reducere tilførslen af fosfor til mark ad flere kanaler: 
• Mindre tilførsel af fosfor til arealer, der handelsgødes 
• Mere jævn fordeling af husdyrgødning, hvorved handelsgødning fortrænges 
• Mindre intensiv fodring af dyr med fosforholdige foder 

- ved reduktion af norm for fodring af dyr med fordøjelig fosfor 
- ved forøgelse af den del af fosfor, der er fordøjelig f.eks. ved fytase/ mindre 
varmebehandling 

Beregningerne og analyserne  tager udgangspunkt i følgende tabel, hvor den forventede 
fosforbalance for dansk landbrug 2003/2004 uden nye initiativer er vist.  I forhold til for et par år 
siden har i blanding af fytase og frivillig aftale om højere tilgængelighedsandel for mineralsk fosfor 
reduceret fodringen med ca. 6.000 tons, hvilket har givet sig udslag i et mindre forbrug af 
foderfosfat. Der er sandsynligvis yderligere reduktioner i vente som følge af den teknologiske 
udvikling mv. og de beregnede afgiftsvirkninger vil i det mindste ved overskuelige satser i vid 
udstrækning fremskynde en udvikling, der i alle tilfælde ville være sket. Det skal dog bemærkes, at 
der hersker usikkerhed om, hvor stor en virkning der er, og vil ske som følge af den øgede fokus og 
den teknologiske udvikling. 
 
Tabel: Forventet fosforbalance for dansk landbrug 2003/2004.  

 Tons Tilførsel og fraførsel mark 
mv. Tons 

Fosforpulje måske  5.000.000 
Nedfald fra atmosfære  +268 
Handelsgødning 13.500  
Affald med gødningsværdi 5.500  
I alt gødning 19.000 +19.000 
Indkøbt foder  59.680  
- heraf foderfosfat 13.500  
Hjemmeavlet foder 20.251  
I alt foder 79.931  
Animalsk produktion -23.431  
Husdyrgødning 56.500 +56.500 
I alt tilførsel til mark  75.768 
Avl -47.745 -47.745 
Overskud  28.023 
Fra overskud og pulje til 
vandmiljø 

 1.000 

Netto tilvækst pulje.   
Afgiftsgrundlag balanceafgift  27.755 
Afgiftsgrundlag 
bruttotilførselsafgift 

 78.680 

Afgiftsgrundlag med 
bundfradrag 

 35.000 

Afgiftsgrundlag mineralsk 
fosfor 

 13.500 
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Det er i beregningerne antaget, at anvendelsen af handelsgødning og husdyrgødning er fordelt som i 
nedenstående tabel: 
 
Tons Planteavler ca. 

1/3 af areal 
Husdyrbrug 
ca.  2/3 af 
areal 

I alt 

Tilførsel af handelsgødning 16.000 3.000 19.000 
Tilførsel af husdyrgødning 0 56.500 56.500 
I alt  16.000 59.500 75.500 
Fraførsel 15.900 31.845 47.745 
Overskud 100 27.655 27.755 
Note: Tabellen 2.2 er ikke anvendt som følge af manglende overensstemmelse med de her anvendte balancer 
 
Overskuddet er således ca.100 tons for plantebrug i gennemsnit. Det dækker over variation fra brug 
med overskud til brug med underskud i et givet år. Ved mindre gødskning vil overskuddet falde 
eventuelt helt forsvinde og blive vendt til et underskud. Det kan ske i en vis årrække, men på 
længere sigt, må der tilføres lige så meget fosfor, som der fraføres. 
 
I det foder dyrene fodres med, er der brutto ca. 80.000 tons fosfor. Af denne fosformængde er ca. 
40.000 tons tilgængelig for dyrene, mens ca. 40.000 tons er utilgængelig. Dyrene optager ca. 23.500 
tons af den tilgængelige fosfor, mens der således tilføres markerne ca.  56.500 tons i form af 
gødning. Hertil kommer et vist handelsgødningsforbrug på ca. 3.000 tons, der er driftsøkonomisk 
optimalt at tilføre selv på bedrifter med en stor fosforpulje. 
 
På de husdyrgødede arealer fraføres ca. 32.000 tons med avlen. Der er således er overskud på 
henved 28.000 tons. Overskuddet er med til at øge jordens fosforpulje, hvorved risikoen for at 
planterne kommer til at mangle fosfor visse steder og visse år reduceres kraftigt, men alligevel er 
det driftsøkonomisk optimalt visse steder at anvende handelsgødning. 
 
Markbrug 
Der ses først på markbruget, hvor der anvendes handelsgødning. 
I følgende tabel er vist handelsgødningsforbruget inklusive affald siden 1979/80 
 Tons fosfor 
1979/80 59.100 
1984/85 50.300 
1989/90 43.500 
1994/95 27.090 
1999/00 22.810 
2000/01 20.800 
2001/02 19.800 
2002/03 19.000 
 
Det ses, at forbruget af fosforhandelsgødning er faldet til et niveau på ca. 1/3 af niveauet for godt 20 
år siden. I 1980’erne fald handelsgødningsforbruget med ca.15.000 tons og  i 1990’erne med andre 
ca. 15.000 tons. 
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En balanceafgift vil være økonomisk neutral for plantebrug ved uændret adfærd, hvis der årligt 
fraføres lige så meget fosfor som der tilføres i gennemsnit. 
 
Hvis marken er helt homogen med samme fosfortal over alt etc., og det tilstræbes, at der fraføres 
lige så meget som den tilføres vil en balanceafgift næppe påvirke adfærd. 
 
Adfærden vil dog ændres. Adfærdsændringen vil være i form af, at der i videre udstrækning end i 
dag gødes præcist på de marker og på de steder på markerne, hvor fosfortallet er lavt. 
 
Yderligere vil det i videre udstrækning kunne betale sig at bruge husdyrgødning. 
Høsten vil i en vis udstrækning blive reduceret ved ændret adfærd, men landmanden vil spare endnu 
mere i gødningsudgifter inklusive afgift. Ved mindre handelsgødningsforbrug vil forforoverskuddet 
falde. 
 
Meget forsigtigt er det lagt til grund, at en afgift på fosfor i handelsgødning på 4 kr. pr. kg. alene vil 
føre til et fald i efterspørgselen efter fosfor på de handelsgødede arealer med ca. 500 tons. På kort 
sigt er virkningen sandsynligvis betydeligt  større. 
 
Afgiften vil få prisen på handelsgødning til at stige med 50 pct. og et fald i gødningsefterspørgselen 
på 2,7 pct. svarer kun til en elasticitet på ca. –0,07. 
 
Da prisen på avlen stiger ved balanceafgiften reduceres faldet i gødskningen dog med ca. 25 tons. 
Den foreløbig antagede meget lille elasticitet skal ses i lyset af, at der måske i alle tilfælde skal 
gødes med P hvert år, og P gødningen ofte sælges i et fast forhold til N og K gødning, således at 
den ønskede reduktion egentlig er større, hvis der blev gødet isoleret med P gødning. Ligeledes er P 
gødning ved det nuværende omfang en forholdsvis billigt – ca. 150 mio. kr. i indkøb – forsikring 
mod misvækst på grund af fosformangel, og det kan være rationelt at følge en tommelfingerregel 
om, at tilføre den samme mængde som fraføres, i stedet for at foretage meget nøjagtige kalkuler ved 
anvendelse af usikkerhed mv. over det økonomisk optimale niveau. Virkningen kan imidlertid 
meget vel være mange gange større især på kort sigt, men der er ikke endnu nærmere grundlag for 
at vurdere virkningens størrelse. Af tabellen ovenfor, hvorefter fosforhandelsgødningsforbruget er 
konstant faldende ses, at der kan ske meget store mængdeændringer fra år til år. 
 
Handelsgødningen bliver som nævnt 50 pct. dyrere, hvilket vil øge interessen for at købe eller 
forlange en mindre betaling for at modtage husdyrgødning. Den samlede mængde husdyrgødning 
kan i dag fortrænge handelsgødning til en værdi på ca. 800 mio. kr. Værdien er dog mindre, idet der 
er meget større udbringningsomkostninger og transportomkostninger. Ved en stigning i prisen på P 
handelsgødning stiger fortrængningsværdien for husdyrgødning med 200 mio. kr. eller med 25 pct. 
Hvis husdyrbruget alene sparer udgifter til kvælstofhandelsgødning, mens marginalværdien af  
fosforgødningen er tæt ved nul kan der spares ca. 400 mio. kr. i handelsgødningsforbrug ved at 
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transportere husdyrgødningen hen på en mark, hvor der er behov for fosforgødning. Ved en 
forhøjelse af P handelsgødningsprisen med 4 kr./kg. stiger dette beløb til 600 mio. kr. 
Stigningen i prisen på P handelsgødning med 4 kr./kg kan derfor ”betale for mellem 25- 50 pct. 
større transportomkostninger i forhold til den planteavler, hvor det i dag lige præcis kan betale sig at 
køre husdyrgødningen hen. 
 
Der er meget forsigtigt regnet med, at det kun vil føre til, at der transporteres ekstra 1.000 tons 
fosforhusdyrgødning fra arealer, hvor fosfor har en værdi på tæt ved nul til arealer, hvor fosfor har 
en marginalværdi svarende til prisen på handelsgødning. 
 
Der kan både være tale om længere transport af alm. gylle, men også om at gylle separering vinder 
frem, og om at særlig P rig husdyrgødning fx fra fiskefodrede mink køres langt.  
Endelig er der regnet med, at en nedgang i husdyrgødningsmængden på grund af mindre 
fosforgødning og færre husdyr for 5 pct. vil blive erstattet af mere handelsgødning. 
 
Virkningen af balanceafgiften kan sammenlignes med en afgift på handelsgødning, men uden 
godtgørelse for fraført fosfor i avl. 
 
En sådan afgift vil føre til samme virkning med hensyn til at aftage husdyrgødning fra fosfor 
uharmoniske bedrifter. Handelsgødningsafgiften vil føre til en lidt større nedgang i 
handelsgødningsforbruget, jf. at værdien af avlen ikke stiger som i en balanceafgift.. 
Hvis man modsat alene har en afgift på fosfor i foder med eller uden bundfradrag eller en afgift på 
mineralsk fosfor vil der ikke ske nogen nævneværdig ændring i gødningspraksis. 
 
Fodring mv. 
Det er nødvendigt at husdyrene ernæres med blandt andet fosfor. Dyrene skal selvfølgelig have den 
fosformængde, der er nødvendig for at de ikke bliver syge. Tilførsler herudover vil reducere 
risikoen for, at enkelte dyr bliver fosforunderernæret og øge tilvækst mv. I visse fodertyper, er der 
langt mere fosfor end nødvendigt, og det marginale fosforforbrug har i visse tilfælde ingen værdi. 
Det gælder fx blandinger med meget fiskemel. 
 
Mængden af tilgængelig fosfor i fodring. 
Dyrene fodres med mere tilgængelig fosfor end helt strengt nødvendigt for at undgå sygdomme og 
fremme væksten, men denne ”forsikringsfodring” og vækstfodring på 30- 40 pct. af den 
tilgængelige vil kunne reduceres ved højere udgifter til fosforfodring. 
 
Ved en højere pris vil landmanden ændre adfærd. Han vinder da ved lavere udgifter til 
fosforfodring, men taber ved mindre animalske produktion herunder flere tilfælde af sygdomme fx 
brækkede ben og mindre vækst. I det omfang reduktionen af sikkerhedsmargenen sker gennem i 
videre udstrækning at fasefodre, er omkostningen ikke så meget mindre produktion og mere 
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sygdom, men større omkostninger til individuel fodring og ”fine tuning” af foderblandinger”. 
Fosforbehovet er nemlig forskelligt for svin afhængig af alder. Hvis der gives samme foder uanset 
alder vil fosforindholdet være bestemt af forbruget i den alder, hvor behovet er størst i forhold til 
den samlede ernæringsværdi. 
 
Dyrene fodres i dag med i alt ca. 80.000 tons fosfor. Heraf er dog alene ca. 40.000 tons 
tilgængelige, mens andre 40.000 tons ikke har nogen næringsværdi. Dyrene optager netto ca. 23.500 
kg., men brutto mere. 
 
En del af sikkerhedsmargen er villet, mens andre dele er uundgåelig på grund af den foderblanding, 
der anvendes. 
 
Der er på nuværende tidspunkt meget få holdepunkter for at skønne over, hvor meget den 
økonomisk betingede sikkerhedsmargen reduceres. 
 
Der kan sandsynligvis på basis af forsøg opstilles en økonomisk optimal sikkerhedsmargen, men 
der er næppe konsensus herom og mindre afvigelser fra det optimale niveau giver ikke anledning til 
et større nettodriftstab. Merudgifterne til fytase/foderfosfat opvejes i vid udstrækning af højere 
tilvækst og mindre sygdomsrisiko. 
 
Det forsigtigt lagt til grund, at balanceafgiften og bruttotilførselsafgiften fører til et fald i 
sikkerhedsmængden med ca. 1.200 tons tilgængelig fosfor, mens virkningen er på ca.85 pct. heraf 
på længere sigt ved en afgift på foderfosfat. Ikke alle fodermidler er tilsat mineralsk fosfor, og især 
ikke efter afgiften har reduceret forbruget heraf. Ved en afgift på 4 kr./kg vil foderfosfat have en 
tilgængelighedsprocent på 72 pct. efter beregningerne, mod forventet nu 67 pct. 
De 1.200 tons svarer således til ca. 1.667 tons bruttofosfor (1.200 tons/0,72)  
 
Balanceafgiften vil sandsynligvis føre til en lidt mindre reduktion af sikkerhedsmargenen, jf. at der 
sker en vis stigning i prisen på animalske produkter, hvor det bedre kan betale sig at gardere sig 
mod sygdomme mv. og vækst bedre kan betale sig. 
 
Netto belastes husdyrbrug, og det vil føre til en vis nedgang i produktionen. Der er regnet med, at 
en stigning i bruttoudgifterne ved husdyrbrug med 100 mio. kr. reducerer husdyrproduktionen med 
1 pct. Der er her taget hensyn til, at forringelser af økonomien ved mælkeproduktion ikke vil slå ud 
i lavere produktion så længe prisen på mælkekvoter er positiv. 
 
For balanceafgiften giver det et fald i husdyrproduktionen på forsigtigt 1,1 pct. Ved uændret fodring 
stiger bruttoomkostningerne til foder med ca. 320 mio. kr., hvoraf dog ca. 130 mio. kr. er højere 
afregning for eget dyrket avl, hvortil alene er brugt for godt 10 mio. kr. ekstra afgift på 
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handelsgødning. Afregningen for de animalske produkter stiger med næsten 95 mio. kr. ved 
uændret adfærd.  
 
Hvis husdyrbrugeren imidlertid opgiver husdyrproduktionen. vil han i mange tilfælde i en årrække 
herefter kunne dyrke planter uden brug for særlig tilførsel af handelsgødning. Den forsigtigt ansatte 
ene procent gælder således kun, hvis P i husdyrgødningen stadig har en værdi tæt på handelsprisen. 
Hvis P i husdyrgødning har en værdi på 0 vil virkningen på husdyrbestanden være større.  
 
Mængden af utilgængelig fosfor i foderet/ overflødig fosfor. 
Ved en balanceafgift stiger udgifterne til utilgængelig fosfor eller overflødig fosfor i foderet. Det vil 
føre til, at denne mængde reduceres. 
 
Det kan ske ved på flere måder: 

• brug af fytase, hvorved tilgængelighedsprocenten øges 
• øgede brug af hjemmeblanding, hvor en større del af det naturligt forekommende fosfor er 

tilgængelig 
• bedre foder, herunder, at foder med et naturligt højt brutto fosforindhold i forhold til 

næringsværdien erstattes med foder, med er naturligt lavere fosforindhold i foderet. ved brug 
af fodermidler, hvor den naturlige udnyttelseprocent er højere. Det kan  fx ske ved andre 
typer mineralsk fosfor, hvor typer med udnyttelsesprocent på ca. 67 pct. kan øges til henved 
80 pct. 

 
De tre kilder udgør samtidig beregningsrækkefølgen. De enkelte bidrag er afhængig af 
beregningsrækkefølgen. 
 
I virkeligheden vil virkningerne sandsynligvis ske simultant. Der er udviklet 
optimeringsprogrammer for sammensætning af foderblandinger. Indehold af de forskellige 
næringsstoffer i forskellige kornarter, fiskemel, mælkepulver etc. etc. samt foderfosfat og andre 
mineraler  kendes, og samtidig det ønskede minimumsindhold af de forskellige næringsstoffer, der 
helst skal være til stede i et fast forhold i den samlede foderblanding. Priserne på de forskellige 
råstofemner kendes også og det er herefter en optimeringsopgave at finde den blanding der giver det 
billigste foder. 
 
Antagelser om anvendelsen af fytase 
Ved at tilsætte fytase øges tilgængeligheden af fosfor i foderet.  
 
I beregningerne er det lagt til grund, at fytase i dag har øget mængden af tilgængelig fosfor med i 
gennemsnit 10 pct. point fra 30 pct. til 40 pct. i 70 pct. af fodermidlerne fra foderstoffabrikker ( ca. 
35.000 tons), hvor fytase kan anvendes. 
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Grænseproduktet for fytase er faldende jf. nedenstående figur: 
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Tabel  Anvendelse af fytase 

Enheder fytase Fordøjelighed pct. Marginalprodukt 
0 30 0,25 
0,2 35 0,23 
0,4 39 0,21 
0,6 43 0,19 
0,8 47 0,17 
1,0 50 0,15 
1,2 53 0,13 
1,4 55 0,11 
1,6 57 0,09 
2,0 60 0,05 
 
 
Ved en tilsætning på ½ enhed fytase øges tilgængeligheden med godt 10 pct. point. Ved yderligere 
½ enhed fytase stiger tilgængeligheden med yderligere henved 10 pct. point. Øges 
fytasetilsætningen fra 1 enhed til 1 ½ enhed stiger tilgængeligheden med yderligere godt 5 pct. 
point, mens en forøgelse fra 1 ½ enhed til 2 enheder fører til en yderligere forøgelse med henved 5 
pct. enheder. Tildelinger herudover har kun meget lille betydning for udnyttelse af fosfor. 
 
Som udgangspunkt vil en forøgelse af det tilgængelige fosfor ved øget brug af fytase reducere 
brugen af tilgængelig foderfosfat tilsvarende. 
 
Foderfosfat med en tilgængelighed på 67 pct. koster ca. 16 kr. pr. kg. svarende til henved 24 kr. pr. 
kg. tilgængelig foder. 
 
Ved en afgift på 4 kr./kg stiger omkostningen 25 pct. 
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Hvis den optimale tilsætning i dag er henved ½ enhed fytase svarende til en tilgængelighedsprocent 
på ca. 40 pct. ( i 70 pct. af foderet, der er egnet til tilsætning) vil prisstigningen forsigtigt føre til at 
tilgængeligheden stiger til ca. 45 pct. svarende til ca. 0,7 enheder fytase. Marginalproduktet ved 0,4 
enheder er 0,21, men ved 0,7 enheder er marginalproduktet ca. 0,18 eller ca.85 pct. af det 
oprindelige marginalprodukt. Man vil opnå en forbedring fra 0,4 til 0,7 hvis prisen på foderfosfat 
stiger med 1/0,85 = 17,5 pct. Prisen stiger her med 25 pct., men det er ved uændret pris uden afgift. 
Hvis afgiften trykker prisen uden afgift på foderfosfat, men den øgede efterspørgsel efter fytase 
øger prisen herpå, bør man være forsigtig med virkningen i det mindste på kort sigt. 
 
Det skal bemærkes, at prisen på fytase sandsynligvis ikke svarer til de langsigtede omkostninger 
ved fremstilling heraf, jf. at der endnu er forholdsvis få udbydere. Ved flere udbydere og andre 
typer vil prisen falde af sig selv på lidt længere sigt. 
 
Den forsigtige antagelse anvendes også, fordi der tilsyneladende anvendes mindre fytase end det 
ved en summarisk beregning er optimalt måske på grund af usikkerhed omkring virkningen. 
 
Samtidig øges andelen af foder, hvor der anvendes fytase fra 70 pct. til 75 pct. og fytase vil også 
blive anvendt ved hjemmeblanding. 
 
Ved de mere generelle afgifter på fosfor i foder fører det til at mængden af tilgængelig fosfor stiger 
med ca. 1900 tons, der ved en tilgængelighedsprocent på 67 pct. fortrænger 2.850 tons fosfor brutto 
fortrinsvis foderfosfat. 
 
Er der alene afgift på foderfosfat er virkningen ca. 85 pct. heraf på længere sigt.  
 
Øget anvendelse af hjemmeblanding. 
 
Virkningen af øget brug af hjemmeblanding er meget følsom overfor hvornår i 
beregningsrækkefølgen virkningen medregnes. Når det er efter fytase, er virkningen meget mindre 
end, hvis det var før fytase. 
 
Det er lagt til grund at omfanget af hjemmeblanding stiger lineært med gevinsten herved i forhold 
til foderstoffabrikkernes bruttoavance inklusive transport på ca. 25 kr. pr. 100 kg. 
 
Balanceafgiften og foderfosfatafgiften medfører en reduktion i fosforforbruget på ca. 5 tons. 
 
Den generelle foderafgift bidrager med ca. 30 tons gennem mere hjemmeblanding, mens 
foderafgiften med bundfradrag øger fosforoverskuddet ca. 10 tons, jf. at landmanden ikke kan 
udnytte overskydende bundfradrag vedrørende korn, mens foderstofhandleren kan. 
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Bedre foder. 
Der er mange kilder til denne effekt. Afgift på fosfor vil mindske konkurrenceevnen for de 
foderstoffer, hvor der er for meget fosfor i forhold til behovet og hvor tilgængelighedsandelen er 
mindst. 
 
Det er lagt til grund, at tilgængelighedsgraden stiger fra 67 pct. til 72 pct. for foderfosfat. Det er 
måske en for forsigtig antagelse, jf. at det ved en frivillig aftale har været muligt at øge andelen fra 
ca. 55 pct. til ca. 67 pct. og der skulle være foderfosfater, hvor tilgængeligheden var 80 pct. En 
stigning fra 67 pct. til 72 pct. svarer til, at ca. 40 pct. af foderfosfatten vil være af typen MNP 
(tilgængelighedsfaktor på 80 pct.) 
 
Skift mellem de forskellige fodertyper er vanskelig at opgøre. Det er ikke nødvendigvis de 
fodermidler med et højt fosforindhold, der giver anledning til overskud. Hvis fosforprocenten i 
foderstof A er 0,5 pct., men 1 pct. i foderstof B, vil fosforforbruget falde, hvis man kan nøjes med at 
bruge 1/3 af foderstof B i forhold til forbruget af foderstof A. 
 
Virkningen ved skift i fodertyper er ca. 1900 tons ved balanceafgiften og bruttofoderafgiften, mens 
den er ca. 1.200 tons mindre for foderfosfatafgiften på kort sigt og ca. 1.050 mindre på langt sigt. 
Foderfosfatafgiftens ”virkningsgrad” i forhold til generelle fosforafgifter er stærkt faldende ved 
afgiftssatser over de anførte 4 kr./kg., jf. at en mindre og mindre del af foderblandingerne da er 
tilsat foderfosfat, og ved alene at lægge afgift på foderfosfat vil der i videre udstrækning blive brugt 
fodermidler med et højt naturligt indhold af fosfor, selv om de måtte være dyrere.  
 
For afgift på fosfor i foder med bundfradrag er virkningen 600 tons mindre end for balanceafgiften. 
Skift i foderblandinger er meget vanskelige at beregne og der er stor usikkerhed i de angivne 
virkninger. 
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De kvantitative virkninger af de forskellige afgiftsmodeller kan sammenlignes i følgende skema. 
 
 
 

Oversigt Udgangspunkt Balanceafgift
Foderfosfat 
kort/lang sigt

Handelsgødning 
og foder 

Foder  
m/ bundfradrag

Foder      
Reduktion i fosforoverskuddet som følge af       
øget anvendelse af fytase ton P 2850 2850/2425 2850 2850 
øget hjemmeavl, som ikke handles ton P 5 5 30 -10 
bedre foder med højere indhold af  
fordøjeligt fosfor ton P 1900 725/600 1875 1300 
reduktion af sikkerhedsmargen for  
foderets indhold af fosfor ton P 1675 1675/1425 1675 1675 
Total ton P 6425 5225/4.450 6425 5825 
færre dyr brutto (foder til dyr) ton P 800 400/400 1750 1050 
færre dyr fraførsel (animalsk produktion ton P 250 125/125 550 325 
      
Reduktion brutto(før mindre fraførsel ton P 7225 5625/4850 8175 6850 
reduktion netto efter mindre fraførsel ton P 6975 5500/4725 7625 6525 
stigning handelsgødning dyrebrug  
som følge af færre husdyr og mindre fodring ton P -350 -275/-225 -375 -325 
Handelsgødning og affald til mark,  
Plantebrug      
Reduktion i anvendelsen af handelsgødning  
som følge af      
øget anvendelse af husdyrgødning ton P 1000 0 1000 0 
mindre fosfor behov ton P 475 10 500 -10 
reduktion af høst ton P -25 0 -25 0 
Ændring handelsgødning og affald  1450 10 1475 -10 
Nettoændring overskud ton P 8075 5225/4500 8725 6.200 
Omkostninger      
Plantebrug belastning uændret adfærd mio. kr. 0 0 76 0 
ændret adfærd mindre p norm mio. kr. 2 0 2 0 
plantebrug belastning efter ændret adfærd mio. kr. -2 0 74 0 
Tilpasningsomkostninger mio. kr. 1 0 1 0 
belastning i alt plantemand mio. kr. -1 0 75 0 
      
Dyrebrug belastning uændret adfærd mio. kr. 111 54 239 140 
ændret adfærd fodring mv. mio. kr. 31 24 35 27 
belastning efter ændret adfærd 
nettoprovenu kort/langt mio. kr. 80/60 30/15 203/185 113/93 
belastning i alt dyrebrug mio. kr. 96 42 221 126 
I alt tilpasningsomkostninger mio. kr. 16 12/10 18 14 
Omkostninger pr. kg reduktion af overskud kr./kg 2,00 2,35 2,15 2,20 
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Forudsætninger for beregningerne: 
Antagelser for mineralsk fosfor   
Mineralsk fosfor 2003/2004 ton P 13.500
Fordøjelighed 2003/2004 pct. 67
Fordøjelighed i dag pct. 67
Maks. Fordøjelighed pct. 80
Øget anvendelse af fytase øger tilgængelig-   
heden fra 30 pct. til 40 pct. for 70 pct. for af fodermidler .  
modtagelig for fytase, samt øget fordøjelighed   
Herefter mængde af mineralsk fosfor ton P 13500
Andet fosfor i foder i dag   
Kornbaserede fodermidler, som handles ton P 35000
Heraf fytase behandlet (70 pct.) ton P 24600
Heraf ikke-fytase behandlet (30 pct.) ton P 10400
Fordøjelighed for fytasebehandlet foder pct. 40
Fordøjelighed for ikke-fytasebehandlet foder pct. 30
Forventes maks. fordøjelighed ved anvendelse af fytase pct. 60
Fiskemel ton P 11000
Fordøjelighed fiskemel pct. 70
Hjemmeavlet foder, som ikke handles ton P 20.250
heraf korn, ej varmebehandlet ton P 8250
heraf græs o. lign ton P 12000
Fordøjelighed hjemmeavlet foder pct. 40
Fordøjelighed græs pct. 50
Total foder  80.000
Fordøjelighed heraf ton P 39000
Tilførsel til mark   
Handelsgødning ton P 13500
Affald ton P 5500
Husdyrgødning ton P 56.500
Total tilførsel til mark ton P 75.500
Fraførsel   
Animalsk ton P 23.500
Vegetabilsk ton P 47.500
Samlet fraførsel ? ton P 71.000
Fosforoverskud ton P 28.000
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Bilag – Administrative bemærkninger fra Told- og Skattestyrelsen 

 
 
Afgift på fosfor 
Styrelsen har modtaget departementets notat om afgift på fosfor, og styrelsen har udarbejdet et foreløbigt 
skøn over de administrative omkostninger i forbindelse med at indføre en afgift på fosfor. 
 
Vurderingen af de administrative omkostninger vedrører afgiftsmodeller med afgift af  
1. fosfor i foderstoffet korn  
2. fosfor i foderstoffet korn, idet der skal betales afgift for den fosformængde, der ligger udover 0,4%. 
 
Administrative bemærkninger vedrørende fosfor i foderstoffet korn og handelsgødning er tidligere afgivet. 
 
Skatteministeriet kender endnu ikke tallene for indhold af fosfor i foderstoffer, og vi ved derfor ikke, om 
fosformængderne i korn som hovedreglen ligger over eller under 0,4%, og dermed hvad forskellen i 
modellerne  reelt dækker over. Det er aftalt med departementet, at vi kan ændre vores skøn, hvis der kommer 
oplysninger frem om fosfosmængden i korn, der gør at forudsætningerne ændres.  
 
Styrelsen har ved udarbejdelsen af skønnet desuden manglet oplysninger om, hvorledes modellen med en 
bundværdi skal anvendes i praksis. 
 
Skønnet afgives under forudsætning af, at der alene skal betales afgift af foderstoffet “korn”, der afsættes til 
landbruget. Afgiften opkræves på forhandlerniveau - typisk hos grovvareforhandlere. Landmænd skal ikke 
registreres for afgiften og skal ikke betale afgift af egenproduktionen.  
 
Antallet af fritagelser og godtgørelser bør være begrænset. 
 
Når afgiftsgrundlaget således er begrænset til foderstoffet korn, der er et forholdsvis entydigt produkt, 
forudsættes det, at der kun bliver tale om en “hovedtype” af foderblandning og et enslydende krav om 
deklarering af det totale indhold i foderblandingerne. 
 
Det bemærkes i øvrigt, at nedenstående vurdering er lavet under de nuværende forhold vedrørende 
registrering af virksomheder. Flytningen af virksomhedsregistreringen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan 
få indflydelse på løsningen af registreringsopgaven. 
 
Særlige forudsætninger for beregning af kontrolressourcerne 
Det afgiftspligtige vareområde udover foderblandinger er også foderingredienser , dvs. de bestanddele der 
anvendes i foderblandinger. At anvendelsen således bliver afgørende for afgiftspligten medfører en række 
betydelige problemer. Korn og foderstofforretningen, der vil være registreringspligtig, kan jo af gode grunde 
ikke være sikker på om anvendelsen også rent faktisk sker til et afgiftsfrit formål - f.eks. fremstilling af 
levnedsmidler -  såfremt landmanden oplyser dette. Reelt vil det derfor være umuligt at kontrollere 
anvendelsen, hvilket selvfølgelig ikke er acceptabelt. Hvis det skal kunne administreres må det derfor 
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klarlægges i loven, evt. i et bilag hertil, at produkter der hovedsagelig anvendes som ingredienser i 
foderblandinger er afgiftspligtige uanset anvendelsen.  
 
Det forudsættes i øvrigt, at fosfor indholdet klart er deklareret efter entydige normer for alle produkter under 
det afgiftspligtige vareområde, der nøje er beskrevet i loven eller i et bilag hertil. Det forudsættes også, at 
individuelle foderblandinger deklareres, og at der evt. opbevares kontrolprøver.  
 
Det er også en forudsætning, at det kun er et meget begrænset antal landmænd selv begynder at importerer 
foderstoffer. Hvis foderstoffer begynder at blive en grænsehandelsvarer vil det kræve en del 
kontrolressourcer for at imødegå dette problem. 
 
Afgift på fosfor i foder 
Registrerede virksomheder 
De registreringspligtige virksomheder er grovvareselskaberne (foderproducenter-ne/importørerne). Det 
anslås, at der vil skulle registreres ca. 500 virksomheder, som oplagshavere. 
 
Det forudsættes, at afgiftsperioden er kalendermåneden. 
 
Skønnede engangsomkostninger: 
Information og vejledning: 
Told- og Skattestyrelsen forestiller sig, at der sker følgende tiltag: Udsendelse af nyhedsbrev til berørte 
virksomheder ( forudsætninger: kr. 5,50 pr. modtager incl. kuvert og porto mv.) 
 
Udgifterne kan specificeres som følger: 
Information (Porto mv. til nyhedsbrev til virksomhederne)                             5.000 kr.   
Tilretning af Erhvervssystemet og VK-systemet (dobbeltdriftsregler) 750.000 kr. 
Udsendelse af registreringsbeviser      3.000 kr. 
Udarbejdelse af kombineret angivelses-/og indbetalingskort   35.000 kr. 
I alt                                                                          793.000 kr. 
SAP/integration                                                                                             300.000 kr. 

1.093.000 kr. 
Årsværk til implementering 
Udvikling.                                                                                                       1 årsværk 
Skønnede driftsudgifter: 
 
Udsendelse af girokort      8.000 kr. 
 
Årsværksforbrug 
Bogholderi og opfølgning på 6.000 årlige angivelser samt tilretning af eventuelle fejl, indledende rykker 
procedurer. Dette omfatter ikke en eventuel supplerende indsat fra toldskatte fogeden.                     
1. årsværk   
 
Registrering af virksomhederne giver ikke nævneværdigt øget årsværkforbrug. 
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Sagsbehandling, herunder information og klagesagsbehandling                  1. årsværk   
 
De kontrolmæssige ressourcer vil kunne beregnes således: 
 
Kontrolfrekvens: 5 år 
 
500 virksomheder : 5år = 100 pr. år : 30 kontroller pr. årsværk =                    3,5 årsværk 
Kontrol af uregistrerede virksomheder =                              1,0 årsværk 
 
Årsværk til drift i alt                              6,5 årsværk 
  
Hertil skal lægges ressourcer såfremt der opstår grænsehandelsproblemer eller hvis landmænd der selv 
producerer foder skal registreres.  
 
I kontrolressourcer indgår følgende arbejdsopgaver: Risikovurdering, udsøgning, planlægning, forberedelse, 
gennemførelse, laboratorieundersøgelser, afrapportering, sagsbehandling, ansvarvurdering, samarbejde med 
politi og andre myndigheder, klagesagsbehandling og domstolsbehandling.  

 
Afgift på fosfor i foder, idet der betales afgift for den fosformængde, der ligger udover 0,4% 
Registrerede virksomheder 
De registreringspligtige virksomheder er grovvareselskaberne (foderproducenter-ne/importørerne). Det 
anslås, at der vil skulle registreres ca. 500 virksomheder, som oplagshavere. 
 
Det forudsættes, at afgiftsperioden er kalendermåneden. 
 
Information og vejledning: 
Told- og Skattestyrelsen forestiller sig, at der sker følgende tiltag: Udsendelse af nyhedsbrev til berørte 
virksomheder ( forudsætninger: kr. 5,50 pr. modtager incl. kuvert og porto mv.) 
 
Skønnede engangsomkostninger 
Information (Porto mv. til nyhedsbrev til virksomhederne)                           5.000 kr.   
Tilretning af Erhvervssystemet og VK-systemet (dobbeltdriftsregler) 750.000 kr. 
Udsendelse af registreringsbeviser      3.000 kr. 
Udarbejdelse af kombineret angivelses-/og indbetalingskort   35.000 kr. 
I alt                           793.000 kr. 
 
SAP/integration                                                                                             300.000 kr. 

1.093.000 kr. 
 
Årsværk til implementering 
Udvikling.                                                                                                       1 årsværk 
 
 
Skønnede driftsudgifter: 
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Udsendelse af girokort      8.000 kr. 
 
Årsværksforbrug 
Bogholderi og opfølgning på 6.000 årlige angivelser samt tilretning af eventuelle fejl, indledende rykker 
procedurer. Dette omfatter ikke en eventuel supplerende indsat fra toldskatte fogeden.                     
1. årsværk   
 
Registrering af virksomhederne giver ikke nævneværdigt øget årsværkforbrug. 
 
Sagsbehandling, herunder information og klagesagsbehandling                     1. årsværk  
 
De kontrolmæssige ressourcer vil kunne beregnes således: 
 
Kontrolfrekvens: 5 år 
 
500 virksomheder : 5år = 100 pr. år : 30 kontroller pr. årsværk =                    3,5 årsværk 
Kontrol af uregistrerede virksomheder =                              1,0 årsværk 
 
Årsværk til drift i alt                              6,5 årsværk 
Hertil skal lægges ressourcer såfremt der opstår grænsehandelsproblemer eller hvis landmænd der selv 
producerer foder skal registreres.  
 
I kontrolressourcer indgår følgende arbejdsopgaver: Risikovurdering, udsøgning, planlægning, forberedelse, 
gennemførelse, laboratorieundersøgelser, afrapportering, sagsbehandling, ansvarsvurdering, samarbejde med 
politi og andre myndigheder, klagesagsbehandling og domstolsbehandling.  
 
Modellens bundgrænse betyder, at afgiften antagelig bliver sværere at administrere for både virksomheder og 
ToldSkat. I kontrolmæssig henseende betyder en sådan bundgrænsse, at risikoen for fejl og måleusikkerhed 
øges. 
 
Afgift på fosfor i foder og i gødning 
De registrerede virksomheder er producenter og importører af kunstgødning og virksomheder, der er 
registreret for engroshandel med korn og foderstoffer. Afgiften opkræves ved salg til private og 
mellemhandlere. 
 
Produkter, der udløser afgift: 
Kunstgødning, korn og foderstoffer 
 
Registrerede virksomheder: 
Engroshandel med korn og foderstoffer, producenter og importører af kunstgødning. Der regnes med 800 
virksomheder2. 
                                                           

2Da der kun er få forhandlere, der både handler med korn- og foderstoffer og kunstgødning medtages begge grupper i sin 

helhed 
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Afgiftsperioden er måneden. 
 
Skønnede engangsomkostninger: 

Systemer og udvikling: 
Engangsudgifterne til gennemførelse af fosformodellen skønnes at udgøre 1.112.500 kr. fordelt med 
1.050.000 kr. til systemtilretninger og 62.500 kr. til udsendelse af registeringsbeviser og nyhedsbrev og 
udarbejdelse af  angivelsesblanket og indbetalingskort. Derudover skønnes der at medgå 1,5 årsværk til 
udvikling og 1-2 årsværk til vejledning.  
 
Udgifterne til gennemførelse af afgiften skønnes herefter at udgøre følgende: 
 
Information (Porto til nyhedsbrev til virksomhederne)                                  8.000 kr. 
Tilretning af Erhvervssystemet og VK-systemet (Dobbeltdriftsregler)    750.000 kr. 
Udsendelse af registreringsbeviser     4.500 kr. 
Udarbejdelse af angivelsesblanket og indbetalingskort       50.000 kr. 

  812.500 kr. 
SAP integration Jydske Bank       300.000 kr 

   1.112.500 kr 
Årsværk til implementering: 
Udvikling:           1,5 årsværk 
Vejledning                                                            2 alternativt 1 årsværk 
 
I alt       mellem 3,5 -.2,5 årsværk 
 
Skønnede driftsomkostninger: 

Udsendelse af angivelsesblanket og indbetalingskort                                           50.000 kr. 
 

Det vurderes, at der medgår 1,5  årsværk til registrering af betalinger og bogholderimæssig opfølgning af 
mangler m.v. ved betalinger. Dette indbefatter ikke inddrivelse ved ToldSkat foged og efterfølgende 
restancearbejde. 
 
Registrering af virksomhederne giver ikke nævneværdigt øget årsværkforbrug. 
 
Kontrol: 
Det forudsættes, at afgiftsgrundlaget er klart defineret, og at der er fastlagt standarder, hvor der er behov for 
dette. Det er ligeledes en forudsætning, at fosfor ligesom kvælstof deklareres på afgiftspligtige varer - hvis 
dette ikke sker vil det umuliggøre ToldSkats kontrolarbejde. 
 
En forudsætning er dog, at kun et meget begrænset antal jordbrugere selv begynder at importere 
fosforafgiftspligtige varer. Der kan opstå grænsehandelsproblemer, hvor erfaringen i dag er, at dette er 
særdeles ressourcekrævende.  
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Ressourcer 

Kontrolfrekvens: 5 år 
 
800 virksomheder : 5 år  = 160 pr. år : 30 kontroller pr. årsværk =                       5 årsværk 
Kontrol af uregistrerede virksomheder                                  1 årsværk 
 
Ressourceforbrug i alt                                 6 årsværk 
Hertil skal lægges ressourcer såfremt der opstår grænsehandlesproblemer 
 
Sagsbehandling 
Forespørgsler  mv.                                                                                                1 årsværk 
 
Årsværk til driften er herefter: 
Registrering af betalinger og bogholderimæssig opfølgning af mangler m.v. ved betalinger 

        1,5 årsværk 
                                                                        

Kontrol           6 årsværk 
Sagsbehandling           1 årsværk 
 
I alt      8,5 årsværk 
 
Der skønnes således at medgå 8,5  årsværk til driften og 2,5 - 3,5 årsværk til implementeringen. 
 
 


