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Formål 
Scenariegruppen udarbejder oplæg vedrørende opstilling af scenarier på baggrund af indspil fra 
de øvrige tekniske undergrupper. Oplægget fastlægges i arbejdsgrupperne, med henblik på at få 
defineret hvilke scenarier, der skal analyseres af  Økonomimodelgruppen, Miljømodelgruppen. 
Kvælstofgruppen, Fosforgruppen, Naturintegrationsgruppen og Klimagruppen. Nærværende er 
således et diskussionsoplæg, som er udarbejdet med henblik på at arbejdsgrupperne kan vælge, 
hvilke scenarier, der ønskes analyseret i Miljømodelgruppen m.v.. Der  således ikke i de 
opstillede eksempler på scenarier foretaget vurderinger af vekselvirkninger virkemidlerne i 
mellem ligesom der ikke er foretaget egentlige modelkørsler. Det vil ske i de respektive 
undergrupper når arbejdsgrupperne har besluttet, hvilke scenarier der skal analyseres nærmere. 
Det er således undergruppernes rapporter, der udgør grundlaget forfor de kommende 
overvejelser.  
 
 
Ændret belastning af miljø og natur 
For så vidt angår ændringer i miljøpåvirkningen med nitrat er udgangspunktet for scenarierne 
en yderligere reduktion af udvaskningen fra rodzonen på hhv. 5, 10, 25 og 50 % i forhold til 
den forventede udvaskning ved fuld implementering af VMP II, jævnfør notat fra DMU og DJF 
2002 "Effekterne af virkemidler i VMP I og II set i relation til en ny vurdering af 
kvælstofudvaskningen i midten af 1980'erne fra DMU og DJF.  
 
Herudover opstilles to omlægningsscenarier. Et der tager udgangspunkt i at en del af den 
nuværende  generelle regulering (65% grønne afgrøder, 6% efterafgrøder og 10% reduktion af 
N-normer) fjernes og erstattes med en målrettet udtagning primært i ådale. Et andet hvor man 
fastholder den aktuelle målsætning for landbrugets generelle kvælstofbelastning som den 
kendes fra Vandmiljøplan II, men skifter den eksisterende regelstyring ud med en 
afgiftsregulering i stedet. Afgiften på kvælstof skulle så fastsættes på et niveau, der sikre den 
samme miljøbeskyttelse. 
 
Udgangspunktet for en indsats for at nedbringe landbrugets tab af fosfor til vandmiljøet vil  
dels være nedbringelse af overskuddet kombineret med en målrettet indsats i risikoområderne.  
Med hensyn til en vurdering af mulighederne for en nedbringelsen af fosforoverskuddet kan 
den f.eks. opdeles i en trestrenget  strategi.  I: Fosforbalance +10 kg P/ha på markniveau,  II: 
Fosforbalance på markniveau og III: Behovsbetinget fosfortilførsel. En behovsbetinget 
fosfortilførsel tager udgangspunkt i jordens fosforstatus således, at arealer med høj fosfor status 
tilføres mindre fosfor end afgrøderne bortfører, medens arealer med lavt fosforstatus kan 
opgødskes. 
 
I de to eksempelområder, Mariager Fjord og Odense Fjord, er der opstillet modeller, som gør 
det muligt at tage udgangspunkt i vandområdernes nuværende tilstand og modellere hvilken 
belastning, emission og dermed landbrugspraksis, som skal til, for at vandområderne kan opnå 
en ønsket tilstand. Effekten på den terrestriske natur er ikke vurderet på nuværende tidspunkt. 
Det vil ske, når arbejdsgrupperne har lagt sig fast på valg af scenarier. 
 
Reguleringssystemer 
Med baggrund i de øvrige undergruppers gennemgang af forskellige reguleringssystemer 
foreslås inddraget tre overordnede systemer i den videre analyse. Et reguleringssystem er i 
denne sammenhæng defineret som det administrative system, der står for hovedparten af 
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reguleringen af næringsstoftilførselen. Dette system består så igen af en række virkemidler, der 
i sidste ende vil betyde ændringer i landmandens adfærd på den enkelte bedrift. For de udvalgte 
reguleringssystemer vil nogle af de mulige adfærdsændringer på bedriftsniveau være de 
samme. De tre systemer er: 
 
− Administrativ regulering. 
− Økonomisk regulering. 
− Udtagning. 
Ved den administrative regulering forstås her en regulering som den nuværende. Det vil sige en 
regulering, der regulerer i forhold til den ønskede adfærd på bedriftsniveau. Med en økonomisk 
regulering forstås en regulering, hvor det "toneangivende" virkemiddel er økonomiske 
virkemidler såsom afgifter eller kvoter. Ved udtagning er fokus på et system, hvor udtagning af 
omdriftsarealer i specielt ådale er det bærende virkemiddel for opnåelse af en ønsket 
miljøeffekt. 
 
Der er ikke lagt op til, at næringsstofbalancer på bedriftsniveau indgår i scenarieberegningerne, 
idet Balancegruppen har vurderet, at dette system på nuværende tidspunkt ikke er klar til at 
indgå som et fremtidigt reguleringssystem. Det anbefales i stedet, at der gennemføres et 
pilotforsøg, primært for nærmere at belyse og dokumentere forskellige forhold yderligere vedr. 
anvendelse af metoden til regulering. Der er dog i forbindelse med Skattegruppens arbejde 
peget på mulighederne for at anvende balancer på sektorniveau kombineret med et 
kvotesystem. (Skattegruppen udarbejder notat om økonomiske virkemidler og præsenterer dette 
for arbejdsgrupperne) 
 
Baseline 
Der vil blive opstillet en baseline, som er en "referencefremskrivning", der angiver hvordan 
landbrugssektoren ville udvikle sig uden en VMP III. Denne vil bl.a. inkludere en vurdering af 
anvendelse af nye fodringsmetoder frem mod 2010, ændringer i staldsystemer frem mod 2010 
og udviklingen i husdyrproduktionen frem mod 2010. Det vurderes også, hvor meget ændringer 
i fodring vil betyde for N og P mængden pr. dyreenhed. Endeligt vurderes det, hvordan 
udviklingen i husdyrproduktionen må forventes at se ud uden yderligere lovgivning på 
området.   
 
Prioritering af virkemidler i scenarie med udgangspunkt i regelstyring  
Jævnfør den nuværende regulering er der en række virkemidler, som kan inddrages i den 
administrative regulering. Der vil derfor være mange muligheder for at kombinere forskellige 
virkemidler i scenarierne. På den baggrund opstilles eksempler på scenarier, hvor de skitserede 
kvælstofreduktioner opnås med udgangspunkt i en overordnet prioritering af virkemidlerne i 
forhold til den reduktionsmålsætning som skal opnås. Virkemidlerne er således groft prioriteret 
på baggrund af omkostningseffektiviteten (budgetøkonomiske omkostninger pr. kg reduceret 
N-udvaskning) af de enkelte tiltag i forhold til nedbringelse af nitrattabet, hvorfor rækkefølgen 
kan ændres lidt, såfremt sideeffekten inddrages. Imidlertid vurderes det at de samlede 
omkostninger for et givet virkemiddel vil være nogenlunde præcist vurderet.  
 
Formålet med at bruge omkostningseffektivitet som ét kriterium for sammensætning af et 
scenarie er, at såfremt beskyttelsen af vandmiljø og natur sker med færrest mulige 
omkostninger, så kan miljø- og naturbeskyttelsen udstrækkes mest muligt.  
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Vurdering af den endelige omkostningseffektivitet ved et givent scenarie forudsætter, at den 
samlede pakke er fastlagt, således at der kan tages højde for indbyrdes påvirkninger i valget af 
og doseringen af virkemidlerne. Denne vurdering foretages efterfølgende af 
Økonomimodelgruppen, når arbejdsgrupperne har besluttet, hvilke kombinationer af 
virkemidler, der skal inddrages i scenarierne.  
 
Miljø- og natureffekt. 
De enkelte virkemidler kan betegnes som en ”byggeklods”, som principielt kan erstattes med 
en anden byggeklods med samme marginale omkostningseffektivitet, såfremt det måtte være 
ønskeligt.  
 
Den marginale omkostningseffektivitet, den marginale effekt for en given omkostning  
vurderes udfra forholdet mellem virkemidlernes marginale effekt på miljøbelastningen 
(reduktion af kvælstofudvaskningen) på forskellige indsatsniveauer og de marginale 
omkostninger forbundet hermed ved samme indsatsniveau. 
 
Hermed gives en indikation af, i hvilket omfang det vil være hensigtsmæssigt at øge/reducere 
indsatsen af et givet virkemiddel i forhold til et andet og i givet fald hvor meget. Nye 
virkemidler må vurderes udfra den totale omkostningseffektivitet 
 
Der er imidlertid en række regionale/lokale forhold, lovgivningsmæssige og kontrolmæssige 
forhold der har afgørende betydning for effekten af de enkelte virkemidler. F.eks. vil en 
situation hvor nogle af de generelle gødningsrelaterede virkemidler fjernes og erstattes med 
arealrelaterede virkemidler kunne medføre, at belastningen øges i nogle vandområder, fordi der 
i de pågældende oplande f.eks. ikke er mulighed for at etablere vådområder osv..  
 
Vurderingerne af de enkelte virkemidler er baseret på analyser fra Naturintegrationsgruppen,  
Fosforgruppen og Kvælstofgruppen. Generelt gælder, at de angivne estimater er 
gennemsnitsbetragtninger, som kan dække over betydelige variationer. Det vurderes dog, at 
disse overslagsbetragtninger kan medvirke til at kvalificere en drøftelse om opstilling af 
scenarier og danne grundlag for en vurdering af hvilke elementer, der skal inddrages i de 
scenarier, som arbejdsgrupperne måtte ønske analyseret i detaljer.  
 
Generelt gælder det, at der er en række muligheder for at opnå de mindre kvælstofreduktioner, 
hvorimod opnåelse af en 50%’s reduktion i udvaskningen fra rodzonen vil kræve, at en række 
virkemidler skal bringes i anvendelse, eller at store arealer udtages af omdrift.  
 
Beskrivelsen af potentialerne for reduktion af emissionen forbundet med de enkelte virkemidler 
er præget af, at der er et godt kendskab på kvælstofområdet i forhold til at kvantificere 
effekterne, hvorimod det er vanskeligt at kvantificere effekterne på fosforområdet og effekterne 
på tilstanden i naturen og vandmiljøet. 
 
Udgangspunktet for vurderingerne af effekten af forskellige virkemidler til reduktion af 
fosfortabet er Fosforgruppens opdeling i generelle virkemidler og virkemidler til brug for 
begrænsning af fosfortabet i "risikoområder".  
 
Generelt gælder, at der kun over et længere tidsrum kan forventes en sammenhæng mellem 
tilførsel, planteoptagelse og tab af fosfor. En generel reduktion i fosfortilførslen til afgrøderne  
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må således først forventes at vise effekt i miljøet på lang sigt. En fortsat overskudstilførsel af 
fosfor til markerne vil dog langsomt øge tabet af fosfor til vandmiljøet. På kortere sigt kan der 
sættes ind med andre målrettede foranstaltninger, som direkte og med en umiddelbar virkning 
tager sigte på at reducere tabet fra de områder, hvor en effektiv transportproces forbinder 
fosforkilder i landskabet med et vandløb. En identifikation af højrisikoområder i landskabet er 
afgørende for at opnå en hurtig og sikker virkning i vandmiljøet.  
 
Der er via forbedret fodring mulighed for at reducere fosforoverskudet, men der vil fortsat være 
behov for en bedre fordeling af fosforet i husdyrgødningen. Omkostningerne forbundet med at 
nedsætte overskudstilførslen vil indgå i scenarierne.   
 
Teknologigruppen og Kvælstofgruppen har beskrevet effekterne forbundet med anvendelsen af 
en række teknologier. Generelt gælder det, at det specielt er i forbindelse med reduktion af 
ammoniakfordampningen og en bedre fordeling af næringsstofferne, at der vurderes at være et 
potentiale tilknyttet teknologierne.  
 
Med henblik på at opnå en reduktion af landbrugets emission af drivhusgasser er det af 
klimagruppen vurderet, at tiltag som bioafgasning af gylle, reduceret jordbearbejdning, 
udtagning af landbrugsjord, skovrejsning på landbrugsjord og dyrkning af flerårige non-food 
afgrøder har et stort reduktionspotentiale i forhold til reduktion af drivhusgasemissionen. Når 
arbejdsgrupperne har besluttet, hvilke scenarier der skal regnes videre på, vil Klimagruppen 
foretage en vurdering af, hvor stor en reduktion i drivhusgasemissionen de endelige scenarier 
giver anledning til. 
 
Regionale lokale/regionale forhold  
Der er generelt gode muligheder for at lave vurdering af virkning af mindsket udvaskning af 
næringsstoffer og mindre ammoniakemission på de økologiske forhold i konkrete 
vandområder. De naturgivne forhold er imidlertid så forskellige, både mellem de forskellige 
dyrkede arealer og mellem de påvirkede vandområder og naturarealer, at vurderingerne må 
laves for det enkelte område og dets opland. Det er derfor ikke muligt at foretage en generel 
vurdering af hvilken tilstandsændringer i de enkelte vandområder en generel reduktion i 
næringsstofbelastningen vil medføre.  
 
Der er dog ingen tvivl om, at der skal yderligere reduktion i tilførslen af næringsstoffer til 
vandområderne – hvis de nuværende målsætningerne skal opfyldes. F.eks. fremgår det af notat 
fra fosforgruppen ”vedr. Status om landbrug og fosfor” at der i 1999 var ca. 30% af de målsatte 
søer, der føres tilsyn med, som opfylder målsætningerne. En reduktion af den diffuse 
fosfortilførsel til søerne med  50% ville medvirke til at målsætningerne generelt kunne nås.   
 
De væsentligste miljøproblemer i de danske marine områder er eutrofiering.. Jævnfør 
vandmiljø 2002 er påvirkningerne generelt stærkest i kystvande, hvor en betydelig del af vandet 
består af ferskvandstilførsel fra lokale oplande. Mindst påvirkede er de åbne dele af Nordsøen 
og Skagerak. Her vurderes det generelle mål om et svagt påvirket plante- og dyreliv at være 
opfyldt. I stort set alle andre marine områder vurderes den generelle målsætning ikke at være 
opfyldt.     
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En generel skærpelse af de generelle regler vil  medføre at tabet af kvælstof eller fosfor fra 
landbrugsarealerne reduceres, og dermed medvirke til at tilstanden i en række vandområder 
forbedres.  
 
Umiddelbart vil det være mest omkostningseffektivt, hvis niveauet for den generelle regulering 
ikke fastlægges med udgangspunkt i områder, hvor der kræves en speciel stor reduktion i 
belastningen, i det dette kan medføre en overregulering visse steder. I de områder, hvor der er 
et særligt beskyttelsesbehov, bør indsatsen målrettes de sårbare områder.  
 
Valg af virkemidler 
De forskellige virkemidlers egnethed er forskellige med hensyn til målretning mod indsats i 
udpegede, afgrænsede indsatsområder. Overordnet går spektret fra landsdækkende generelle 
regler (f.eks. afgifter, normer og harmonikrav), over frivillige virkemidler og indsats i 
udpegede områder til påbud om bestemt indsats i indsatsområder. I større indsatsområder som 
f.eks. oplandet til Odense Fjord (71.000 ha) vurderes det imidlertid at være muligt også at 
anvende oplandsspecifikke normer m.m.. I mindre indsatsområder vil det næppe på grund af de 
administrative omkostninger m.v. være relevant at benytte særlige krav til f.eks. N-normer, 
afgifter  eller harmonikrav. I disse områder må det forventes at de arealrelaterede virkemidler 
såsom målrettet udtagning, etablering af vådområder eller anvendelse af MVJ-ordningerne er 
mest velegnet.  
 
Tilsvarende kan valget af virkemidler inden for de enkelte indsatsområder afhænge af en række 
regionale og lokale forhold. F.eks. vil skærpelse af kravene til udnyttelsen af husdyrgødningen 
eller skærpede harmonikrav ikke have den store effekt i områder, hvor husdyrtætheden er 
meget lav. Efterafgrøder forventes tilsvarende at have den største effekt, hvis de målrettes mod 
bedrifter, der anvender husdyrgødning hvor udvaskningspotentialet i efteråret er højt og/eller 
knyttet til de lave jordboniteter, hvor ferskvandsafstrømningen er stor, da det specielt er her 
efterafgrøder må forventes at have den største effekt. Det kan således også være geologiske og 
klimatiske faktorer, som kan have indflydelse på hvilke virkemidler, der mest hensigtsmæssigt 
vælges i et specifikt områder.  
 
Mulighederne for at etablere vådområder vil også være meget afhængigt af en række lokale 
forhold, herunder geologiske og hydrologiske forhold samt placeringen i vandløbssystemet. 
Således vil effekten af at etablere vådområder opstrøms i et vandløbssystem, hvor transporten 
af kvælstof og fosfor er relativt lav også medføre en begrænset effekt. 
    
Anvendelsen af de frivillige virkemidler som f.eks. økologi vil blandt andet afhænge af, om der 
i et områder er interesse for omlægning. Dette vil naturligvis også afhænge udbudet efter 
økologiske varer.  
 
Generelt må det forventes at effekten i vandmiljøet af de forskellige virkemidler til beskyttelse 
af vandmiljøet alt andet lige vil være størst i de områder hvor kvælstofoverskuddet er størst og 
kvælstoftilbageholdelsen (retentionen) er mindst, hvorfor en kortlægning af disse områder kan 
være hensigtsmæssig.  
 
I områder hvor fosfor er et væsentligt indsatsområder vil en kortlægning af risikoområder og en 
målrettet indsats her være et vigtigt tiltag.  
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Scenarier baseret på regelstyring og udtagning. 
Der opstilles eksempler på scenarier, hvor de beskrevne virkemidler kombineres, således at de 
ønskede kvælstofreduktionsmålsætninger nås. I tabel 9-12 er der præsenteret eksempler på 
scenarier for en generel regulering baseret på regelstyring af kvælstofudvaskningen fra 
rodzonen. Tilsvarende er der i tabel 23 og 24 samt tabel 34-36 eksempler på scenarier baseret 
på administrativ regulering for de to eksempelområder. Der er i tabel 14 og 15 stillet forslag til, 
hvordan scenarier vedrørende generel reduktion af fosfortilførslen kan opstilles.  
 
Jævnfør Naturintegrationsgruppens rapport, er en målrettet udtagning af omdriftsarealer et 
virkemiddel, der er velegnet i relation til at integrere beskyttelse af den terrestriske natur og 
vandmiljøet. En målrettet udtagning i ådale, i nitratfølsomme indvindingsområder og i 
forbindelse med udvidelse af bræmmer langs vandløb m.m. vil have en stor effekt i 
særdeleshed i forhold til beskyttelse af vandmiljøet og med tiden også i forhold til beskyttelsen 
af den terrestriske natur. Der er opstillet eksempler, der primært skitserer hvor store arealer, der 
skal udtages i ådale m.v. for at de fastsatte målsætninger opnås.  
  
Der således tilsvarende opstillet eksempler på scenarier, hvor de valgte reduktionsmålsætninger 
opnås primært via en målrettet udtagning i ådale jævnfør tabel 17-19 for så vidt angår den 
generelle regulering. For de to eksempelområder Mariager Fjord og Odense Fjord er 
udtagningsscenarierne opstillet i tabel 27 og 28 samt tabel 39-41.   
 
Herudover indgår der jævnfør tabel 21a og b eksempler på hvordan elementer af den 
nuværende regulering kunne erstattes med en målrettet udtagning. Som tidligere nævnt indgår 
der jf-. Skattegruppens rapport også scenarier, hvor den aktuelle målsætning fastholdes, men 
hvor hovedparten af den nuværende regulering erstattes med en afgiftsregulering i stedet.  
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Forord 
Formålet med Scenariegruppen har været at opstille eksempler på scenarier på baggrund af 
indspil fra de øvrige tekniske undergrupper. Forslagene til scenarier drøftes i arbejdsgrupperne, 
der beslutter hvilke scenarier, der skal overdrages til endelige analyse i hhv. 
Økonomimodelgruppen, Miljømodelgruppen. Kvælstofgruppen, Fosforgruppen, 
Teknologigruppen, Naturintegrationsgruppen og Klimagruppen med henblik på videre analyse.  
 
Der vil være mange muligheder for at kombinere virkemidler og sammensætte scenarier. 
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1. Beskrivelser af udvalgte reguleringssystemer 
 
1.1 Introduktion 
  
Et reguleringssystem er i denne sammenhæng defineret som det administrative system, der står 
for hovedparten af reguleringen af næringsstoftilførselen. Dette system består så igen af en 
række virkemidler, som i sidste ende vil betyde ændringer i landmandens adfærd på den enkelte 
bedrift. For de udvalgte reguleringssystemer vil nogle af de mulige adfærdsændringer på 
bedriftsniveau være de samme.  
 
Ofte vil det samlede reguleringskompleks bestå af flere tilgange. Således kan den nuværende 
regulering beskrives ved, at der er adm. regulering omfattende en række virkemidler (regler) 
om bl.a. gødningstilførselen på den enkelte bedrift, hvor overskridelse straffes med bøde. Dertil 
kommer muligheden for at deltage i frivillige ordninger, men der er også en afgift på privates 
kvælstofforbrug. Både administrative, frivillige virkemidler og økonomiske virkemidler er 
således i brug i dag.  
 
Overordnet set skal et effektivt reguleringssystem kunne indfri de mål, der sættes for miljøet og 
for at reguleringssystemer kan sammenlignes kræves, at der opnås samme miljømål.  
 
Tabel 1. Overordnet beskrivelse af reguleringssystemer 
Reguleringssystem  Beskrivelse  Eksempler 
Administrativ regulering Der reguleres i forhold til den ønskede adfærd  

Detailorienteret og lav grad af fleksibilitet i forhold 
til adfærdsændring på bedriftsniveau. 
Overforbrug straffes med bøde.  

Gødningsnormer 
65% grønne marker 
Balanceregnskab med 
normer 

Økonomiske virkemidler  Der reguleres på køb evt. med godtgørelse ved 
salg.  
Afgiftsgrundlaget  kan objektivt fastsættes. 
Høj grad af fleksibelt i forhold til adfærdsændring 
på bedriftsniveau.    

Afgift på handelsgødning 
Afgift på N-overskud på 
bedriftsniveau 
(balanceregnskab)  

 
Udtagning I 

Der indgås aftaler og gives evt. økonomiske 
incitamenter til at indgå aftaler.   
Frivilligheden betyder at ikke alle er omfattet, og 
at denden forventede miljøeffekt kan være svær 
at angive. De landmænd der deltager har selv 
valgt dette. 

MVJ-ordningen 
Økologisk jordbrug  
Grønt regnskab 

Udtagning II Der udpeges områder, som skal udtages, eller 
hvor driften skal omlægges til ekstensiv 
græsning. 
Det er obligatorisk for landmænd med jord i de 
udpegede områder at deltage. 

 Udpegning af 
nitratfølsomme 
indvindingsområder. 

Kilde: Hasler et al. (2002) og egne betragtninger 
 
Tidligere har målsætninger for vandmiljøplanerne primært været angivet på national plan, 
hvorfor national regulering var et naturligt valg. Den nationale regulering har så været suppleret 
med udpegning af SFL-områder, hvor der kan indgås frivillige aftaler samt arbejdet med at 
kortlægge og udpege nitratfølsomme indvindingsområder. Områdeudpegninger med tilhørende 
behov for skånsom drift vil få stigende betydning, da en sådan tilgang er indeholdt i 
Vandrammedirektivet. Herefter vil krav til miljøbeskyttelsen bliver oplandsbaseret, hvorfor 
behovet for regional og områdespecifik regulering stiger.      
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Som det bl.a. fremgår af ovenstående tabel, så har hvert reguleringssystem nogle styrker og 
nogle svagheder. 
 
Det kan også bemærkes, at nogle systemer kan indgå flere steder, alt efter hvordan ordningen er 
udformet. Et balanceregnskab kan således indgå som administrativ regulering, et økonomisk 
virkemiddel og som et frivilligt virkemiddel alt efter udformningen.  
 
Ligeledes kan brug af en teknologi (slæbeslanger, fytase eller biogas) være en følge af en 
administrativ regulering eller et frivilligt valg. Valg af reguleringsform, som det pågældende 
virkemiddel introduceres under, kan have stor betydning for omfang, 
implementeringshastighed og ikke mindst miljøeffekt. Her vil en administrativ regulering sikre 
hurtigere implementering end en frivillig ordning, mens incitamentet til at gøre noget udover 
kravet kan være begrænset. Endvidere kan der være forskel i den udgangssituation, der 
eksisterer i forskellige egne og på forskellige bedrifter, hvorfor en generel administrativ 
regulering ikke nødvendigvis vil ændre adfærd hos alle fordi nogle allerede opfylder de nye 
krav.  
 
Til brug for oplægget til scenarier er der ikke gennemført en egentlig vurdering af de 
administrative omkostninger. Disse analyser vil blive gennemført når arbejdsgrupperne har 
besluttet hvilke scenarier, der ønskes analyseret. Det vurderes dog at det system, der bygger på 
den eksisterende regelstyring ikke vil medføre væsentlige, yderligere administrative 
omkostninger. Et system der i stedet tager udgangspunkt i maksimal udtagning af 
landbrugsjord må forudses at medføre stigende administrative omkostninger. Erfaringerne fra 
indgåelse af aftale om vådområder samt MVJ aftalerne tyder på, at behovet for konkrete aftaler 
med den enkelte landmand er en administrativ mere bekostelig affære.  
 
Det skal dog bemærkes, at de administrative omkostninger forbundet med en permanent 
udtagningsordning er en engangsinvestering i modsætning til de administrative omkostninger 
knyttet til regelstyring eller økonomisk regulering. I økonomimodelgruppens analyser af 
scenarierne vil det blive vurderet, hvorvidt det betyder, at administrationsomkostningerne 
knyttet til permanent udtagning på sigt er konkurrencedygtige med regelstyring eller 
økonomisk regulering. Generelt vil en yderligere regional regulering medføre stigende 
administrative omkostninger. De administrative omkostninger ved et afgiftssystem beskrives 
nærmere af skattegruppen. 
 
Et scenarie baseret på videreførelse af den generelle regulering som vi kender i dag, hvor det i 
stor udstrækning er gødningstilførslen på de dyrkede arealer, der er genstand for regulering vil 
næppe have den store indflydelse på kvaliteten af den terrestriske natur, især er på udyrkede 
arealer eller ekstensivt dyrkede arealer. Man kan dog imødese en vis positiv effekt af en 
reduceret ammoniakfordampning som følge af skærpede generelle regler. Et scenarie baseret på 
udtagning vil derimod have en væsentlig positiv indflydelse på naturtilstanden jf. 
Naturintegrationsgruppens rapport. En vurdering af omkostningseffektivitet af en 
vandmiljøregulering der i stor udstrækning baserer sig på udtagning,  skal derfor også inddrage 
den positive effekt på den terrestriske naturtilstand.  
 
Beskrivelsen af hvert system afsluttes med en vurdering fra undergruppen af, om det 
pågældende system er egnet til implementering på nuværende tidspunkt. De systemer der ikke 
på nuværende tidspunkt er egnet til implementering beskrives ikke i de efterfølgende kapitler. 
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1.2 Administrativ regulering 
 
1.2.1. Gødningsregnskab på blokniveau   
Den administrative regulering kan som udgangspunkt fortsætte som hidtil, idet det dog vil være 
naturligt også at inddrage fosfor på linie med kvælstof. Gødningsplangruppens har således 
givet et forslag til regulering af fosfor, der også indeholder regulering af kvælstoftilførslen på 
markblokniveau. Landmanden får således ved årets start tilsendt en opgørelse over hvor stor 
bedriftens samlet kvælstof- og fosfor kvote er.  
 
Det er på markblokniveau dog ikke muligt  at kontrollere om N og P tildeling svarer til det 
forventede, og kontrollen vil derfor fortsat foregå på bedriftsniveau. Hvad angår fosfor kunne 
normen angives i gødningsregnskabet, som opgøres hvert år. Der er ikke angivet noget 
omkring, hvornår fuld implementering af fosforregulering kan ske. Generelt gælder at jo 
længere tidsgrænsen skydes jo billigere bliver det for erhvervet.  
 
Fordele ved et sådant system er, at gødningsregnskabet er godt indarbejdet, og at der er relativt 
få omgåelser på bedriftsniveau. Det har i administrationen af gødningsregnskabssystemet ikke 
været mange retssager, og systemet har ændret på adfærden. Det vurderes endvidere, at det 
nuværende bødeniveau har den ønskede effekt (prohibitivt).  
 
Endvidere har systemet sikret, at landmænd overvejer hvilke marker kvælstoftildelingen giver 
det største afkast, hvilket yderligere er blevet styrket ved anvendelsen af normer, der ligger 
10% under det økonomiske optimale. 
 
Ulempen ved dette system er de mange detailregler og den administrative byrde et sådant 
system medfører. Undlades denne detailregulering (afgrøder, jordtype og regioner) ville 
systemet være mindre administrativt tungt, men ville omvendt ikke ramme gødningsbehovet på 
den enkelte bedrift så præcist som i dag.   
 
Det er en ulempe, at den enkelte landmand har begrænsede muligheder for at tilpasse sig på sin 
bedrift, idet fokus primært er på gødningstildelingen og ikke på tab i andre led så som stald og 
lager. De skærpede normer, som ligger 10 % under økonomisk optimum, giver dog 
landmanden incitament til at øge gødningsværdien ved f.eks. at begrænse tabet af ammoniak i 
stald, lager og ved udbringning. Såfremt udnyttelsesprocenten i stedet var koblet til ab dyr 
gødningsmængden (og ikke ab lager mængden) så vil dette øge mulighederne for tilpasning på 
bedriftsniveau, men forskellen mellem forskellige staldtyper og gødningssystemer vil her være 
meget større end den er i dag. Reguleres der i forhold til ab dyr, er der risiko for at f.eks. 
dybstrøelsesstalde, som bl.a. etableres af hensyn til dyrevelfærd, fremover blive udfaset, da 1. 
års udnyttelsen af dybstrøelsesgødning er mindre end for gylle.   
 
Der kan indenfor dette system tænkes en stramning af de gældende regler for at opnå et givet 
miljømål. Det kunne være f.eks. højere udnyttelseskrav, lavere gødningsnormer, samt 
strammere harmonikrav. Disse ændringer vil betyde en lavere tildeling af husdyrgødning pr. ha 
og vil dermed have en effekt på både kvælstof og fosfor.  
 

 13



Jævnfør Gødningsplangruppens rapport kan regulering baseret på regler for 
gødningsanvendelsen også udmøntes på regionalt og lokalt plan, således at der stilles andre 
eller yderligere krav i områder, hvor lokale sårbare forhold taler for det.  
 
Der vil til en sådan ordning være knyttet en række regionale krav, der kan fastsættes af den 
regionale myndighed, ligesom der typisk vil være en række frivillige ordninger, som den 
enkelte landmand kan vælge at deltage i. Det nye her er, at der kan ske en samlet opgørelse af 
disse regler for den enkelte bedrift, hvilket er til gavn for landmanden, ligesom der kan ske en 
koordination af den efterfølgende kontrol.  
 
For at opnå en øget miljøindsats ved brug af dette system vil det være nødvendigt først at 
vurdere, hvor meget man ønsker den generelle belastning reduceret med. Herefter kan der så 
overvejes muligheder for en yderligere stramning på regionalt niveau. F.eks. kunne en 
reduktion af gødningstildelingen dels ske i form af lavere normer indenfor et givet opland, eller 
det kan være ændringer i normer relateret til den enkelte bedrift. Dertil kommer 
områdespecifikke krav i relation til ammoniakfordampningen, som ikke er styret på nationalt 
niveau (fx valg af staldtype m.m.). 
 
Dette system betjener sig altså primært af national og regional administrativ regulering, men er 
kombineret med frivillige ordninger. Det indkomne provenu i form af bøder er begrænset.  
 
Gødningsplangruppen har foreslået forenklinger af den nuværende generelle regulering, som 
kan medvirke til at reducere de administrative omkostninger for både landmanden og 
myndigheder. 
 
1.2.2 Regulering ved Balancemetoden 
 
Ved opstilling af næringsstofbalancer bliver alle til- og fraførte produkter og kilder 
identificeret, og indholdet af det aktuelle næringsstof i produkterne beregnes. Derudfra 
beregnes den samlede til- og fraførsel af det pågældende næringsstof. Forskellen mellem den 
til- og fraførte mængde udgør overskuddet af næringsstof for det betragtede system. 
Overskuddet omfatter summen af alle tab fra systemet samt en evt. ændring i systemets 
næringsstofindhold.  
 
De enkelte tabsposter (N-udvaskning, ammoniakfordampning og denitrifikation) samt 
ændringen i jordpuljen beregnes separat ved modelberegninger. 
 
I overensstemmelse med det aktuelle behov kan der opstilles balancer for den enkelte mark, for 
markdriften, stalddriften, bedriften som helhed, for en region og balancer for det samlede 
landbrug på landsplan. Uanset niveauet og det aktuelle næringsstof er princippet for opstillin-
gen det samme. 
 
Den overordnede idé med Balancemetoden er, at detaljerede adfærdsreguleringer skal erstattes 
med en overordnet målstyring, hvor overskud skal være lavere end en fastsat grænseværdi. De 
centrale fordele ved et sådant system er, at alle tilførte og udgående næringsstoffer er i spil, og  
at den enkelte driftsleder har større frihed og fleksibilitet mht., hvorledes reduktioner i tab af 
næringsstoffer skal opnås på hans bedrift. Endvidere er der en tættere sammenhæng mellem tab 
og samlet  miljøpåvirkning end mellem gødningsforbrug og samlet miljøpåvirkning. 
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Balancegruppen har som udgangspunkt ønsket at foreslå metoder, som kan minimere 
omkostningerne og i videst muligt omfang frigøre landmanden for det administrative arbejde, 
dog på en sådan måde, at landmanden har fuld indsigt i procedurer og resultater. Gruppen 
foreslår derfor, at flest muligt af de nødvendige data overføres direkte fra leverandører og 
aftagere (fx foderstoffirmaer og mejerier) til en central beregningsenhed, fx Plantedirektoratet. 
 
Skal der udarbejdes statusopgørelser vil det kræve mere administration idet statusopgørelser 
skal indberettes af landmanden. Hvad angår omsætning af husdyrgødning mellem bedrifter vil 
det ikke adskille sig fra situationen i dag, idet den mængde en landmand sælger skal svare til 
det en anden modtager. Systemet er derfor ligesom i dag ”selvkontrollerende”. 
  
Balancegruppen anfører, at man evt. kan gennemføre balanceberegninger som et rullende 
gennemsnit over fx 3 år for at undgå for store udsving i N-overskuddet i det enkelte år. Dette 
giver imidlertid anledning til andre administrative problemer fx i relation til nykøb af 
ejendomme, ejerskifte m.m. Det nævnes også af gødningsgruppen, at opsparet ”6% 
efterafgrøder” er en ordning der øger den administrative byrde.  
 
Anvendelse af Balancemetoden til regulering vil indebære, at der skal opstilles grænseværdier 
for overskud, evt. også for udvaskning og/eller ammoniaktab. 
 
Opstilling af grænseværdier kræver en nærmere analyse af foreliggende balanceregnskaber 
samt yderligere afprøvning og dokumentation. Anvendelse af Balancemetoden medfører 
mulighed for fastsættelse af differentierede grænseværdier ved forskellige miljømål i 
forskellige regioner og lokalområder eller ved skærpede miljømål for enkelte bedrifter.  
 
For kvælstof kan summen af tabsposterne bestemmes med relativ god nøjagtighed. Ved 
bestemmelse af de enkelte tabsposter er usikkerheden vurderet til 10-20% på landsplan, 20-
30% på oplandsniveau og ca. 40% på bedriftsniveau. Såfremt der er kendskab til staldsystem, 
jordtype og sædskifte kan man imidlertid give et godt skøn over fordelingen af de enkelte 
tabsposter, hvor usikkerheden på de enkelte poster vil være omkring 20%.  
 
Hvad angår fosfor så er beregninger af det samlede tab lettere at gennemføre, men kendskabet 
til fordeling mellem lagring i jorden og afstrømning er mere usikker end for N. Det er derfor 
heller ikke muligt via balancemetoden at beregne eller forudsige udvaskningen af fosfor fra 
dyrkede arealer, fordi udvaskningstabet stort set altid er meget lille i forhold til tilførslen og 
fraførslen med afgrøder. 
 
Dette reguleringssystem medfører også mulighed for at kombinere en national og regional 
regulering ved at fastsætte forskellige grænseværdier i overensstemmelse med fastsatte 
miljømål. 
 
Det vurderes, at der vil være en del opstartsomkostninger ved at etablere et administrativt 
system til at håndtere dette reguleringssystem. Det skal undersøges, om det er muligt at udvikle 
systemet så det tager de individuelle hensyn, der ligger i den nuværende regulering, uden de 
administrative omkostninger øges væsentligt. F.eks. vil detaljerede opgørelser af tabsposter øge 
de administrative omkostninger, da dette kræver kendskab til staldtyper m.m.  
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En fuldstændig eller delvis ændring af den nuværende adfærdsregulering til regulering ved 
Balancemetoden vil være en proces, som kræver en god forberedelse. Balancegruppen har 
derfor vurderet, at der er behov for supplerende undersøgelser samt dokumentation og analyser 
af metodens fordele og ulemper, inden der tages stilling til metodens anvendelse til regulering. 
Dette kan evt. gennemføres i pilotprojekter på eksisterende studielandbrug. Centrale 
problemstillinger vil dog kunne belyses ved yderligere analyser. På den baggrund opstilles der 
ikke scenarier baseret på næringsstofbalancer, men følgende problemstillinger vil dog kunne 
belyses yderligere:                                               
 

1. Datakrav og datakvalitet, herunder konsekvenser ved anvendelse af normer og 
standardværdier. 

2. Fastlæggelse- og anvendelse af fleksible grænseværdier for forskellige bedriftstyper og 
ved forskellige naturgivne forhold, fx jordtyper. 

3. Yderligere analyser af årsager til forskellige næringsstofoverskud på tilsyneladende 
ensartede bedrifter. 

4. Samarbejde med andre faggrupper om helhedsorienterede undersøgelser af 
sammenhæng mellem tab af næringsstoffer fra rodzonen og miljøeffekt. 

 
1.2.4 Gødningsregnskab og udtagning/ekstensivering af miljøfølsomme arealer  
Dette system adskiller sig fra de tidligere beskrevne herved, at en øget miljøgevinst opnås ved 
yderligere udtagning og ekstensivering af de arealer, hvor miljøgevinsten er størst. Disse krav 
vil kræve, at landmanden vil modtage påbud om, at arealerne skal drives på en given måde. 
Ordningen adskiller sig fra en frivillig udtagning derved, at de enkelte lodsejere skal ændre 
deres drift. 
 
Denne ordning er i højere grad en regional regulering, hvor sårbare områder udpeges, og hvor 
landbrugsarealerne skal ekstensiveres/udtages af drift. Sagt på en anden måde berører denne 
regulering færre arealer (færre landmænd), men der vil på de arealer, der berøres ske en meget 
betydelig ændring og reduktion i miljøbelastningen. Implementeringen af ordningen vil tage en 
årrække for at sikre den fornødne fleksibilitet.  
 
Et eksempel på en sådan regulering er vandværkernes aftale med lodsejere om at ændre driften 
ved boringer. Denne ordning er imidlertid ikke særlig udbredt. Typisk deltager alle indbudte 
landmænd fordi kompensationen er så høj, at man gerne vil deltage. Det skal understreges, at 
man også kan se ordningen som en frivillig ordning, hvor tilbuddet er så godt, at man ikke kan 
sige nej.  
 
På det nationale plan forventes der fortsat at være et system, som vi kender det i dag, dog 
således at regler om fx 6% efterafgrøder, 65% grønne marker og måske 10% reduktion af 
normerne kunne afskaffes. Bemærk at miljøeffekten af bortfaldet af ovenstående regler skal 
erstattes af andre ordninger.       
 
Dette system betjener sig af national administrativ regulering, der kombineres med udtagning 
som det vigtigste regionale virkemiddel. Det indkomne provenu i form af bøder er begrænset. 
Den administrative byrde forventes på niveau med i dag. Der er her tale om højere 
omkostninger, men også stor miljøeffekt. 
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1.3 Økonomiske virkemidler 
 
1.3.1 Afgift på kvælstof- og fosforoverskud opkrævet på sektor eller bedriftsniveau 
 
I en sektormodel pålægges kvælstof, der købes af landmanden, en afgift i forhandlerleddet. 
Afgiften omfatter herved både kvælstof, der indkøbes som foder og gødning. På tilsvarende vis 
ydes der en godtgørelse til virksomheder, der aftager landbrugsprodukter (så som kød, mælk 
eller korn). Denne godtgørelse forudsættes tilbageført til den enkelte landmand via afregningen 
for de leverede produkter. Den enkelte landmand skal derfor ikke registreres, og der skal ikke 
føres regnskab over de interne varestrømme mellem de enkelte landbrug (f.eks. leverancer af 
husdyrgødning, foder halm mv.). Der er tale om et indirekte afgiftssystem, hvor 
kvælstofoverskuddet beskattes indirekte hos den enkelte landmand, og hvor afgiften væltes 
over og tilbage fra leverandørerne og aftagerne af landbrugsprodukterne.  
 
For fosfor kan systemet fungere på samme måde, men da problemet er af en anden karakter end 
for kvælstof, og fordi en del af problemerne automatisk reduceres, hvis der sker en reduktion i 
handelsgødningsforbruget, foreslås en simplere afgiftsmodel for fosfor.  
 
Skattegruppen har i deres rapport angivet det som model 7. Fordelen ved dette system er at 
opkrævningen og godtgørelsen er enkel, idet den kan foregå hos store leverandører og aftagere 
af landbrugsprodukter, samtidig med at afgiften målrettes overskuddet og ikke forbruget. (For 
fosfor gælder, at en afgift kan målrettes det tildelte P-overskud, men den kan ikke i praksis 
målrettes mod udvaskningstabet fra de dyrkede arealer). Der skal ske indberetninger til 
afgiftsmyndigheden fra korn- og foderstoffirmaer samt slagterier og mejerier, hvilket er et 
begrænset antal virksomheder, som har den regnskabsmæssige erfaring og kapacitet til at 
administrere et afgiftssystem. Hvad angår handel mellem landmænd, må det formodes, at 
priserne vil afspejle deres N-indhold, hvorfor disse priser svarer til salg/køb hos 
foderstofselskab. Det forhold, at det omsatte kvælstof vil være blevet afgiftsbelagt, når det 
kommer ind i sektoren, og de interne priser landmænd imellem, skulle fastholde motiveringen 
til at spare på næringsstofferne.  
    
Opgørelser af omfanget af arealer med N-fikserende afgrøder kan være et problem ved dette 
system, idet man ikke kan foretage en tilsvarende indirekte afgiftsbelastning. Skattegruppen 
foreslår her, at en afgiftsbelastning af kvælstof fra kløver og ærter kan baseres på en angivelse 
fra den enkelte landmand, og at den beregnes på basis af arealet og en standardsats pr. hektar 
kløver eller ærter. Kontrolproblemet for Told og Skat ville kunne gøres enklere, hvis kontrollen 
kunne kombineres med kontrollen af hektarstøtteordningen og i givet fald foretages af 
Plantedirektoratet. 
 
Der er tale om et generelt virkemiddel, hvorfor der fortsat vil være behov for supplerende 
regional regulering, som vi har det i dag, ligesom det fortsat vil være muligt at anvende 
frivillige virkemidler. Den økonomiske gevinst ved dette system vil primært bestå i, at man 
anvender markedskræfterne til at få overskuddet reduceret, hvor det er billigst. Tillige kan en 
afgift give større økonomisk fleksibilitet for den enkelte landmand til at tilpasse sin produktion. 
De samlede tilpasningsomkostninger vurderes således at være mindre end ved den nuværende 
regelstyring. 
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I stedet for en afgift på P-overskud kunne man her tænke sig en relativ lav afgift på P tilført i 
form af foder og/eller handelsgødning for at skabe incitament til at reducere forbruget. Det 
vurderes at selv en lav afgift på P i foder vil øge incitamentet til brug af fx fytase væsentligt, og 
at det vil kunne medvirke til en ændring i fodersammensætningerne, således at det samlede 
fosforforbrug reduceres. En afgift på P i handelsgødning vil også øge værdien af f.eks. P-
fraktioner fra separationsanlæg. Der forbruges i dag 50.000 t P i foder (heraf udgør 
foderfosfater 15-17.000 tons P) og ca.15.-17.000 t P i handelsgødning. 
 
Hvad angår niveauet for afgifter så vurderer skattegruppen, at en afgift på ca. 4 kr. pr. kg N er 
nødvendig for at nå det gødningsforbrug, vi har i dag med det nuværende reguleringssystem. 
Det fremgår, at skattegruppen har  betænkeligheder ved et højt afgiftsniveau, idet der herved vil 
opstå incitamenter til at omgå afgiften (f.eks. ved grænsehandel). 
 
Ved implementering af en afgift er det afgørende, hvilket system der er udgangspunktet. Det 
vurderes umiddelbart, at et sektorbaseretafgiftssystem sandsynligvis ikke fuldstændig kan 
erstatte brugen af gødningsregnskaber m.m., men at krav som 6% efterafgrøder, 65% grønne 
marker og 10% reduktion i normen godt kan fjernes, såfremt man kan redegøre for, at det 
oprindelige reduktionsniveau fortsat nås.  
 
Et balanceafgiftssystem på sektorniveau betjener sig altså af økonomisk regulering på nationalt 
plan og er kombineret med regionale krav og frivillige ordninger. Det indkomne provenu i form 
af en afgift kan være betydeligt, og vil i givet fald kunne tilbageføres på forskellig måde. Det 
antages generelt at den administrative byrde nationalt og for erhvervet vil være mindre end i 
dag, men det nærmere omfang kendes endnu ikke endeligt (de administrative belastninger for 
myndighederne forventes afklaret nærmer) og der kan være stigning i den regionale 
administration. Der kan være steder (N-fiksering), hvor systemet vil være upræcist, idet et 
administrerbart afgiftssystem bør indrettes på en standardiseret måde, men det er prisen for et 
system med mindre administration. 
 
Skattegruppen har også analyseret et afgiftssystem baseret på et balanceregnskab for hver 
bedrift. Den miljømæssige effekt vurderes ikke anderledes end en balancemodel på 
sektorniveau, men de administrative og kontrolmæssige omkostninger stiger voldsomt, idet 
hver enkelt landmand skal opgøre afgiften,  samtidig med at han skal holde styr på alle de 
interne leverancer til og fra andre landmænd. Grundlaget er det samme, som er beskrevet i 
balancegruppens model. Men en yderligere specifikation i balanceopgørelsen med hensyn til at 
indføre bundgrænser for beskatning og lageropgørelser baseret på flere års gennemsnit vil 
yderligere belaste administration og kontrol. 
 
Skattegruppen anfører endvidere en række administrative problemer med  modeller, der er 
baseret på angivelser fra den enkelte landmand. Dette skyldes bl.a., at der er tale om mange 
bedrifter (60.000 stk.), og at det er en stor opgave at sikre, at de anvendte opgørelser er 
korrekte.  
 
Spørgsmålet om tilbageføring af afgiftsprovenuet har kun summarisk været behandlet i 
Skattegruppen. Der peges på, at provenuet ville kunne føres tilbage enten via en støtte pr. 
hektar eller via en nedsættelse af grundskylden. Endelig beskrives en kvotemodel, hvor man i 
stedet for at føre en pengesum tilbage til landbruget kunne føre omsættelige kvotebeviser 
tilbage til landbruget eller til de virksomheder, der aftager landbrugets produkter.  
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Kvotebeviserne vil så skulle afleveres af landmanden ved køb af kvælstofholdige produkter og 
udleveres til landbruget, når de leverer produkter til deres aftagere. Kvoterne, der vil kunne 
omsættes vil kunne sættes i cirkulation gennem en fordeling på grundlag af historiske data over 
landmændenes  kvælstofbalance (overskud), eller på grundlag en politisk fastsat (reduceret) 
kvælstofbalance og aftagerne af landbrugets produkter vil få tildelt kvoter på grundlag af 
indkøbte varer fra landbruget. Ved fordelingen af kvoterne til de enkelte landbrug vil 
landmændene kunne sikres en ret til de pågældende kvoter, ligesom der vil kunne tages hensyn 
til individuelle forhold og særlige lokale eller regionale miljøforhold. Det vil også i denne 
model blive landbrugets leverandører af kvælstofholdige varer og deres aftagere, som skal føre 
regnskab over kvotebeholdingerne på samme måde, som de skulle holde regnskab med 
afgifterne i afgiftsmodellen. Told og Skat vil derfor kunne administrere et kvotesystem, medens 
andre myndigheder bedst vil kunne fordele kvoterne til de enkelte landmænd. Ulempen ved en 
kvoteordning er primært de øgede transaktionsomkostninger. 
 
1.4. Frivillige virkemidler  
1.4.1 Eksisterende ordninger 
Frivillige virkemidler kan overordnet opdeles efter, om der gives økonomisk kompensation 
eller ej for at deltage i ordningen. En anden opdeling kunne være det primære sigte med 
ordningen. Er det vandmiljø (N-udvaskning), fosfor (reducere erosion) eller flersidigt (N-
udvaskning, ammoniakfordampning, fosfor eller natur). Endeligt kan ordningerne også opdeles 
i landsdækkende og udvalgte områder. For flere af disse grupperinger kan der være tale om en 
flydende overgang.  
 
Tabel 2. Beskrivelse af frivillige virkemidler 
 Vandmiljø (primært N) Flersidige mål 
 Landsdækkende Område specifikke Landsdækkende Område 

specifikke 
Økonomiske 
incitamenter 

N-kontrakter 
 

Lavere N-tildeling
Efterafgrøder (> 

6%) 
Miljøvenlig drift 

Randzoner 

(Hektarstøtte) 
Randzoner 

Økologi 
Teknologistøtte 

Grønne regnskaber  

Skovrejsning
Vådområder

Uden 
økonomiske 
incitamenter  
(oplysning) 

 Information fra 
Vandværker

Pesticidhandlingsplan 
Godt Landmandsskab 

Naturplaner

Kilde: Frivillige virkemiddel gruppen og egen bearbejdning. 
 
Den økonomiske kompensation fastsættes typisk således, at den gennemsnitlige landmænd 
opnår en indtjening på linie med før deltagelsen i en sådan ordning. Der gives ikke 
kompensation efter samfundsværdien for det pågældende miljøgode. Nogle ordninger kan 
således give relativt meget miljø for pengene (fx vådområder), mens andre er relative dyre 
ordninger (fx økologi). Den tidligere beskrevne ordning med tvangsudtagning er ikke med i 
skemaet, da det i den rene form ikke er en frivillig ordning.  
 
Udover de ordninger der er beskrevet i tabel 2 udgør implementering af ny teknologi også en 
type frivillig ordning, hvortil der også kan ydes tilskud. Her gives tilskuddet for at kompensere 
for de meromkostninger, der er forbundet med den nye teknologi. Disse tilskud omfatter fx el-
produktionstilskud (biogasanlæg).  
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For hver af de ordninger, der er nævnt ovenfor under økonomiske incitamenter, er det muligt at 
give et overslag over de omkostninger staten har haft i forhold til den reduktion i N-
udvaskningen der opnås. Af den økonomiske midtvejsevaluering fremgår, at de flersidige 
ordninger (økologi og skovrejsning) typisk er noget dyrere end de ordninger, der primært eller 
kun reducere N (fx vådområder), hvilket ikke er overraskende. Værdisættes disse sideeffekter 
kan der opnås et andet resultat, selvom analyser synes at vise, at disse ordninger selv med 
værdisætning af sideeffekter er dyre ordninger.  
 
1.4.2. Nye ordninger 
Der er i gruppen omkring frivillige ordninger kun foreslået relativt få nye ordninger. Dette kan 
ses som en konsekvens af de mange ordninger, der i dag eksisterer. De fleste ordninger er i dag 
relateret til kvælstof og natur, mens enkelte også har en effekt på fosforforbruget. Gruppen 
vedrørende frivillige ordninger foreslår, at den eksisterende MVJ-ordning ”MVJ-nedsættelse af 
N-tilførsel” udvides, så den omfatter både kvælstof og fosfor og i SFL-områder – fx i ådale – 
ændres til gødningsfri dyrkning. 
 
I beskrivelsen af allerede vedtagne nye ordninger indgår også eksisterende ordninger, der 
ændres. Således omlægges økologistøtten til en miljøbetinget støtte fra 2004, og denne støtte 
kan i princippet søges af alle landmænd, men landmænd med autorisation som økologiske 
producenter prioriteres først.   
 
Det vurderes også, at der er visse muligheder for at omlægge udmøntningen af de 100% EU 
finansierede ordninger omkring især braklægning, således at de kan bidrage til at medvirke til 
at opnå målene om en stærkere miljø- og naturbeskyttelse. Målet kan være, at EU´s 
braklægningsordning implementeres, hvor miljøgevinsten er størst. Dette er i overenstemmelse 
med Regeringens sigte om på frivillig basis at få en fortsat mere målrettet anvendelse af 
braklægning langs arealer med højt prioriteret natur, ligesom regeringen arbejder for ændringer 
af braklægningsordningen, således at brakarealer kan afgræsses med henblik på natur- og 
landskabsplejen.  
 
Mulighederne for at videreudvikle EU’s landbrugsstøtteordninger således at de kan medvirke 
til at finansiere den fremtidige natur- og vandmiljøbeskyttelse er af central betydning og en 
sådan udvikling er forbedret med reformen af EU´s landbrugspolitik i juni 2003. Der skal 
fortsat – og med 100% EU-finansiering – braklægges 10% af arealet med hovedafgrøder (korn, 
oliefrø og proteinafgrøder). Men som følge af reformen vil det i endnu højere grad være muligt 
at placere braklagte jorder på en mere miljøvenlig måde, idet mindstemålet på det udtagne areal 
fremover vil være 0,1 hektar mod hidtil 0,3 hektar, og mindstebredden af arealet reduceres til 
10 meter – og ud fra miljømæssige hensyn kan der godkendes ned til 5 meter – fra tidligere 20 
meter. Braklægningen bliver ganske enkelt mere fleksibel. Dette kombineret med, at 
braklægningsordningen allerede i dag kan anvendes til frivillig merudtagning med op til 21,6% 
af arealet med hovedafgrøder, til frivillige merudtagning i SFL-områder (50% eller 100%) eller 
til brak i randzoner, gør, at braklægningen samlet set udgør et interessant potentiale for 
beskyttelse af natur- og vandmiljø. Det skal nævnes, at økologer fremover vil være helt fritaget 
for kravet om braklægning, ligesom det vil være muligt at dyrke afgrøder med henblik på non-
food produktion på de braklagte arealer, ligesom brakarealer kan indgå i den almindelige 
rotation. 
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Tillige er der muligheder for at udvikle støtteordningerne under EU’s landdistriktsprogram, 
således at de også kan medvirke til en styrket miljø- og naturbeskyttelse. Det bemærkes dog, at 
disse ordninger er 50% EU finansieret. Dog er der med reformen af EU’s landbrugspolitik fra 
juni 2003 åbnet op for at støtte til miljøvenlig landbrugsdrift (MVJ-ordningerne) kan 
finansieres med op til 60% af EU. Det er vigtigt at nævne, at reformen i 2003 fører til 
iværksættelse af modulation af midler fra markedsordningerne til landdistriktspolitikken, og at 
modulationen  - når systemet er fuldt indarbejdet i 2007 vil overføre yderligere ca. 240 
millioner kroner årligt til EU-medfinansiering af landdistriktspolitikken i Danmark. Anvendelse 
af disse øgede midler forudsætter imidlertid national medfinansiering. 
 
Det er centralt for gruppen vedrørende frivillige virkemidler at der sættes øget fokus på en 
integreret indsats i ådalene og her navnlig ådale med tørveholdige jorder, fordi man her har 
betydelige potentialer for på samme tid at beskytte natur og vandmiljø samt forebygge en 
række dyrkningsmæssige problemer for landmanden. 
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2. Udgangssituationen og baseline 
2.1 Udgangspunkt 
 
For så vidt angår en beskrivelse af den gældende tilstand i vandmiljøet er det tidligere aftalt i 
arbejdsgrupperne at den seneste NOVA-rapportering udgør grundlaget. Med hensyn til 
tilstande for den terrestriske natur henvises bl.a. til Wilhjelmudvalgets arbejde.  
 
Udgangspunktet for estimater vedrørende kvælstofudvaskningen er de reviderede 
forudsætninger jævnfør fællesnotat fra DMU/DJF 2002 "Effekten af virkemidler i 
vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten af 
1980'erne" hvoraf det fremgår, at kvælstofudvaskningen ved fuld implementering af VMP II er 
vurderet til 172.000 tons N. Det skal anføres at prognosen for effekten af en fuldt 
implementeret Vandmiljøplan II kan blive justeret på baggrund af slutevalueringen af 
Vandmiljøplan II, som vil forelægge 1. december 2003. Nedenfor er gengivet tabel 1 fra 
ovenstående notat, der viser overskuddet og de beregnede tabsposter for kvælstof for udvalgte 
år.  
 
Kvælstofoverskud og opgørelse af tabsposterne  
Handlings-
plan 

År Kvælstof-
overskud 

Udvaskning1)

 
Amm. 

fordamp.
2)

Denitrifika
-tion, 
Mark 

Rest, inkl. 
ændring i 
jordens 

kvælstof-pulje 
  Beregnet Beregnet Skønnet 

Interval 
Beregnet Beregnet Beregnet 

  ------------------------------------ 1.000 tons N  --------------------------------------
Npo 1983-85 

    med  gårdbidrag3)

    uden gårdbidrag4)

 
498 
498 

 
320 
310 

 
290-380 
280-370 

 
111 
111 

 
59 
59 

 
8 

18 
       
1988-90 479  280  105 55 39 
1994-96 427 240  91 47 49 
1995-97 402  230  87 46 39 
1996-98 397  225  86 46 40 

 
VMP I + 
Bæredygtigt 
landbrug 

1997-99 407 220 200-260 87 45 55 
        

VMP II 1998-00 380 210 190-250 82 44 44 
 1999-01 358 200  82 44 32 

1) udvaskning af kvælstof i midten af 1980’erne er inklusiv direkte udledning  
2) inklusiv tab ved denitrifikation i stald og lager 
3) der er forudsat et gårdbidrag på 30.000 tons kvælstof  
4) det er forudsat at al husdyrgødning bringes ud på marken 
 
De benyttede udvaskningsreduktioner er således beregnet ud fra de eksisterende forhold ved 
fuldt implementeret VMP II ved udgangen af år 2003. På det tidspunkt forventes en 
gennemsnitlig udvaskning fra det samlede landbrugsareal på 66 kg N/ha, hvilket kan 
sammenlignes med en gennemsnitlig udvaskning på 83 kg N/ha før igangsætning af VMP II 
(novembernotater). Det er således ikke nødvendigvis de samme reduktioner, der kan opnås ved 
de samme tiltag i VMP II og i VMP III sammenhæng. 
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2.2 Baseline 
Ved opstilling af scenarier er det nødvendigt med en referencefremskrivning der angiver 
hvordan situationen ville udvikle sig uden VMPIII. Til det formål opstilles en grundsituation 
(baseline), der inkluderer: 
 
1. Anvendelse af nye fodringsmetoder frem mod 2010 
2. Ændringer i staldsystemer frem mod 2010  
3. Udviklingen i husdyrproduktionen frem mod 2010  
 
Endelig vurderes det, hvor meget ændringer i fodring vil betyde for N og P mængden pr. 
dyreenhed. Når det ikke inddrages som et scenarium skyldes det, at udviklingen er i gang, 
hvorfor det bør indregnes i udgangssituationen. Summen af gødning afsat i stald (ab lager) og 
gødning afsat på græs (ab dyr) kan opgøres til vurderes i dag til ca. 229.000 tons N og 55.000 
tons P.  
 
Hvad angår ændringer i staldsystemer vurderes det også hvilken fordeling på gødningstyper, 
der vil forefindes i 2010. Dette vil bl.a. være et skift væk fra bindestalde og over mod f.eks. 
sengebåsestalde for køer og skift mod staldsystemer for løsgående søer.  
 
Hvad angår husdyrproduktionen, så beskrives den udvikling i husdyrproduktionen, der må 
forventes uden yderligere lovgivning på området. Det forventes her, at stigningen i 
husdyrproduktionen vil aftage i de mest husdyrintensive områder, da det er svært at skaffe 
harmonijord og tilladelser til udvidelse af produktionen.    
 
I tabel 3 er foreliggende tal vedr.  landbrugsproduktionen i Danmark, oplandet til Odense Fjord 
og oplandet til Mariager Fjord angivet.  
 
Tabel 3. Skøn over landbrugsproduktion i udvalgte områder i 2000-2003 
 Danmark Odense Fjord Mariager Fjord
Oplandsområde ( km2 )  1046 km2 572 km2

Årstal 2003 2000 2002
(1000 enheder)  
Areal i omdrift  (ha) 2.650.000 71.000 37.500
Svin (dyreenheder) 1.241.571 41.300 
Kvæg (dyreenheder) 1.167309 25.900 
Andre dyr 107.591 2.800 
Antal dyreenheder  2.516.471 70.000 38,000
Kilder :   
1) Notat om landbrugsproduktion (slutevaluering af Vandmiljøplan II) 
2) Danmarks statistik  
3) Miljømodelgruppens rapport samt debatoplag vedr. Mariager Fjord  
 
Effekten af VVM 
Som led i den dialog om husdyrprojekter mellem landmænd og de regionale myndigheder, der 
finder sted i forbindelse med screeninger og udarbejdelse af VVM-regionplantillæg efter 
VVM-reglerne i planloven, sker det, at projektet tilpasses i forhold til omgivelserne.  
 
Der foreligger ikke kvantitative opgørelser på landsplan over betydningen af de tilpasninger af 
husdyrprojekterne, der sker i denne forbindelse. Det er dog vurderingen, at det har en positiv 
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effekt i forhold til den samlede beskyttelsesindsats, primært i forhold til udpegede sårbare 
områder. 
 
2.2.1 Tidshorisont  
Tidshorisonten for Økonomiberegningerne foretaget med ”Esmaralda” forventes at vare til 
2010 (fuld effekt er opnået), ligesom det er tilfældet for fremskrivninger vedr. fodring og 
staldsystemer. Hvad angår miljøeffekt angives den værdi, der forventes når den fulde 
miljøeffekt er opnået. Dette kan tage 1-30 år. De samfundsøkonomiske analyser vil 
efterfølgende indeholde en vurdering af fordele og ulemper, og tidshorisonten kan her være 
frem mod 2020. Der laves ikke en egentlig årlig vurdering af hvad omkostninger og miljøeffekt 
er i hvert enkelt år frem mod 2010 eller 2020. 
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3. Forholdet mellem regional og generel regulering  
 
3.1 Effekterne af den hidtidige regulering  
Det fremgår DMU's årlige afrapportering vedr. vandmiljøets tilstand, at der siden 1989 generelt 
er sket forbedringer i vandmiljøet gennem reduktioner i udledningerne af organisk stof og 
næringsstoffer. Der ses tydelige forbedringer i miljøtilstanden som en konsekvens heraf, men 
overvågningsresultaterne viser også, at langt de fleste vandløb søer og marine områder stadig 
ikke opfylder de fastsatte målsætninger. Det vil kræve yderligere reduktioner i belastningen.  
  
F.eks. fremgår det af notat fra fosforgruppen ”vedr. status om landbrug og fosfor” at der i 1999 
var ca. 30% af de målsatte søer, der føres tilsyn med, som opfylder målsætningerne. En 
reduktion af den diffuse fosfortilførsel til søerne med  50% ville medvirke til, at 
målsætningerne generelt kunne nås.   
 
De væsentligste miljøproblemer i de danske marine områder er eutrofiering. Jævnfør vandmiljø 
2002 er påvirkningerne generelt stærkest i kystvande, hvor en betydelig del af vandet består af 
ferskvandstilførsel fra lokale oplande. Mindst påvirkede er de åbne dele af Nordsøen og 
Skagerak. Her vurderes det generelle mål om et svagt påvirket plante- og dyreliv at være 
opfyldt. I stort set alle andre marine områder vurderes den generelle målsætning ikke at være 
opfyldt.     
 
En skærpelse af de generelle regler vil medføre, at tabet af kvælstof eller fosfor fra 
landbrugsarealerne reduceres og dermed medvirke til, at tilstanden i en række vandområder 
forbedres.  
 
3.2 Regional tilgang 
Der er generelt gode muligheder for at lave vurdering af virkning af mindsket udvaskning af 
næringsstoffer og mindre ammoniakemission på de økologiske forhold i konkrete 
vandområder. De naturgivne forhold er imidlertid så forskellige, både mellem de forskellige 
dyrkede arealer og mellem de påvirkede vandområder og naturarealer, at vurderingerne må 
laves for det enkelte område og dets opland. Det er derfor ikke muligt at foretage en generel 
vurdering af hvilken tilstandsændringer i de enkelte vandområder en generel reduktion i 
næringsstofbelastningen vil medføre.  
 
Det fremgår af DMU’s notat af 19. november 2002 ”vedr. regionale effekter af den hidtidige 
regulering af næringsstoftab”, som har været drøftet i arbejdsgrupperne, at effekten varierer af 
den generelle regulering lokalt. Det fremgår, at flere forhold har betydning for hvilken effekt 
den generelle regulering vil have regionalt. F.eks. vil ændringer i husdyrtætheden have 
betydning for hvilken effekt den generelle regulering har regionalt.  
 
Behovet for en yderligere regional regulering vil naturligvis afhænge af omfanget af den 
generelle regulering og målsætningen for det enkelte vandområde m.v.. En omfattende generel 
regulering vil alt andet lige reducere behovet for en yderligere regional regulering. Omvendt vil 
en mindre restriktiv generel regulering medføre et større behov for regional regulering.  
  
Umiddelbart vil det være mest omkostningseffektivt, hvis niveauet for den generelle regulering 
ikke fastlægges med udgangspunkt i områder, hvor der kræves en speciel stor reduktion i 
belastningen, i det dette kan medføre en overregulering visse steder. I de områder, hvor der er 
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et særligt beskyttelsesbehov, bør indsatsen målrettes de sårbare områder. Graden af generel 
regulering bør således tilpasses så den bringer belastningen ned på et niveau, der betyder, at de 
mindre sårbare vandområder lever op til de fastsatte målsætninger.  
 
3.3 Regionale/generelle virkemidler 
De forskellige virkemidlers egnethed er forskellige med hensyn til målretning mod indsats i 
udpegede, afgrænsede indsatsområder. Overordnet går spektret fra landsdækkende generelle 
regler (f.eks. afgifter, normer og harmonikrav), over frivillige virkemidler og indsats i 
udpegede områder til påbud om bestemt indsats i indsatsområder. I større indsatsområder som 
f.eks. oplandet til Odense Fjord (71.000 ha) vurderes det imidlertid at være muligt også at 
anvende oplandsspecifikke normer m.m.. I mindre indsatsområder vil det næppe på grund af de 
administrative omkostninger m.v. være relevant at benytte særlige krav til f.eks. N-normer, 
afgifter  eller harmonikrav. I disse områder må det forventes at de arealrelaterede virkemidler 
såsom målrettet udtagning, etablering af vådområder eller anvendelse af MVJ-ordningerne er 
mest velegnet.  
 
Tilsvarende kan valget af virkemidler inden for de enkelte indsatsområder afhænge af en række 
regionale og lokale forhold. F.eks. vil skærpelse af kravene til udnyttelsen af husdyrgødningen 
eller skærpede harmonikrav ikke have den store effekt i områder, hvor husdyrtætheden er 
meget lav. Efterafgrøder forventes tilsvarende at have den største effekt, hvis de målrettes mod 
bedrifter, der anvender husdyrgødning hvor udvaskningspotentialet i efteråret er højt og/eller 
knyttet til de lave jordboniteter, hvor ferskvandsafstrømningen er stor, da det specielt er her 
efterafgrøder må forventes at have den største effekt. Det kan således også være geologiske og 
klimatiske faktorer, som kan have indflydelse på hvilke virkemidler, der mest hensigtsmæssigt 
vælges i et specifikt områder.  
 
Mulighederne for at etablere vådområder vil også være meget afhængigt af en række lokale 
forhold, herunder geologiske og hydrologiske forhold samt placeringen i vandløbssystemet. 
Således vil effekten af at etablere vådområder opstrøms i et vandløbssystem, hvor transporten 
af kvælstof og fosfor er relativt lav også medføre en begrænset effekt. 
    
Anvendelsen af de frivillige virkemidler som f.eks. økologi vil blandt andet afhænge af, om der 
i et områder er interesse for omlægning. Dette vil naturligvis også afhænge udbudet efter 
økologiske varer.  
 
Generelt må det forventes at effekten i vandmiljøet af de forskellige virkemidler alt andet lige 
vil være størst i de områder hvor kvælstofoverskuddet er størst og kvælstoftilbageholdelsen 
(retentionen) mindst, hvorfor en kortlægning af disse områder kan være hensigtsmæssig.  
 
I områder hvor fosfor er et væsentligt indsatsområder vil en kortlægning af risikoområder og en 
målrettet indsats her være et vigtigt tiltag. 
 
3.4 Regional regulering af ammoniakemissionen 
I forbindelse med det landsdækkende overvågningsprogram, NOVA-2003 udføres årligt 
beregninger af den gennemsnitlige samlede kvælstoftilførsel fra luften til danske landområder. 
På landsplan modtager halvdelen af de tørre naturarealer så meget kvælstof fra luften, at 
områdernes tålegrænser er overskredet. På landsplan er omkring 60% af overdrevenes 
tålegrænser og den er overskredet for næsten alle de mest følsomme kær. 
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Lokale landbrugskilder spiller en væsentlig rolle, fordi afsætningen lokalt omkring de enkelte 
ejendomme og tildels udbringningsarealer kan ligge væsentligt over den gennemsnitlige 
kvælstofbelastning for amtet. På de arealer, der modtager de største tilførsler af kvælstof fra 
luften, stammer den største del af belastningen fra lokale og regionale landbrugskilder. 
 
Kvælstoftilførslen fra luften til landområder, herunder naturområder varierer fra amt til amt. 
Ved beregningerne er landområderne opdelt i arealer på 30 km x 30 km. I nedenstående tabel 
angives resultaterne for den samlede kvælstoftilførsel for år 2001 fordelt på amtsniveau. 
Tabellen er endvidere opdelt i den kvælstoftilførsel, som stammer fra henholdsvis udenlandske 
kilder og fra de samlede danske kilder. Desuden er de samlede tilførsler fra dansk landbrug og 
de lokale landbrugskilder angivet. Lokale kilder er udledninger til luften fra landbrug op til en 
afstand af 50-100 km fra det givne landområde.  
 
Tabel.4 Oversigt over gennemsnitlig kvælstoftilførsel fra luften til danske amter for år 2001.  
 
 

Samlet  
kvælstof-
tilførsel  

 
 

[kg N/ha] 

Tilførsel fra 
udenlandske 

kilder 
 
 

[kg N/ha] 

Samlet 
kvælstof-

tilførsel fra 
danske kilder 

 
[kg N/ha] 

Samlet 
tilførsel fra 

dansk 
landbrug 

 
kgN/ha 

Tilførsel fra 
lokalt 

landbrug  
 
 

[kg N/ha] 
Ribe 23 14 9 8 6 
Ringkøbing 21 12 9 8 7 
Sønderjylland 24 16 8 7 6 
Viborg 22 12 10 8 7 
Vejle 22 12 10 9 7 
Nordjylland 22 12 10 8 6 
Århus 22 12 10 7 6 
Fyn 20 13 7 5 4 
Storstrøm 16 12 4 3 2 
Vestsjælland 17 12 5 4 3 
Roskilde 19 13 6 4 3 
Frederiksborg 17 12 5 3 1 
København 18 12 6 2 1 
Frederiksberg Kommune 16 12 4 2 1 
København Kommune 16 12 4 2 1 
Bornholm 14 12 2 1 1 
Gennemsnit for alle danske 20 12 8 6 5 
 

landområder 

 
Den samlede danske udledning af kvælstof til luften i år 2001 opgjort til 144.000 tons kvælstof. 
Heraf kommer 82.000 tons fra udsendelsen af ammoniak fra dansk landbrug. 
 
3.4.1. Bufferzoner 
Med Naturredegørelsen fra oktober 2002 har regeringen lagt op til, at der nedsættes en 
arbejdsgruppe, der skal se på muligheder for etablering af bufferzoner til beskyttelse af særligt 
sårbare naturområder mod deposition af NH3 fra landbrugets stalde, gylletanke o.lign. 
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En eventuel etablering af bufferzoner ses i sammenhæng med det igangværende arbejde med 
regeringens Handlingsplan for biodiversitet og forberedelsen af Vandmiljøplan III 
 
3.5 Retningslinier for fastlæggelse af målsætninger efter EU direktiverne 
Opfyldelsen af VMP I og II målsætningen om en reduktion af nitratudvaskningen på 100.000 
tons de nationale mål er samtidig lig med opfyldelsen af kravene i Nitratdirektivet1. Danmark 
er fortsat sammen med Sverige de eneste lande, som har fået godkendt implementering af 
Nitratdirektivet af Kommissionen.  
 
Udover Nitratdirektivet står Danmark over for at skulle gennemføre EU’s Vandrammedirektiv2 
og supplere gennemførelsen af EU’s Habitatdirektiv3. Disse direktiver vil – udover den 
generelle indsats mod reduktion af kvælstofudledning - primært kunne gennemføres gennem en 
indsats for at nedbringe landbrugets fosfortab og gennem mere lokale begrænsninger af 
landbrugets tab af kvælstof. Samtidig skal Danmark endvidere implementere reformen af EU’s 
landbrugspolitik, som der blev opnået enighed om på EU-landbrugsrådsmødet i juni 2003. 
Reformen indholder flere elementer, som har relevans for den danske politik for bæredygtigt 
landbrug. 
 
Målsætningsniveauet for vandområder og naturområder vil blive fastlagt trinvist frem mod 
2009, hvor de administrative retningsliner skal udmøntes af amtsrådene i henholdsvis 
vandplaner og naturplaner. 
 
Vandrammedirektivet foreskriver, at der gennem en videnskabelig objektiv proces skal findes 
målepunkter for de referenceforhold, som er udgangspunktet for fastlæggelsen af målsætningen 
for overfladevand, og de kvalitetskriterier der adskiller de enkelte kvalitetsklasser.  
 
Med baggrund i dette arbejde, fastsættes den politisk-administrativ grænse for hvornår 
målsætningen om god tilstand er opfyldt, hvilket vil ske i bekendtgørelsesform. 
Bekendtgørelsen forventes færdig ultimo 2003. 
 
Grænsen kan dog blive justeret når Kommissionen inden udgangen af 2006 har fundet fælles 
kriterier i forbindelse med den interkalibrering, der skal ske EU-medlemslandene imellem. 
 
Først i 2009 skal amtsrådene fastlægger konkrete målsætninger for hver enkelt vandområde i 
vandplanen. Her kan ministeren dog i henhold til loven (Lov om miljømål mv. for vandområder 
og internationale naturbeskyttelsesområder) gøre indsigelse overfor et forslag til vandplan, 
såfremt de statslige interesser berøres. 
 
3.5.1 Retningslinier for fastsættelse af målsætninger i basisanalysen 
Retningslinierne for fastlæggelse af miljømålene herunder undtagelser og fristforlængelse vil 
blive fastsat i en bekendtgørelse med hjemmel i ”Lov om miljømål mv. for vandområder og 
internationale naturbeskyttelsesområder”. 
 
                                                           
1 Rådets direktiv af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer 
fra landbruget, (91/676/EØF. 
2 Europa Parlamentets og Rådets direktiv af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger,  2000/60/EF. 
3 Rådets direktiv af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, 92/43/EØF 
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Udgangspunktet for målfastsættelsen er basisanalysen og det kommende overvågningsprogram, 
hvor overfladevandet skal kategoriseres i henholdsvis vandløb, søer, overgangsvand eller 
kystvande eller som kunstige eller stærkt modificerede overfladevandsområder. Hver af disse 
kategorier inddeles i typer afhængig af de naturgivne forhold. Det planlægges p.t. at der skal 
opereres med 3 vandløbstyper, 11 søtyper og 6 kysttyper. 
 
Målsætningsklasserne inddeler vandområdets tilstand i 5 klasser; Høj, god, moderat, ringe og 
dårlig tilstand. 
 
I bekendtgørelsen vil der blive lagt et niveau for, hvornår de forskellige typer af vandløb, søer 
og kystvande opfylder det generelle målsætningskrav om god tilstand. Grænsen fastsættes for 
alle de økologiske, fysiske og kemiske måleparametre, der er specificeret i direktivet. 
Målsætningen om god tilstand svarer til, at der kun kan måles svage ændringer i 
måleparametrene i forhold til en tilstand der ikke el. kun meget ubetydeligt er påvirket af 
menneskelig aktivitet (referencetilstanden). 
 
I basisanalysen skal amtsrådet endvidere udpege kunstigt eller stærkt modificerede 
vandområder, hvis generelle målsætning er kravet om at opnå et godt økologisk potentiale og 
god kemisk tilstand. Det indebærer bl.a. at der for dyr og planter kun må være svage ændringer 
i artssammensætning og individtal i forhold til det bedst mulige der kan opnås under de givne 
fysiske forhold. Kravene til vandkvaliteten er som for de øvrige vandområder. Et vandområde 
kan udpeges som stærkt modificeret, hvis vandområdets fysiske udformning er ændret 
væsentligt, f.eks. havneområder, vandreservoir eller opstemmede vandløb. 
 
Amtsrådet skal udfra de foreliggende data om vandområdernes tilstand og påvirkninger vurdere 
sandsynligheden for at målsætningen kan opfyldes i 2015. De områder, hvor amtsrådet vurderer 
at miljømålet ikke vil kunne opfyldes i 2015, skal eventuelt karakteriseres yderligere for at 
optimere udformningen af overvågningsprogrammer og kommende indsatsprogrammer. 
 
Grænsen kan dog blive justeret på baggrund af det interkalibreringsarbejde Kommissionen, jf. 
vandrammedirektivet har iværksat, som forventes afsluttet i 2006. 
 
I praksis skal der ske en oversættelse af det eksisterende målsætningssystem for overfladevand, 
der er baseret på fiskevandsdirektivets klasser A, B, C og målet om en generel god tilstand 
(kystvand og søer), til vandrammedirektivets grænser for det generelle miljømål om god 
tilstand. A og C målsætningerne kan dog ikke direkte indarbejdes i vandrammedirektivets 
målsætningssystem. Derimod er der stor sammenlignelighed mellem den eksisterende B  
målsætning (basismålsætning) og vandrammedirektivets mål om en ”god tilstand”  
 
Som udgangspunkt forventes det ikke, at der med de nye målsætningsklasser vil ske en generel 
skærpelse af målsætningsniveauet for de danske vandområder. Men dette kan først afklares 
endeligt efter at EU-landenes udmeldte niveau er sammenlignet i interkalibreringsarbejdet.  
 
3.5.2 Fagligt grundlag for interkalibrering (2003 – 2006) 
Danmark skal i september 2003 meddele Kommissionen, data for flere danske vandområder, 
der menes at repræsentere grænsen mellem høj/god og grænsen mellem god/moderat tilstand. 
Med baggrund i data fra vandområder i alle EU-landene foretager Kommissionen herefter et 
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interkalibreringsarbejde, der sammenligner niveauet, således at grænserne mellem 
målsætningsklasser harmoniseres indenfor EU-landene. 
 
Resultatet af interkalibreringen forventes senest december 2006 og vil, såfremt der er 
uoverensstemmelse med grænserne i de øvrige EU-lande, medføre at Danmark vil skulle 
justere sine grænser mellem målsætningsklasserne. En justering af grænserne vil kunne 
gennemføres ved ændring af bekendtgørelsen herom. 
 
3.5.3.Retningslinier for fastlæggelse af målsætninger i Vandplan (2009) 
Målsætningerne for overfladevand og grundvand fastlægges først endeligt af amtsrådet i 2009 
med den endelige vandplan, efter samråd med kommunalbestyrelserne og efter godkendelse af 
de øvrige amtsråd indenfor vanddistriktet. 
 
Målsætningen fastlægges på baggrund af basisanalysen, der gennemføres i 2004, og 
overvågningsprogrammet, der iværksættes  i 2006. 
 
Amtsrådet kan herunder fastsætte en mindre streng målsætninger for enkelte vandområder, hvis 
den menneskelige påvirkning af et området eller de naturlige betingelser bevirker, at det er 
umuligt at opnå god tilstand eller det er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger. 
Ligeledes kan en mindre streng målsætning begrundes i nye udviklingsaktiviteter, såfremt 
særlige vilkår er tilstede. 
 
3.5.4 Retningslinier for natur 
Reglerne for fastsættelse af målsætninger for de internationale naturbeskyttelsesområder er 
fastsat i lov om miljømål m.v. §§ 36 - 48 - hvorefter der endvidere er givet hjemmel til at 
ministeren kan fastsætte yderligere retningslinier herfor, hvilket forventes udmøntet i en 
bekendtgørelse umiddelbart efter lovens vedtagelse. 
 
3.5.5 Udarbejdelse af naturplaner 
Hvert 6. år skal amtsrådene udarbejde en naturplan, der omfatter alle de internationale 
naturbeskyttelsesområder inden for amtet og består af en basisanalyse, målsætninger og et 
indsatsprogram. Forslag til naturplan skal offentliggøres samtidig med forslag til vandplan med 
en indsigelsesperiode på 6 måneder. 
 
Første generation af naturplaner forventes at bygge på den kortlægning og foreløbige 
tilstandsvurdering, som er aftalt at skulle finde sted i 2004-05 i forbindelse med igangsættelse 
af det nationale overvågningsprogram, NOVANA og andre foreliggende data. 
 
Målsætningerne fastsættes af Amtsrådene i forbindelse med udarbejdelsen af naturplanen inden 
udgangen af 2009. Målsætningssystemet er inddelt som i vandrammedirektivet med 5 klasser; 
høj, god, moderat, ringe og dårlig tilstand. Målsætningen for et område er fastlagt i 
habitatdirektivet som ”gunstig bevaringsstatus”, hvilket svarer til enten høj eller god tilstand. 
Definitionen af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper er operationaliseret i en række 
faglige kriterier for hver enkelt art eller naturtype udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser, 
der forventes offentliggjort i slutningen af august/starten af september 2003.  
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De faglige kriterier er opstillet ud fra den eksisterende viden, og der er et forvaltningsmæssigt 
behov for yderligere viden om sammenhængene mellem påvirkninger og tilstand. Ligeledes vil 
kriterierne blive videreudviklet i takt med de drøftelser, der pågår herom i EU. 
 
I øvrigt er nogle områder er udpeget af hensyn til flere forskellige arter og naturtyper, hvor 
indsatsen for at opnå gunstig bevaringsstatus måske kan være indbyrdes modstridende. I de 
tilfælde skal målsætningen indeholde en prioritering, som vil kunne medføre at et område 
målsættes med flere målsætninger. 
 
For de akvatiske naturområder forventes det, at den indsats der udføres efter vandplanen som 
udgangspunkt vil være tilstrækkelig. Der kan dog være tilfælde, hvor der vil være behov for 
yderligere artsbeskyttelse eller særlige fysiske forhold, hvilket skal indarbejdes i vandplanen, 
da målsætningerne efter habitatdirektivet skal prioriteres som et beskyttet område, efter 
vandrammedirektivet. Det bemærkes herudover, at det indgår i lovudkastet til miljømål mv at 
der på det marine område tilsvarende udarbejdes naturplaner for internationale 
naturbeskyttelsesområder på havet uden for den kystnære del af vanddistriktet; miljøministeren 
udarbejder disse. 
 
3.5.6 Sammenhæng mellem retningslinier for målsætninger for vand og natur 
Med det foreliggende udkast til lovforslag om ”lov om miljømål m.v. for vandområder og 
internationale naturbeskyttelsesområder” er der skabt en ramme, der giver mulighed for et 
parallelt tidsforløb for planlægning af både vand og natur. 
 
Endvidere vil det med loven og de opfølgende bekendtgørelser på området blive sikret, at der 
rent indholdsmæssigt kan skabes sammenhæng i vand- og naturplanlægningen. Overordnet set 
vil vand- og naturplanerne med et identisk målsætningssystem inddelt i 5 klasser få et ensartet 
præg. Blot er kriterierne for inddelingen naturligvis forskellige for vandområder og 
naturområder. 
 
Med et parallelt forløb i planlægningen sikres, at der i den forvaltningsmæssige indsats for at 
opfylde målsætningerne sker en koordinering, der giver stordriftsfordele og mest miljø for 
pengene. 
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4. Betragtninger om valg af virkemidler 
4.1. De enkelte virkemidlers rækkevidde  
 
I det følgende vil virkemidlernes marginale omkostningseffektivitet blive beskrevet på 
baggrund af en situation hvor der ikke er nogen regulering, for dermed at belyse det totale 
potentiale tilknyttet det enkelte virkemiddel. Analysen vil således give en indikation af, i 
hvilket omfang det vil være hensigtsmæssigt at øge/reducere indsatsen af et givet virkemiddel i 
forhold til et andet og i givet fald hvor meget. Nye virkemidler må vurderes udfra den totale 
omkostningseffektivitet 
 
Den marginale omkostningseffektivitet, den marginale effekt for en given omkostning, vil blive 
vurderet udfra forholdet mellem virkemidlernes marginale effekt på miljøbelastningen 
(reduktion af kvælstofudvaskningen) på forskellige indsatsniveauer og de marginale 
omkostninger forbundet hermed. 
 
På den baggrund vil hvert enkelt virkemiddel kunne betegnes som en ”byggeklods”, som 
principielt kan erstattes med en anden byggeklods med samme marginale effekt på 
miljøbelastningen (kvælstofudvaskningen).  
 
For en række af virkemidlerne gælder, at potentialet for så vidt angår reduktion i 
kvælstofudvaskningen er udtømmende. Det vil sige, at nogle af virkemidlerne kun medfører 
relativt begrænsede reduktioner i kvælstof og fosfor belastningen. Eksempelvis er der grænser 
for, hvor stor effekt det er muligt at opnå alene ved at stramme kravene til udnyttelse af 
husdyrgødningen eller forbedre foderudnyttelsen fordi, der er en fysisk grænse for, hvor meget 
disse virkemidler kan bidrage med.   
 
Der vil naturligvis være virkemidler, som indbyrdes vekselvirker med hinanden således, at 
effekterne af de enkelte virkemidler ikke er direkte additive. Det vil sige, at effekten af det 
enkelte virkemiddel kan være stærkt aftagende, når det anvendes i kombination med andre 
virkemidler.  
 
Der er nogle virkemidler, der har en ”alt eller intet” anvendelse per arealenhed. Eksempelvis 
kan  etablering af vådområder kun gennemføres på et begrænset areal (ådale, fjordarme m.v.) 
med én relativ høj effekt pr. hektar. De marginale omkostninger må forventes at være 
nogenlunde konstante (konstant omkostningseffektivitet) indtil det punkt, hvor der ikke 
længere findes egnede arealer for indsatsen. Herefter vil den marginale effekt være nul.  
Tilsvarende gælder det for udtagning af omdriftsarealer i højbunden, hvor en stigende effekt af 
virkemidlet vil være en ensbetydende med stigende arealmæssig udbredelse.  
 
Andre virkemidler som f.eks. reduktion af N-normer og N-afgifter, vil have en effekt på stort 
set hele landbrugsarealet, men med en forholdsvis begrænset effekt jo mere virkemidlet 
doseres, en faldende marginal effekt. Samtidig må det forventes, at de marginale omkostninger 
er stigende. Resultatet vil være en faldene marginal omkostningseffektivitet.  
 
Der er også regionale forhold som betyder, at det enkelte virkemiddels effekt vil variere fra 
område til område. Disse forhold gør, at det kan være vanskeligt at sammenligne virkemidler 
med henholdsvis et regionalt og et generelt sigte. En detaljeret vurdering af virkemidlernes 
indbyrdes vekselvirkninger m.v. kræver en konkret analyse af en konkret sammensætning af 
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virkemidler. Dette vil blive belyst i scenarier, som er sammensat af en stribe virkemidler. Det 
skal således pointeres, at scenarierne beskrevet i kapitel 5-8 alene er eksempler på, hvordan en 
regulering kan sammensættes via forskellige virkemidler, og at der vil være alternative 
muligheder  for at kombinere virkemidlerne.  
 
Kvælstofnormer. 
Den marginale effekt på kvælstofudvaskningen af at regulere på kvælstoftilførslen via normer 
til afgrøderne er relativ stor i intervallet mellem 0-10% under økonomiske optimum og en 
smule mindre i intervallet mellem 10-20%. Herefter aftager effekten af at reducere 
kvælstoftilførslen. Nedefor er gengivet fig. 5 fra kvælstofgruppens rapport, der illustrerer 
effekten af en ændring i N-tilførslen til vårbyg (med korn som forfrugt) på ændringen i N-
udvaskningen afhænger af -tilførslen.  
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0 25 50 75 100 125 150 175 200
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Sandjord

Lerjord

 
 
Fig. 1. Effekten af en ændring i N-tilførslen til vårbyg (med korn som forfrugt) på ændringen i N-
udvaskningen afhænger af N-tilførslens niveau, svarende til at hældningen på N-udvaskningskurven 
ikke er konstant, men afhænger af gødskningsniveauet. Efter Petersen & Djurhuus (2003). 

Som det fremgår af udbyttefunktionen jf. fig. 2 har kvælstoftilførslen en stor effekt på 
udbytterne indtil et vist niveau. De marginale omkostninger forbundet med en reduktion i N-
tilførslen er således relativt små for så vidt angår en reduktion i kvælstoftilførslen i intervallet 
mellem 150-200 kg N. Herefter vil de marginale omkostninger stige væsentligt.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.  Udbyttefunktion for vårbyg og vinterhvede til vurdering af udbytteeffekten af tiltag, der kan 
opfattes som en ændring i N-tilførslen. Efter Knudsen & Østergaard (2002) 

Reduktion af kvælstoftilførslen vil medvirke til at reducere kvælstofudvaskningen fra alle 
brugstyper, men vil alt andet lige ramme rene plantebrug hårdest, idet de ikke har samme 
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muligheder som husdyrbrugene  for at for øge kvælstofudnyttelsen f.eks. ved brug af ny 
teknologi. Virkemidlet vil ikke have en nævneværdig effekt på fosfortabet, men vil bidrag til en 
bedre fordeling af fosfor i husdyrgødningen.  
 
Afgift på kvælstof 
Den marginale effekt på kvælstofudvaskningen af at regulere på kvælstoftilførslen via N-afgift 
vil principielt, som for N-normer være relativ stor i intervallet mellem 0-10% under 
økonomiske optimum og en smule mindre i intervallet mellem 10-20%. Herefter aftager 
effekten af at reducere kvælstoftilførslen. De marginale omkostninger er således relativt små 
for så vidt angår en mindre afgift, der begrænser forbruget af  kvælstoftilførslen i intervallet 
mellem 150-200 kg N jf. ovenstående udbyttefunktion. Herefter vil de marginale omkostninger 
stige væsentligt. 
 
En kvælstofafgift må formodes, at give anledning til de samme positive sideeffekter som en N-
norm - jævnfør ovenstående, men med samlet set lavere tilpasningsomkostninger for 
landbrugsbedrifterne. Ligeledes må kontrol og administrationsomkostningerne , alt andet lige, 
forventes at være lavere ved en afgift end ved en N-norm indeholdt i et gødningsplansystem. 
Dette på grund af det lavere detaljeringsniveau og den lavere omkostningsbyrde i et 
afgiftssystem.   
 
Skærpelse af krav til udnyttelse af husdyrgødning 
Den marginale effekt på kvælstofudvaskningen af at fastsætte krav til udnyttelse af kvælstof i 
husdyrgødningen er relativ stor i intervallet ca. 0-50% (større for gylle og mindre for 
dybstrøelse). Herefter vil den marginale effekt på udvaskningen falde og tilsvarende vil de 
marginale økonomiske omkostninger forbundet med at anvende virkemidlet stige væsentligt. 
Det skal bemærkes, at ved et krav om en meget høj udnyttelse vil effekten primært vise sig som 
en reduktion af ammoniaktabet.  
 
Tiltaget vil alene have en effekt på brug, der anvender husdyrgødning. Effekten vil vise sig  i 
form af en reduceret udvaskning  og/eller reduceret ammoniakemission. Effekten af 
virkemidler vil afhænge af en række andre forhold, f.eks. vil øget udnyttelse af fodret reducere 
mulighederne for at øge udnyttelsen af husdyrgødningen. Omvendt vil teknologiske 
virkemidler, som reducerer ammoniakfordampningen, øge gødningsværdien og dermed 
muliggør en øget udnyttelse. Krav til udnyttelse af husdyrgødningen kombineret med stramme 
kvælstofnormer medvirker til, at der opnås en  bedre fordeling af husdyrgødningen, hvilket alt 
andet lige også har en positiv indflydelse på fosforhusholdningen på husdyrbrugene.    
 
Forbedret foderudnyttelse 
For så vidt angår mulighederne for at reducere kvælstofudvaskningen via forbedret fodring, 
gælder at den  marginale effekt er høj indtil det niveau, hvor det ikke er fagligt muligt at hæve 
udnyttelsen mere. Herefter falder den fysiske effekt til nul. De økonomiske marginale 
omkostninger er tilsvarende meget små i det indledende interval.  
 
Udlæg af efterafgrøder  
Det skønnes, at der uden væsentlige omkostninger er muligt for landmanden at dyrke 
efterafgrøder på ca. 10-20% af landbrugsarealet. Krav om anvendelse af efterafgrøder 
herudover skønnes at ville medføre væsentlige justeringer i sædskifterne og dermed øgede 
økonomiske omkostninger. Omkostningerne vil være afhængig af brugstype og forskelle i 
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dækningsbidrag mellem vintersæd og vårsæd. Såfremt vintersæd giver et større dækningsbidrag 
forøges omkostningerne ved efterafgrøder. 
 
Det vurderes, at den marginale effekt af at anvende efterafgrøder vil være relativ stor, såfremt 
efterafgrøderne målrettet anvendes der, hvor der konstateres den største udvaskning - typisk 
husdyrgødede arealer eller sandjordsarealer, hvor der er en stor nedbør. En målrette anvendelse 
af efterafgrøder vil være forbundet med lave økonomiske marginale omkostninger. Hvis ikke 
efterafgrøderne målrettes vil der være en mindre marginale effekt, der som udgangspunkt er 
nogenlunde konstant, og hermed vil de økonomiske marginale omkostninger stige.  
 
Det skal endvidere bemærkes at efterafgrøder også kan have en effekt i forhold til at begrænse 
tabet af fosfor fra landbrugsarealerne til vandmiljøet. En målrettet placering af efterafgrøder i 
højrisikoområder vil også kunne medvirke til at begrænse tabet af fosfor til vandmiljøet.  
  
Omlægning af ådale/etablering af vådområder 
Den marginale effekt af at etablere vådområder er stor indtil et vist niveau her skønnet til at 
ligge mellem 200.000-400.000 ha. Herefter vil den marginale effekt falde voldsomt, da det ikke 
vil være fysisk muligt at etablere flere vådområder. Den marginale effekt vil naturligvis variere 
indenfor disse områder efter beliggenhed, men generelt vil der være en høj effekt på 
kvælstofudvaskningen  
 
Det skal pointeres at omlægning af omdriftsarealer i ådale m.v. er et virkemiddel, som kan 
medvirke til at kombinere række hensyn. Dels kan kvælstofomsætningen og tilbageholdelsen af 
fosfor være stor. Hertil kommer, at der i disse områder er stor mulighed for at integrere 
indsatsen for beskyttelse af vandmiljø med indsatsen for at beskytte naturværdier, idet der 
typisk i ådalene med eksisterende naturarealer er en stor artsdiversitet. Således vil en integreret 
indsats i disse områder kunne bidrage til at opfylde både habitatdirektivet og 
vandrammedirektivet.  
  
Reduktion af husdyrholdet 
Den  marginale effekt på kvælstofudvaskningen af at reducere husdyrholdet er relativ lille. Som 
udgangspunkt er den fysisk marginale effekt relativ konstant og de marginale økonomiske  
omkostninger er relativt høje. Det skyldes at arealer, der i dag får husdyrgødning fortsat vil 
blive dyrket, men i stedet blive tilført handelsgødning   
 
En reduktion af husdyrholdet vil dels medvirke til at reducere fosfortilførslen og dermed på sigt  
medvirke til at reducere tabet af fosfor fra landbrugsarealerne til vandmiljøet. Tilsvarende vil 
en reduktion i husdyrholdet reducere ammoniakfordampning, hvilket vil have en positiv effekt 
på lokale naturområder.  
 
Udtagning af omdriftsarealer i højbund (f.eks. til skovrejsning eller vedvarende græs) 
Den  marginale effekt på kvælstofudvaskningen af udtagning i højbund er relativ lille 
sammenlignet med udtagning i ådale. Der er principielt et stort arealmæssigt volumen, men 
som udgangspunkt er den fysisk marginale effekt af udtagning i højbunden relativt konstant og 
de marginale økonomiske omkostninger er relativt høje. For at opnå en større effekt skal der 
udtages tilsvarende flere hektar.   
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Omlægning af omdriftsarealer i højbund vil dels kunne medvirke til at reducere tabet af fosfor 
fra landbrugsarealerne, og den fysiske marginale effekt herpå vil være stor i risikoområder.  
Tilsvarende vil udtagning kunne bidrage til at integrere indsatsen for beskyttelse af vandmiljø 
og den terrestriske natur, specielt i forbindelse med eksisterende naturarealer.  
 
Omlægning til økologisk jordbrugsdrift 
Den  marginale effekt på kvælstofudvaskningen af omlægning til økologi er relativ lille og 
konstant og de marginale økonomiske omkostninger er generelt høje. En øget effekt i form af 
en større reduktion i udvaskningen vil medføre en tilsvarende større omlægning.  
 
Det skal bemærkes at interessen de seneste år for at omlægge til økologisk drift har været 
aftagende, og det har ikke været muligt at benytte de dertil afsatte midler ligesom væksten i 
efterspørgslen efter økologiske varer er relativt begrænset. Det vil sige, at der for nuværende er 
en klar grænse for virkemiddels potentiale.  
 
Som tidligere beskrevet har økologisk drift også flersidige hensyn. Økologisk jordbrugsdrift har 
en lavere tilførsel af fosfor og vil dermed på sigt kunne medvirke til at reducere fosfortabet. 
Tillige vil udeladelsen af brug af sprøjtemidler have en positiv effekt på naturbeskyttelsen 
lokalt. 
 
Tilskud til miljøvenligt jordbrugsdrift.  
Den marginale effekt på kvælstofudvaskningen af at omlægge til miljøvenlig jordbrugsdrift 
afhænger dels af hvilken ordninger der benyttes samt i hvilke områder de forskellige ordninger 
benyttes. Der vil således være ordninger, der har meget høje marginale effekter medens der vil 
være andre, der har meget lave marginale effekter. Set som gennemsnit må effekten på 
kvælstofudvaskningen dog vurderes at være lille. Der er naturligvis et stort arealmæssigt 
volumen men de marginal økonomiske omkostning er høje. Der har det seneste år været en 
væsentlig stigning i interessen for at indgå aftaler om miljøvenligt jordbrugsdrift. Som for 
økologien er der  en budgetmæssig begrænsning i hvor mange arealer, der kan indgå under 
ordningen.  
 
Generel har de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger flersidige formål. Således er der flere af 
ordningerne der både medvirker til at reducere tabet af næringsstoffer til vandmiljøet samtidig 
med, at de giver et væsentligt bidrag til naturbeskyttelsen f.eks. i form af pleje af eksisterende 
eller nye naturområder.  
 
4.2. Vurdering af omkostningseffektivitet 
Ved en rangordning af de enkelte virkemidler ville det være en fordel, hvis de natur- og 
miljømæssige effekter og de omkostninger, der er forbundet hermed, var beregnet i forhold til 
de analyserede recipienter og virkemidler. Tilsvarende ville det være en fordel, hvis de 
administrative omkostninger tilknyttet hvert enkelt virkemiddel var beregnet indledningsvist.  
Da det ikke har været muligt, er det valgt at foretage en grovsortering af de enkelte virkemidler 
udfra de analyser af omkostningseffektiviteten, der blev udarbejdet ved midtvejsevalueringen 
af Vandmiljøplan II. Omkostningerne er her kun relateret til kvælstofudvaskningen, hvorfor 
rækkefølgen kan ændres såfremt sideeffekten i forhold til reduceret tab af fosfor og 
ammoniakemission inddrages. Imidlertid vurderes det, at de samlede omkostninger for et givet 
virkemiddel vil være nogenlunde præcist vurderet.  
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4.2.1. Skøn over marginalomkostninger pr. kg N i relation udvalgte virkemidler 
 
For yderligere at belyse hvad de mulige omkostninger pr. kg N er beskrives i det følgende de 
skønnede marginalomkostninger for en række virkemidler som inddrages i forbindelse med 
opstillingen af scenarier. Beskrivelsen angiver således de forventede omkostninger af nye tiltag 
efter at VMPII er implementeret. Vurderingerne har baggrund i den økonomiske slutevaluering 
af VMPII.   
 
Gennemgangen er her opdelt i arealrelaterede virkemidler og de gødningsrelaterede eller 
bedriftsrelaterede tiltag. Beregningsforudsætninger m.v. fremgår bl.a. af bilag 5 og den 
økonomiske midtvejsevaluering af Vandmiljøplan II.   
 
Tabel 5. Marginalomkostninger for udvalgte virkemidler med udgangspunkt i implementering af VMPII og nye 
vurderinger af virkemidlers effekt på N-udvaskningen.  
  
 Årlig udgift Red. N-

udvaskning  
Omk. eff. 

  
 Kr. / ha Kg N / ha  Kr./ kg N
  
Arealrelaterede tiltag :  
Vådområder 1)           1.600-2.400 100-250 6-24
MVJ-ordninger 2)            600-3.500 6-70 15-200
Skovrejsning            2.500-3.500 50-78 32-70
Udtagning (til vedvarende græs)  3) 2.000-3.500 40-70 30-90
Økologisk jordbrug  4)   1.500-3.500 28 54-125
  
Gødnings- og bedriftsrelaterede tiltag:   
Bedre foderudnyttelse   0-10
Skærpede krav til N-udnyttelse i husdyrgødning  15-25
Harmonikrav   >100
Efterafgrøder (omplacering af eks. arealer) 5) -200 12 -17
Efterafgrøder (yderligere 120.000 ha) 300-1.000 30-37 8-30
Nedsat N-norm (yderligere 10 pct.)    20-30
Reduceret husdyrproduktion 2.000-5.000 / DE 10 kg N/ DE >200
Etablering af biogasanlæg 6)  -5 - 5 kr./tons 0,1 kg N/tons -50 -+50
Forsuringsanlæg  7) 300-500 kr./ha 10 kg N 30-50
Bemærkninger 
1) Amternes vurdering er at de etablerede vådområder giver en reduktion på ca. 270 kg N/ha. DMU’s 

endelige vurdering under VMPII foreligger ikke endnu. Kompensation og beløb til etablering udgør 
40.000-60.000 kr. pr. ha svarende til et årligt beløb på 1.600-2.400 kr. pr. ha ved en realrente på 4%.  

2) Den miljømæssige effekt er hentet fra ¾ evalueringen i efteråret 2002 fra DJF/DMU.  Der er en del 
forskel i omk. effektivitet mellem de forskellige MVJ-ordninger. Det antages således at 40% 
nedsættelse af N-normen er den billigste med ca. 15-20 kr. pr. kg N og at græsordninger er den 
dyreste med op til 200 kr. pr. kg N (se i øvrigt den økonomiske midtvejsevaluering af VMPII).  

3)  Ordningen minder om 20 års udtagning under MVJ.  
4)  Det er vurderet at støtte til drift uden brug af pesticider udgør 800 kr. pr. ha. Det er søgt indregnet at 

en fastholdelse og udvidelse af den økologiske areal vil koste yderligere 2.000 kr. pr. ha. Dette beløb 
modsvarer den merpris som nogle økologer ikke længere modtager.  

5)  Arealer med efterafgrøder på lerjord uden tildeling af husdyrgødning erstattes af yderligere 
efterafgrøder på sandjord hvor der er tildelt husdyrgødning. Efterafgrødearealet under 6% ordningen 
er her vurderet til 120.000 ha.  

6)  Forudsætninger fremgår af rapporten fra teknologigruppen afsnit 6.4. 
7)  Forudsætninger fremgår af rapporten fra kvælstofgruppen afsnit om forsuring af gylle. 
 

 37



Kilder: DMU og DJF (notater ved brug til genberegning af virkemidler under VMPII, Jacobsen 
(Midtvejsevaluering og Slutevaluering af VMPII),  FØI rapport nr. 136,  Teknologigruppens- og 
kvælstofgruppens tekniske rapporter under VMPIII.    
 
 
Tabel 6. Overordnet sortering af virkemidler pba omkostningeffektivitet 
Virkemidler Omkostnings-effektivitet 

(Reduceret N pr. anvendt 
Kr.) 

Bedre foderudnyttelse 
Vådområder 
Efterafgrøder (6%) 
Etablering af biogasanlæg 

 
Høj  

Skærpede krav til udnyttelse af N i husdyrgødning 
Nedsat N-norm (20 % under økonomisk optimum) 
Skovrejsning/udtagning til vedvarende græs 
Forsuringsanlæg 

 
 

Medium 

SFL-Områder 
Økologisk Jordbrug 
Skærpede harmonikrav 
Reduceret husdyrhold 
 

 
 
 

Lav 

Kilde: Den økonomiske midtvejsevaluering af VMP II og egne beregninger 
 
Formålet med at bruge omkostningseffektivitet som ét kriterium for sammensætning af et 
scenarie er, at hvis beskyttelsen af vandmiljø og natur sker med færrest mulige omkostninger, 
så er det hensigtsmæssigt af både samfunds- og erhvervsøkonomiske grunde.  
 
Vurdering af de økonomiske omkostninger, herunder omkostningseffektivitet ved et givent 
scenarium forudsætter, at den samlede pakke er fastlagt, således at der kan tages højde for 
indbyrdes påvirkninger af valget af og doseringen af virkemidlerne. Jævnfør kommissorierne 
for de tre arbejdsgrupper vil der bliver foretaget vurderinger af de samfundsøkonomiske, 
statsfinansielle, erhvervsøkonomiske, administrative konsekvenser og regional økonomiske 
konsekvenser af scenarierne. Denne vurdering foretages af Økonomimodelgruppen når 
arbejdsgrupperne har besluttet hvilke kombinationer af virkemidler, der skal analyseres.  
 
Af tabel 4 fremgår, at specielt foranstaltningerne som forbedret fodring, skærpede krav til 
udnyttelsen af husdyrgødningen blev vurderet til at være blandt de mest omkostningseffektive 
tiltag. Blandt de mindst omkostningseffektive tiltag er bl.a. en reduktion af husdyrholdet og 
nedsættelse af normen. Det skal påpeges at flere af tiltagene herunder omlægning til økologi, 
etablering af vådområder og skovrejsning har en flersidet effekt, idet disse også bidrager til 
opfyldelse af andre mål. Vurderingen af disse sideeffekter vil indgå i de videre analyser. 
 
4.2 Administrative omkostninger 
Som tidligere beskrevet er der mange muligheder for at kombinere forskellige virkemidler og 
reguleringstemaer i en fremtidig regulering af landbrugets næringsstoftab. Derfor har det ikke 
været tanken eller muligt på nuværende tidspunkt, at gennemføre en egentlig analyse af de 
administrative omkostninger forbundet med forskellige reguleringssystemer, reguleringer og 
kombinationer af virkemidler.  
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Gødningsplangruppen har dog beskrevet de administrative omkostninger forbundet med 
administrationen af den nuværende regulering. Det vurderes, at justeringer af det system, der 
bygger på den eksisterende regelstyring, ikke vil medføre væsentlige, yderligere administrative 
omkostninger. Således vurderer Gødningsplangruppen, at de økonomiske konsekvenser for 
myndigheder, jordbrugere og gødningsleverandører ved den af gruppen foreslåede model ikke 
vil strække sig væsentlig udover det nuværende niveau på trods af, at der som noget nyt stilles 
forslag om fosforregulering, idet de samlede økonomiske og administrative konsekvenser 
begrænses af en række forslag til forenklinger af reglerne. De administrative omkostninger ved 
bl.a. regelstyring vil blive nærmere vurderet i Økonomimodelgruppen.  
 
I økonomimodelgruppens analyser af scenarierne vil det blive vurderet, hvorvidt det betyder, at 
administrationsomkostningerne knyttet til permanent udtagning på sigt er konkurrencedygtige 
med regelstyring eller økonomiske regulering.  
 
De administrative omkostninger ved et afgiftssystem beskrives nærmere af Skattegruppen og 
vil også indgå i Økonomimodelgruppes analyser af de valgte scenarier.  
 
Generelt vurderes det at en yderligere regional regulering til beskyttelse af sårbare områder vil 
medføre stigende administrative omkostninger uanset om den er baseret på regelstyring, 
udtagning eller økonomisk regulering.  
 
De administrative omkostninger ved målrettet regulering i sårbare områder vil bl.a. afhænge af 
myndighedernes tidsforbrug ved afgrænsning af et konkret sårbart område og tidsforbrug ved 
fastsættelse af hvilken emission der kan tillades for at nå en given målsætning,  
 
Yderligere administrative omkostninger forbundet med udtagning vil herudover omfatte 
tidsforbrug forbundet med at træffe aftale eller give påbud til berørte landmænd. Tidsforbruget 
i forhold til den enkelte lodsejer vil afhænge af, om der er tale om aftale/påbud, som kræver en 
omlægning af permanent karakter eller om der er tale om en aftale/påbud, der fordrer tilsyn og 
evt. påbud. 
 
4.3 Miljø og Natureffekt 
Nedenfor er kort beskrevet tiltag, som undergrupperne har arbejdet med, og som inddrages i 
den videre opbygning af scenarierne.  
 
Effekterne af de enkelte virkemidler er baseret på analyser fra Naturintegrationsgruppen,  
Fosforgruppen og Kvælstofgruppen. Generelt gælder, at de angivne estimater er 
gennemsnitsbetragtninger, som kan dække over betydelig variation. Udgangspunktet for 
estimaterne er fuld implementering af Vandmiljøplan II. Jævnfør afsnit 4.1. betyder det, at der 
for en række af virkemidlerne er et begrænset potentiale for yderligere anvendelse. Disse 
estimater vil blive vurderet nærmere i Miljømodelgruppen når arbejdsgrupperne har valgt, 
hvilke scenarier der skal analyseres nærmere.  
 
I forhold til de udvalgte vandområder Mariager og Odense Fjord vil der være lokale/regionale 
forhold såsom landbrugsmæssige samt klimatiske, geologiske og hydrologiske forhold m.v., 
som har afgørende betydning for f.eks. kvælstofudvaskningens størrelse. De lokale/regionale 
forhold vil der blive taget hensyn til i scenarieberegningerne af de to eksempelområder.  
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4.3.1. Reduktion af Kvælstofudvaskningen 
Kvælstofgruppen har analyseret en række virkemidler, som kan reducere nitratudvaskningen og 
ammoniakfordampningen. I bilag 2 er kvælstofgruppens sammenfattende opgørelse af 
effekterne af forskellige foranstaltninger vist. En række af disse virkemidler kan den enkelte 
landmand benytte med henblik på at optimere udnyttelsen af kvælstof i driften. Men det er 
virkemidler som ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres f.eks. positionsbestemt 
plantedyrkning eller bedre afgræsning på kvægbrug. De kan derfor ikke indgå i et scenarium 
med forventning om, at alle landmænd vælger at benytte disse virkemidler. Disse tiltag kan 
kategoriseres under begrebet ’godt landmandskab’ og er i høj grad afhængig af den enkelte 
driftsleders dygtighed, informationsniveau og muligheder for prioritering. Varierende 
anvendelse af disse tiltag er formentlig en medvirkende årsag til, at Balancegruppen 
konstaterer, at tilsyneladende ensartede bedrifter kan have meget forskellige kvælstofoverskud.  
 
Som angivet af Kvælstofgruppen er andre tiltag mere konkrete som anvendelsen af en bestemt 
teknologi (f.eks. forsuring af gylle og luftrensning), ændring af arealanvendelsen (f.eks. 
etablering af efterafgrøder, udtagning af landbrugsjord og skovrejsning) eller direkte krav til 
anvendelsen af gødningen. For så vidt angår de teknologiske tiltag, som kan medvirke til at 
reducere ammoniakfordampningen fra stald, lager eller i forbindelse med udbringning, gælder, 
at disse vil medvirke til at øge næringsstofindholdet i husdyrgødningen, som tildeles 
afgrøderne, og dermed vil kunne medvirke til en øget udnyttelse af kvælstoffet i 
husdyrgødningen og reducere behovet for handelsgødning. Hvis der ikke tages hensyn til denne 
øgede gødningsværdi i forbindelsen med fastsættelsen af kvælstofkvoten, vil dette kunne øge 
kvælstofudvaskningen. 
 
Plantedække. 
Gødningsplangruppen refererer bl.a. til, at det vurderes at være muligt at omlægge reglerne om 
65 % plantedække og 6 % efterafgrøder, således at der kan stilles krav om etablering af et 
plantedække, der er miljømæssigt mere effektivt. For at imødegå det forhold at efterafgrøder 
har en begrænset effekt på  rene planteavlsbrug på de bedre jordtyper kan kravet om 
efterafgrøder f.eks. målrettes mod bedrifter, der anvender husdyrgødning, hvor 
udvaskningspotentialet i efteråret er højt og/eller knyttes til de lave jordboniteter, da det 
specielt er her efterafgrøder vil have størst effekt.  
 
Kvælstofgruppen har ligeledes peget på mulighederne for at målrette brugen af afgrøder med et 
stort kvælstofoptag i efteråret (efterafgrøder) til bedrifter, som anvender husdyrgødning og til 
områder, hvor man ønsker at gøre en særlig indsats for at begrænse kvælstofudvaskningen. 
F.eks. er det tidligere konstateret, at der kan forekomme en forholdsvis stor 
kvælstofudvaskning fra arealer med majs, og efterafgrøder i denne afgrøde forventes at kunne 
reducere kvælstofudvaskningen med ca. 37 kg N/ha.. Effekten af efterafgrøder er generelt (hvor 
der ikke målrettes) vurderet til at være ca. 25 kg N/ha. Det skal bemærkes, at der er behov for 
en nærmere analyser af mulighederne for at målrette placeringen af efterafgrøder samt, at de 
langsigtede eftervirkninger af at dyrke efterafgrøder bør følges fremover.  
 
Muligheder for at reducere kvælstofudskillelsen via forbedret fodring. 
Det fremgår af notatet ”Muligheder for at reducere husdyrgødningens indhold af kvælstof via 
fodring”, at der specielt for svin og kvæg er et stort potentiale for at reducere 
kvælstofudskillelsen yderligere via fodring. Det vurderes også, at der for fjerkræ og pelsdyr vil 
være et potentiale, men at dette dog først forventes at kunne udnyttes på noget længere sigt, 
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dvs. 5-10 år. N-udskillelsen forventes at slå igennem med størst reduktion i urin-N (60-75%) og 
en mindre andel af effekten på den faste gødnings N dvs. organisk N (25-40%). Dette betyder, 
at der er betydelige muligheder for at reducere især det urinbårne N. En væsentlig del af 
potentialet ligger i at forbedre udnyttelsen af kvælstof ved at tilpasse foderets aminosyreindhold 
mest muligt til husdyrenes aktuelle behov, ligesom stigninger i produktivitet vil medføre en 
forbedret udnyttelse af foder-N.  
 
Det er sammenlagt vurderet, at reduktionen i kvælstofudskillelsen ved uændret 
produktionsniveau vil summere op til omkring 23.000 tons N frem til år 2010, hovedsageligt 
fordelt på kvæg (ca. 15.000 tons N) og på svin (ca. 8.000 tons) og en mindre andel på fjerkræ 
og pelsdyr. Heraf skønnes det, at halvdelen vil ske som et led i den udvikling, der allerede er i 
gang. Derimod vil den sidste halvdel kun være muligt, såfremt der gennemføres en betydelig 
forskningsindsats, ligesom det forudsættes, at forsøgsresultaterne omsættes og implementeres i 
praksis. 
 
Ved at bruge den samme beregningsmetode, som bliver anvendt ved vurderingen af effekten af 
forbedret foderudnyttelse på udvaskningen af kvælstof i forbindelse med Vandmiljøplan II, 
vurderes det, at reduktionen i kvælstofudskillelsen vil medføre reduceret udvaskning på 
omkring 2.400 tons kvælstof. Det antages, at ændringen i kvælstofudskillelsen som følge af 
fodringsmæssige tiltag vil slå igennem med 60% i urin og 40% i den faste gødning hos kvæg. 
Hos svin er forventningen henholdsvis 75% i urin og 25% i den faste gødning. Det er ved 
beregningerne antaget, at reduktionen i urin-kvælstof erstattes af handelsgødningskvælstof, 
hvilket svarer til 1.800 tons kvælstof i form af handelsgødning. 
 
Det skønnes, at halvdelen af reduktionen i udvaskningen - svarende til omkring 1.200 tons - er 
begrundet i den generelle udvikling i husdyrbruget, og at de resterende 1.200 tons kan hentes 
gennem nye fodringsmæssige tiltag begrundet i forskning og efterfølgende rådgivning.  
 
Krav til udnyttelse af husdyrgødningen. 
En stramning af udnyttelseskravene til kvælstof i husdyrgødningen er en anden mulighed for at 
målrette indsatsen overfor de bedrifter, der producerer og/eller anvender husdyrgødning, og 
hvor kvælstoftabet til omgivelserne er størst. Dette vil reducere gødningsforbruget på bedrifter, 
der anvender husdyrgødning. De har flere muligheder end planteavlere, der udelukkende 
anvender handelsgødning, for at øge kvælstofudnyttelsen. Det antages, at det maksimalt er 
muligt at hæve udnyttelseskravet med 10% point, hvilket f.eks. vil svare til 85 % udnyttelse af 
svinegylle og 80% udnyttelse af kvæggylle, under forudsætning af en fortsat teknologisk 
udvikling. Såfremt det ikke er praktisk muligt at hæve udnyttelserskravene vil konsekvenserne 
være de samme som en normsænkning på husdyrbrugene.   
 
Et sådan krav vil formentlig forudsætte at øget brug af nedfældning eller f.eks. tilsætning af 
syre til gyllen. Det skal dog bemærkes at forsuring af gylle p.t. ikke er udtømmende 
dokumenteret. Det skal vurderes nærmere, hvor meget det  fagligt er muligt at hæve 
udnyttelseskravet, herunder hvad øget udnyttelseskrav f.ek.vil betyde for brug med dybstrøelse, 
hvor de teknologiske muligheder for at reducere ammoniakemissionen er begrænset. Det skal 
også bemærkes, at effekterne forbundet med optimering af fodring vil medvirke til at reducere 
mulighederne for en øget udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning. 
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Teknologi 
Teknologigruppen og Kvælstofgruppen har beskrevet effekterne forbundet med anvendelsen af 
en række teknologier. Generelt gælder det, at det specielt er i forbindelse med reduktion af 
ammoniakfordampningen og en bedre fordeling af næringsstofferne, at der vurderes at være et 
potentiale tilknyttet teknologierne. For så vidt angår de teknologier, som teknologigruppen har 
vurderet har et reduktionspotentiale, er effekterne inddraget i tabel 7b. Der er en række 
teknologier, som er under udvikling, og det kan på sigt forventes, at teknologiske forbedringer 
vil kunne medvirke til at forbedre effekterne. Afhængigt af denne udvikling vil der formentligt 
også være perspektiver forbundet med at kombinere de enkelte teknologier. 
 
For så vidt angår staldteknologiernes mulige effekt skal det understreges, at der er tale om 
nogle meget foreløbige tal, som må betragtes som usikre. Der er brug for flere målinger for at 
fastslå, om  effekterne skal op- eller nedjusteres. Med hensyn til teknologi skal det også tilføjes, 
at ved vurderingen af, i hvilket omfang teknologierne vil blive indført i fremtidens landbrug vil 
afhænge at rentabiliteten i de enkelte husdyrproduktioner. 
  
Integration af Natur og miljø 
Det fremgår af Naturintegrationsgruppens rapport, at målrettet udtagning af omdriftsarealer er 
et virkemiddel, der er velegnet i relation til at integrere beskyttelse af den terrestriske natur og 
vandmiljøet. En målrettet udtagning i ådale, i sårbare drikkevandsområder og i forbindelse med 
udvidelse af bræmmer langs vandløb m.m. vil have en stor effekt i særdeleshed i forhold til 
beskyttelse af vandmiljøet og med tiden også i forhold til beskyttelsen af den terrestriske natur. 
 
Udtagning af omdriftsarealer i en sammenhængende ådalsstrækning vil også kunne bidrage til 
at forbedre beskyttelsen af naturværdier på eksisterende naturarealer. Planlægning heraf skal 
ske således, at denne kan bidrage til at understøtte Danmarks internationale forpligtelser i f.eks. 
habitatområder jf, habitatdirektivet og i de kommende vandområder jf. Vandrammedirektivet. 
 
Frivillige virkemidler 
Undergruppen vedrørende frivillige virkemidler har blandt andet gennemgået en række 
tilskudsordninger. Det er vurderet, at hovedparten af tilskudsordningerne har flersidige formål, 
hvor bl.a. beskyttelse af vandmiljø og natur er inddraget. Derfor kan en række 
tilskudsordninger f.eks. være velegnet i forbindelse med en indsats i ådale, hvor der på samme 
tid kan opnås en betydelig reduktion i udvaskningen af næringstoffer til vandmiljøet og 
samtidig skabes mere og bedre natur. Der foreslås en integreret indsats i ådalene med en 
flersidig målsætning med  krav til kvælstoftilbageholdelse og samtidig øget fokus på 
naturbeskyttelsen.   
 
Reduktion af drivhusgasser 
Med henblik på en reduktion af landbrugets emission af drivhusgasser er det af klimagruppen 
vurderet, at tiltag som bioafgasning af gylle har et stort reduktionspotentiale og tiltag som 
staldseperation, luftvasker/skrubber af staldlugt, reduktion af ammoniaktab mm. har et lille 
reduktionspotentiale i forhold til en reduktion af drivhusgasemissionen fra landbruget. Det er 
usikkert, hvilken effekt forsuring af gylle har i forhold til reduktion af drivhusgasser.  
 
Endvidere har klimagruppen vurderet, at tiltag som reduceret jordbearbejdning, udtagning af 
landbrugsjord, skovrejsning på landbrugsjord og dyrkning af flerårige non-food afgrøder har et 
stort reduktionspotentiale i forhold til reduktion af drivhusgasemissionen. Tiltag som tidlig 
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såning af vintersæd, efterafgrøder, rådgivning om afgræsning (kvægbrug), efterafgrøde efter 
kløvergræs og pløjetidspunkter er af klimagruppen vurderet til at have et lille 
reduktionspotentiale i forhold til en reduktion af drivhusgasemissionen fra landbruget. I bilag V 
er den samlede vurdering vedlagt. 
 
4.3.2. Virkemidlernes reduktion af kvælstofemissionen. 
Med det formål at give et samlet overblik over effekten forbundet med de enkelte virkemidler, 
som inddrages i nedenstående scenarier, er opstillet tabel 7a og 7b, hvor effekterne i forhold til 
reduceret emission er opgjort ved forskellige %-satser. Baggrunden for opgørelsen er 
Kvælstofgruppens og Teknologigruppens estimater over effekten af det enkelte tiltag. Med 
henblik på at skitsere effekterne ved forskellig dosering er den samlede effekt af virkemidlet 
skitseret. De angivne estimater er gennemsnitsbetragtninger, som kan dække over betydelig 
variation. Det er generelt antaget, at der er en lineær sammenhæng- vel vidende at dette ikke 
nødvendigvis er tilfældet, og at det typisk vil være forbundet med større produktionsmæssige 
konsekvenser at anvende et virkemiddel ved de høje procentsatser. Mht. effekten af at reducere 
normerne er der dog taget hensyn til, at der ikke er proportionalitet mellem kvælstoftilførsel og 
udvaskning (jf- N-gruppens rapport). Forudsætningerne for estimering af effekterne af de 
gødningsrelaterede virkemidler fremgår af bilag III, der er en gengivelse af N-gruppens afsnit 
"ændringer i regelsættet for gødskning, harmoni m.m.  
 
4.4. Virkemidlets effekt på fosforafstrømning, natur og klima 
Effekten af de enkelte virkemidler i forhold til beskyttelsen af den terrestriske natur, reduktion 
af emission af drivhusgasser og reduktion af fosforafstrømningen til vandmiljøet er i 
opstillingen af virkemidlernes potentiale angivet som anført nedenfor. Der er i denne vurdering 
ikke taget stilling til doseringen af virkemidlet, men blot foretaget en nøgtern vurdering af 
virkemidlets effekt i forhold til de valgte parametre.  
 
 
+++ Virkemidlet har en stor positiv effekt  
++ Virkemidlet har en medium positiv effekt 
+  Virkemidlet har en mindre positiv effekt. 
 
Det er således vurderet, at der ikke for virkemidlerne i nedenstående tabeller er nogen decideret 
negativ effekt på fosfor, klima og natur. Vurdering af, hvilke sideeffekter virkemidlerne har 
skal vurderes nærmere af de respektive undergrupper, når arbejdsgrupperne har besluttet, 
hvilke scenarier, der skal analyseres nærmere. 
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Tabel 7a. Oversigt over potentielle 
effekter  
Virkemidler 
Gødningsrelaterede  

Effekt  Yderligere anvendelse af 
virkemidlet 

1)  
Skønnet reduktion i 
kvælstofudvaskning 
fra rodzonen tons N 

Skønnet reduktion i 
kvælstofafstrømningen 
via vandløb tons N v. 
retention =2/3. 

Reduceret 
ammoniakemis
sion – tons N  

Reduceret 
fosfor tab til 
vandmiljøet 

Natur  Klima

2)Yderligere skærpelse af krav til 
udnyttelse af N i husdyrgødning 

 5%point 
10%point 

Ca. 3450
Ca. 6900 

Ca. 1150
Ca.2300 

ca. 250
Ca. 500

+ + + 

Reduceret N-kvote i forhold til 
nuværende norm. 

 10 % Point 
20 % Point 
 

Ca.12.400
Ca.23.600

Ca. 4130
Ca. 7860

Ca.900
Ca.1800

+ ++ 

3) Reduceret husdyrproduktion  9,6 kg 
N/DE 

10 % (250.000 DE) 
20 % (500.000 DE) 
40 % (1.000.000 DE) 

Ca. 2400
Ca. 4800
Ca. 9600

Ca. 800
Ca. 1600
Ca. 3200

 Ca.6500
Ca. 13000 
Ca. 26000

++ ++ ++ 

4) Øget foderudnyttelse   Ca. 1200 Ca. 400 ? +  
Arealrelaterede Effekt    
5) Målretning af eksisterende 6 % 
efterafgrøder til arealer som modtager 
husdyrgødning (og evt. JB 1-3)  

12 kg 
N/ha 

185.000 ha (nuværende 
areal med 6 % 
efterafgrøder) 

Ca. 2.220 Ca. 740 7) +  

5). Yderligere etablering af 
efterafgrøder målrettet mod arealer som 
modtager husdyrgødning (og evt. JB 1-
3.)  

37 kg 
N/ha 

 185.000 ha Ca.6845 Ca. 2280 7)+ + 

6) Udtagning af arealer i omdrift i 
ådale/vådområder (med udgp. i at der 
kan etableres maks. 200.000 ha) 

100 kg 
N/ha 

10 % (20.000 ha) 
20 % (40.000 ha) 
40 % (80.000 ha) 

Ca. 2000
Ca. 4000
Ca. 8000

Ca.2000
Ca.4000
Ca.8000

+++ +++ ++ 

8)Udtagning/skovrejsning på højbund / 
(% af landbrugsarealet) 

50 kg 
N/ha 

10 % (270.000 ha) 
20 % (540.000 ha) 
40 % (1080.000 ha) 

Ca.13.500
Ca.27.000
Ca.54.000

Ca.4500
Ca. 9000

Ca. 18000

Ca. 1800
Ca 3.600
Ca. 7200

7) ++ ++ +++ 

9)Yderligere omlægning til Økologisk 
Jordbrug (% af landbrugsarealet) 

28 kg 
N/ha 

10 % (270.000 ha) 
20 % (540.000 ha) 
40 % (1080.000 ha) 

Ca. 7.500
Ca.15.000
Ca.30.000

Ca. 2500
Ca.5000
Ca.7500

Ca. 1350
Ca. 2700

Ca. 5400 

+ + + 

1) Jf. N-rapporten vurderes, at udvaskningen reduceres med 30 % (25-35%) af nedgangen i handelsgødningsforbruget.  
 
2) JF N-rapporten er der taget udgangspunkt i, at indholdet af total-N i husdyrgødningen ab lager i 2003 er 231.000 tons N  (Illerup et. al.).  Hvis kravet til udnyttelse 
af kvælstof i husdyrgødningen generelt skærpes med 10 %, vil der være ca. 23.100 tons N, der skal udnyttes yderligere, og dermed vil der teoretisk set være en 
tilsvarende forskydning af handelsgødning. JF. ovenstående fodnote er det antaget, at udvaskningen fra rodzonen reduceres med 30% af det reducerede 
handelsgødningsforbrug svarende til 7.000 tons N (30 % af 23.100 tons N). Det er antaget, at det er muligt at skærpe kravene til udnyttelsen af husdyrgødningen med 
maks. 10% point. Det vil f.eks. sige 85 % udnyttelse af svinegylle 80% udnyttelse af kvæggylle. Der er regnet med, at tiltaget medfører en reduktion af 
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ammoniakemissionen svarende til 2,2 % af den reduktion af handelsgødningsforbruget som tiltaget medfører 
svarende til ca. 500 tons N (23.100 x 2,2%). Mulighederne for at øget kravet til udnyttelse af N i husdyrgødningen 
skal undersøges nærmere. 
 
3)Ved en reduktion i husdyrproduktionen antages det, at afgrødernes gødningsbehov i stedet skal dækkes ved 
anvendelse af handelsgødning. Det er antaget, at husdyrgødningen i gennemsnit udnyttes med 68 % (krav til 
udnyttelse af  N i husdyrgødning vægtet efter mængde af N i husdyrgødningen for dyrearter og gødningstype) samt 
at arealer, som tidligere har fået husdyrgødning, efterfølgende gødes med handelsgødning. Jf. N-gruppens rapport 
vurderes, at udvaskningen i gennemsnit reduceres med 30% af nedgangen i handelsgødningsforbruget. Dvs. effekt 
=9,6 kg N/ha pr. reduceret DE (32 kg N/DE x 0, 3kg N/ha). Effekten af tiltaget vil naturligvis afhænge af hvilke 
husdyr, der fjernes, idet udnyttelseskravet til N i f.eks. svinegylle i dag er 75 % vil reduktion af svineholdet 
reducere udvaskningen fra rodzonen med ca. 7,5 kg N pr. DE. For dybstrøelse vil ændrigen i belastningen være 
større. Det er endvidere antaget, at en reduktion i husdyrholdet på 10 % også vil reducere ammoniakemissionen 
med 10 % osv. Det er antaget at den totale ammoniakfordampning fra husdyrproduktionen er 65.000 tons N 
svarende til en reduktion på ca. 26 hg N/DE. Dette vil afhænge af hvilke dyr og hvilke staldsystemer, der fjernes 
osv.  
 
4) Under anvendelse af samme fremgangsmåde som ved beregning af effekten af foderudnyttelse på udvaskningen 
af N i Vandmiljøplan II, er det beregnet, at N-udvaskningen forventes at kunne reduceres med ca. 1700 tons N/år 
indenfor 5 år og med ca. 2400 tons/år i 2010, hvoraf halvdelen forventes at ville ske som led i den aktuelle 
udvikling. Det er antaget, at urin N bliver erstattet af handelsgødnings N, og at reduktionen i husdyrenes N-
udskillelse sker lineært. 
 
 5) Det skal præciseres, at det potentielle arealomfang forbundet med at målrette etableringen af efterafgrøder 
skal  undersøges nærmere, herunder om effekterne af efterafgrøder forudsætter, at der tages højde for 
eftervirkningen af at dyrke efterafgrøder, og dermed at forbruget af handelsgødning reduceres tilsvarende. Det 
skal også anføres, at de langsigtede eftervirkninger af at dyrke efterafgrøder bør følges fremover. 
 
6) Der er for udtagning i ådale kalkuleret med en N fjernelse på 100 kg N/ha jf, Naturintegrations gruppens 
rapport og N-rapporten, dels fordi der ikke alene er fokuseret på N fjernelse, men også naturintegration og dels 
fordi der ved stort omfang af udtagning i ådale vil blive medtaget arealer med mindre mulighed for N-reduktion. 
Da det er antaget at retentionen er 2/3 kan tiltaget erstattes af et alternativt tiltag som mindsker udvaskningen fra 
rodzonen en faktor 3.  
 
7) Den positive effekt i forhold til reduceret fosfortab til vandmiljøet er under forudsætning af udtagning i 
risikoområder.  
 
8) Jævnfør N-rapporten er reduktionen i ammoniakemissionen opgjort til 6,7 kg N/ha. 
 
9) Jævnfør N-rapporten er reduktionen i ammoniakemissionen opgjort til 5 kg N/ha.
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Tabel 7b: Oversigt over effekterne af ny teknologi  
   Teknologi Andel af

husdyrgødningen, som 
teknologien anvendes 
på 

Reduktion af 
nitratudvasknin
g alt andet lige 
 
Tons N/år 

Skønnet reduktion i 
kvælstofudvaskning fra 
rodzonen ved en reduktion af 
gødningstilførslen svarende 
til husdyrgødningens øgede 
gødningsværdi tons N 

Reduktion i 
ammoniakemission tons 
N/år 

Reduceret 
fosfortab til 
vandmiljøet 

Natur  Klima

Forsuring i kvægstalde 
(75 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 % 
20 % 
40 % 
100% 

4) -270
-540

-1080
-2760

0
0
0
0

900
1800
3600
9200

++  +

Forsuring i svinestalde 
(60 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 % 
20 % 
40 % 
100 % 

-540
-1080
-2160
-5490

0
0
0
0

1800
3700
7400

18300

++  +

Skrabere i kvægstalde 
(50 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 % 
20 % 
40 % 

-45
-90

-180

0
0
0

150
300
600

++  

Køling af gylle i svinestalde 
(35 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 % 
20 % 
40 % 

-120
-240
-480

0
0
0

400
800

1600

+  

Staldseparering i svinestalde 
(50 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 % 
20 % 
40 % 
 

-180
-360
-690

0
0
0

600
1200
2300

++  +

Luftvasker/scrubber i svine- og 
fjerkræstalde 
(80 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 % 
20 % 
40 % 
 

-420
-810

-1620

0
0
0

1400
2700
5400

+++  +

V-formede gyllekanaler 
(30 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 % 
20 % 
40 % 

-150
-270
-540

0
0
0

500
900

1800

+  

Biogasbehandling af den del af 
husdyrgødningen, som pt. ikke 
behandles 2) 

10% (22.200 ton N) 
20% (44.400 ton N) 
40% (88.800 ton N) 

0
 0
0

 666
1332
2664

Sandsynligvis svagt øget 
emission

+   +++

3) Nedfældning af gylle          10% (11.336 ton N) 
20% (22.672 ton N) 
40% (45.344 ton N) 

–225
-450
-900

0
0
0

750 
1500
3000

++  

1) Forudsætninger forbundet med ovenstående vurderinger af teknologiernes effekt fremgår af bilag III. 
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2) Baseret på gennemgangen i N-rapporten vurderes N-tilgængeligheden øget med ca. 10 kg N/100 kg total-N. 
Denne mængde reduceres dermed i handelsgødningen, og udvaskningsreduktionen beregnes som 30% af den 
reducerede mængde. Bioafgasning medfører i modsætning til de øvrige teknologier, at plantetilgængelighed af 
kvælstoffet i gyllen øges, hvorfor der vil kunne opnås en øget udnyttelse ved den samme mængder tilført total-N. 
3) Der antages at være ca. 143.500 tons N i gylle. I 2002 blev ca. 21% af al gylle nedfældet. Her regnes på 10-
40% nedfældning af de resterende 79%. Det antages, at ammoniakemissionen reduceres med ca. 6,6 % af 
indholdet af total-N i gyllen. Heraf antages at 30% udvaskes. Den angivne positive effekt i forhold til reduceret 
fosfortab skyldes en bedre fordeling af fosfor i husdyrgødningen. 
4) Den negative værdi angiver en øget udvaskning. 
5) Jf. N-rapporten vurderes, at udvaskningen øges med 30 % af mertilførslen i handelsgødningsforbruget.  
 
 
Jævnfør tabel 7a er det med hensyn til relationen mellem reduktion i udvaskningen som 
funktion af nedgangen i handelsgødningsforbruget antaget, at udvaskningen i gennemsnit 
reduceres med 30 % (25-35%) af nedgangen i handelsgødningsforbruget. 
Udvaskningsreduktionen vil være svagt aftagende ved en øget nedgang i 
handelsgødningsforbruget. Der henvises i øvrigt til N-gruppens afsnit om "ændringer i 
regelsættet for gødskning, harmoni m.m.”.  
 
For så vidt angår den estimerede effekt af at reducere husdyrholdet, skal det præciseres at 
denne er meget afhængig af hvilke husdyr der fjernes. Reduktion af svinebestanden vil således 
medvirke til en lavere effekt end det angivende gennemsnit på 9,6 kg N/DE grundet det høje 
udnyttelseskrav til svinegylle.  
 
Med hensyn til hvilken effekt ovenstående reduktion i kvælstofudvaskningen fra rodzonen, vil 
have for afstrømningen i vandløb gælder det, at etableringen af vådområder vil have en direkte 
effekt i forhold til at reducere afstrømningen i vandløb, hvorimod en ikke ubetydelig del af det 
kvælstof, der afstrømmer fra rodzonen bliver omsat, inden vandet når frem til vandløbet. Størst 
omsætning ses typisk i sandjordsoplande, og mindst i de drænede lerjordsoplande. Denne 
omsætning varierer meget fra opland til opland og afhænger blandt andet af hastigheden 
hvormed vandet afstrømmer til vandløbet.  
 
I oplandet til Odense fjord er det vurderet, at der som gennemsnit omsættes ca. 40 % (15-63%) 
af kvælstoffet i rodzonevandet, inden det når frem til vandløbet - jf. rapporten fra 
Miljømodelgruppen. Som angivet er der stor variation i tilbageholdelsen i de enkelte 
deloplande. Tilsvarende er det skønnet, at der omsættes 49  % af det kvælstof der udvaskes fra 
rodzonen i oplandet til Mariager Fjord, inden det når vandløbene i oplandet. Med udgangspunkt 
i opgørelser fra Landovervågningsoplandene jævnfør tabel 8 fra faglig rapport fra DMU, nr. 
334 (Landovervågningsoplande 1999) er det som et gennemsnit antaget, at ca. 2/3 af 
kvælstoffet, der afstrømmer fra rodzonen omsættes inden det når frem til vandløbet.  Som 
anført er der stor forskel mellem tilbageholdelsen på sandjorde og lerjorde.   
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Tabel 8. Gengivelse af tabel 9.3 i faglig rapport fra DMU, nr. 334. Landovervågningsoplande1999:. 
Kvælstofstrømmene for det dyrkede areal i de 6 overvågningsoplande. For vandløb er der korrigeret for 
naturarealer og spildevand, men ikke for spredt bebyggelse. Tallene repræsenterer gennemsnitsværdier for årene 
1989/90 - 1998/pp (LOOP 1-4) og 19990/91-1998/99 (LOOP 6) 

Ud over de virkemidler, som er inkluderet i tabel 7a, bør det overvejes at inddrage potentialet 
ved foråspløjning forud for vårafgrøder. Det bør bl.a. vurderes om potentialet på 300.000 ha 
med en effekt på 10-25 kg N ha jævnfør N-rapporten er forenelig med en væsentlig øget 
anvendelse af efterafgrøder eller om dette vil kræve en væsentlige omlægning af sædskiftet. 
Tilsvarende bør det vurderes om det er muligt at kontrollere virkemidlet.  
 
Som anført ovenfor er der indenfor oplandene stor geografisk variation med hensyn til 
størrelsen af retentionen. Der er i forbindelse med Miljømodelgruppens fase II iværksat et 
projekt, hvor der blandt andet med udgangspunkt i oplandet til Odense Fjord ved brug af 
modeller gennemføres en  detaljeret kortlægning af oplandet blandt andet med henblik på at 
lokalisere og beregne, hvor stor tilbageholdelsen af kvælstof og fosfor er i netop disse områder. 
Udgangspunktet er, at der vil være en stærkt varierende effekt afhængig af, hvor der lokalt er 
den største tilbageholdelse. En målrettet geografisk indsats til begrænsning af den diffuse 
kvælstofudvaskning fra landbrugsarealerne i de områder, hvor retentionen er mindst, vil således 
have en forholdsvis stor effekt. I disse områder vil kg N-effekten for vandløb være betydeligt 
større end i områder, hvor en større del af vandafstrømningen til vandløb er længere tid 
undervejs fra rodzonen, og kvælstof dermed i højere grad denitrificeres.  
 
Som det fremgår af tabel 7b, er det på nuværende tidspunkt vurderet af Teknologigruppen og 
Kvælstofgruppen, at de teknologiske virkemidler specielt har et potentiale i forhold til at 
reducere ammoniakfordampning. Det er alene bioafgasning, der vurderes at bidrage til at 
reducere udvaskningen af nitrat. Som det fremgår betyder den positive effekt af tiltag, der 
reducerer ammoniakemissionen samtidig, at der i marken tilføres mere kvælstof. Såfremt der 
ikke reduceres i tilførslen vil dette bevirke, at tiltaget vil have en negativ effekt på 
kvælstofudvaskningen. Denne negative effekt vil kunne modvirkes (helt eller delvist) ved en 
reduktion i handelsgødningsforbruget på arealer, hvor tiltaget implementeres. 
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4.5 Vekselvirkninger mellem virkemidler  
Effekterne af ovenstående tilag kan naturligvis ikke umiddelbart adderes, men det vurderes at 
de faglige skøn giver et billede af, hvor stort reduktionspotientiale, der er knyttet til det enkelte 
tiltag og dermed danner udgangspunkt for opstilling af scenarier, hvor de udvalgte virkemidler 
analyseres nøjere. I de videre analyser i bl.a. Miljømodelgruppen, Kvælstofgruppen 
Fosforgruppen og Naturintegrationsgruppen vil der blive foretaget en nærmere vurdering af 
vekselvirkninger og additive effekter.    
 
Der vil være nogle af virkemidlerne, som det umiddelbart er mere oplagte at kombinere end 
andre. Effekten af skærpede kvælstofnormer og øgede krav til udnyttelsen af kvælstof i 
husdyrgødningen vurderes at være additiv. En reduktion af husdyrholdet vil naturligvis 
reducere effekten af at skærpe kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen. Tilsvarende 
vil effekten af de arealrelaterede virkemidler blive reduceret, hvis mængden af tilført kvælstof 
reduceres. Med en yderligere stramning af kvælstofnormen må der f.eks. også forventes øget 
dyrkning af kvælstoffikserende afgrøder på plantebrugene, hvorimod der ikke vil være plads i 
sædskiftet på husdyrbrugene, da der her vil være behov for udbringningsarealerne til 
husdyrgødning. Øget foderudnyttelse vil reducere næringsstofindholdet i gyllen og dermed 
f.eks. reducere effekten af at stramme kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen.  
 
Med hensyn til de teknologiske tiltag ser det ud til, at tiltag som f.eks. tilsætning af syre må 
formodes at have en effekt, som medvirker til at reducere ammoniakfordampning i alle led, det 
vil sige stald, lager og ved udbringning. Helt nye undersøgelser tyder dog på, at denne 
konklusion ikke er helt entydig for så vidt angår udbringningen. For luftrensning, køling, 
skrabere, bioafgasning eller nedfældning ser det ud til, at der er en reduktionseffekt i et eller to 
led. Tiltagene er ikke additive, idet f.eks. tilsætning af syre vil reducere effekten af de øvrige 
tiltag. Tilsvarende vil afkøling af gyllen medvirke til at reducere ammoniakemissionen i 
stalden, men dermed øges risikoen for emission i lager og ved udbringning. I tabel 7b er der 
således regnet på de enkelte tiltag for sig. Der kan opstilles modeller, der inddrager 
reduktionspotentialet gennem hele kæden fra foder til udbringning, men det har ikke været 
muligt at gennemføre et sådant modelarbejde med den tid, der har været til rådighed. Nogle 
vekselvirkninger er dog medtaget i de beregninger, som ligger til grund for tallene i tabel 7b for 
reduktion af ammoniakfordampning. Se yderligere omtale i bilag III. 
 
4.6 Fosfor  
 
4.6.1 Fosfortab fra landbrugsarealerne. 
I takt med de store reduktioner, der er opnået i fosforudledningen i forbindelse med rensning af 
spildevand fra byer og industri har det diffuse tab af fosfor fra landbruget fået større betydning 
for miljøet. Den andel af det samlede fosfortab til vandmiljøet, som kommer fra landbruget, er 
steget fra omkring 20% i slutningen af firserne til omkring 50 % i slutningen af halvfemserne.  
 
I dag ligger mere end halvdelen af fosfortalsanalyserne over det planteernæringsmæssige 
anbefalede niveau, og det vil mange steder kunne tæres på jordens fosforpulje uden 
udbyttemæssige konsekvenser. I de seneste årtier er ophobningen især sket i egne med stor 
husdyrtæthed som følge af ubalancen mellem indholdet af kvælstof og fosfor i 
husdyrgødningen, når denne anvendes til fuldgødning i planteproduktionen. Det fremgår af 
Fosforgruppens rapport at husdyrholdet er koncentreret i særligt husdyrintensive områder i 
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Jylland og på Fyn, mens husdyrholdet og dermed antageligt også ophobningen af fosfor er 
aftagende i de øvrige landsdele. Denne strukturudvikling hen imod en mere geografisk 
koncentreret husdyrproduktion har givetvis konsekvenser for fosfortabet til miljøet. 
 
Hidtil har målinger af fosfortab fra landbrugsjord under danske forhold kun kunnet forklare en 
del af det samlede tab, der måles i vandløbene. En række nyere udenlandske studier har dog 
demonstreret en direkte sammenhæng mellem jordens P status og P tabet fra den enkelte mark. 
Denne sammenhæng er gældende for både overfladeafstrømning og udvaskning fra sand- og 
lerjorde med en P status lignende den, som typisk findes også i Danmark. 
 
Fosfortilførslen fra landbrugsarealerne til overfladevand består af en række delbidrag 
(udvaskning, dræn-, grundvand, overfladisk afstrømning, flade- rille og brinkerosion), hvis 
relative betydning varierer fra opland til opland på grund af naturgivne betingelser og på grund 
af dyrkningsmæssige forhold.  
 
Fosfor kan tabes som opløst og partikulært bundet organisk eller uorganisk fosfor. I hvilke 
mængder de forskellige P former tabes varierer for forskellige tabshændelser. Tabet af 
partikelbundet fosfor fra dyrkede oplande udgør således typisk mere end halvdelen af det totale 
fosfortab. Partikelbundet fosfor tilføres ferske vande via vind-, vand- og brinkerosion og fra 
kunstigt drænede arealer. Tab af opløst fosfor fra landbrugsjord sker via overfladeafstrømning 
og udvaskning fra landbrugsjord til dræn og øvre grundvand.  
 
Generelt gælder, at der kun over et længere tidsrum kan forventes en sammenhæng mellem 
tilførsel, planteoptagelse og tab af fosfor. En generel reduktion i fosfortilførslen til afgrøderne  
må således først forventes at vise effekt i miljøet på lang sigt. En fortsat overskudstilførsel af 
fosfor til markerne vil dog langsomt øge tabet af fosfor til vandmiljøet. Således vil arealer der i 
dag ikke karakteriseres som risikoarealer kunne blive det, såfremt der fortsat tilføres mere 
fosfor end der fjernes med afgrøderne. Derfor er der behov for en generel indsats for at 
nedbringe tilførslen af fosfor til landbrugsarealerne, således at tilførslen er i bedre balance med 
den mænge der fjernes med afgrøderne, og en decideret ophobning af fosfor undgås. 
 
Højrisikoområder 
Som beskrevet er det diffuse fosfortab en kompleks funktion af klima, topografi, hydrologi, 
jordbundsforhold, dyrkning og gødskning. Det betyder, at der eksisterer begrænsede områder, 
der bidrager betydelig mere end andre til fosfortabet. Højrisikoområder, der benævnes kritiske 
kildeområder i den internationale litteratur, er områder, hvor en effektiv transportproces 
forbinder fosforkilder i landskabet med et vandløb. En identifikation af højrisikoområder i 
landskabet er afgørende for at opnå en hurtig og sikker virkning i vandmiljøet, og bør kunne 
foretages med en stor detaljeringsgrad. Herved kan tabsbegrænsende foranstaltninger 
iværksættes på relevante og mindre arealer, hvorved indsatsen bliver mere 
omkostningseffektiv, både mht. miljøet og landbruget. En målrettet indsats i disse 
højrisikoområder  kan have  en umiddelbar virkning.  
 
Indsats mod tab af fosfor fra landbrugsarealerne. 
Udgangspunktet for en indsats for at nedbringe landbrugets tab af fosfor til vandmiljøet vil 
således dels være nedbringelse af overskuddet kombineret med en målrettet indsats i 
risikoområderne.  
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Med hensyn til en vurdering af mulighederne for en nedbringelsen af fosforoverskuddet kan 
den f.eks. opdeles i trefaset strategi. Fase I: Fosforbalance +10 kg P/ha på markniveau, Fase II: 
Fosforbalance på markniveau og Fase III: Behovsbetinget fosfortilførsel. En behovsbetinget 
fosfortilførsel tager udgangspunkt i jordens fosforstatus således, at arealer med høj fosfor status 
tilføres mindre fosfor end afgrøderne bortfører, medens arealer med lavt fosforstatus kan 
opgødskes. En gennemførelse af denne strategi kræver således kendskab til jordens fosforstatus 
på markniveau, hvilket ikke er tilstede p.t..  
 
I Gødningsplangruppens model er beskrevet et forslag til en regulering af fosforanvendelsen 
via indførelse af en generel fosforregulering svarende til den nuværende kvælstofregulering, 
således at den enkelte virksomheds forbrug af fosfor begrænses af en fastsat fosforkvote. Det 
forslås at en regulering af fosfor sker på årlig basis.  
 
Effekten af virkemidler til begrænsning af fosfortabet.  
Generelt gælder for virkemidler til begrænsning af P-tabet, at det er vanskeligt at kvantificere 
effekterne. Som det fremgår af bilag I har Fosforgruppen opgjort effekterne på national niveau 
ved at inddele dem i virkemidler med hhv. lille, medium eller stor effekt. .  
 
Virkemidler rettet mod at begrænse fosfortab fra landbrugsjord til vandmiljø er inddelt i to 
overordnede grupper: Generelle virkemidler og  Virkemidler i risikoområder. Generelle 
virkemidler er foranstaltninger, som kan anvendes over hele 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. De vil ikke løse akutte miljøproblemer, forårsaget af for store 
fosforudledninger til vandmiljøet.  
 
Virkemidlerne til at begrænse fosforoverskuddet vil som tidligere omtalt dels være forbedret 
fodring, som vil kunne medvirke til at nedbringe fosforoverskuddet. Herudover vil der være 
behov for tiltag, der kan medvirke til at opnå en bedre fordeling af husdyrgødningen, således at 
forbruget af fosfor i handelsgødning kan reduceres yderligere. Dette vil f.eks. kunne opnås via 
en norm-regulering af fosfor som det i dag kendes for kvælstof. En normregulering vil alt andet 
lige medvirke til, at der opnås en bedre fordeling af fosfor og formentlig øge interessen for 
seperationsteknologier, der kan medvirke til at reducere volumen af fosforfraktion og dermed 
reducere omkostningern ved transport over længere afstande. Et alternativ kan være en 
skærpelse af harmonikravene, således at fosfor i større omfang indgår i fastsættelsen heraf.  
 
Virkemidler i risikoområder tænkes anvendt i særligt udpegede, begrænsede områder. Disse 
virkemidler er i de allerfleste tilfælde virkemidler, med en forventet hurtig virkning på 
fosfortabet. De fleste vil kunne anvendes i områder med eksisterende miljøproblemer (for 
eksempel søer og fjorde), hvor der er behov for en indsats her og nu. Næsten alle virker ved på 
kort sigt at hindre en udledning af fosfor til vandmiljøet, hvorimod kun nogle medfører en 
reduktion i eller ophør af fosfortilførslen til jorden. Der er en række tiltag, som vil kunne 
medvirke til at begrænse fosfortabet fra risikoområder. Det gælder f.eks. etablering af 
vådområder, omlægning til vedvarende græs eller skov, midlertidig oversvømmelse af ådale 
mv.  
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5. Opstilling af scenarier. 
I det følgende opstilles dels eksempler på scenarier (nuværende regulering og udtagning i 
ådale) for en generel regulering af landbrugets tab af kvælstof og fosfor, ligesom der 
udarbejdes scenarier med baggrund i to eksempelområder – Odense Fjord og Mariager Fjord.  
 
Der vil også blive opstillet eksempler på scenarier baseret på økonomiske virkemidler. Disse 
bliver udarbejdet af Skattegruppen, som også præsenterer scenarierne for de tre arbejdsgrupper. 
 
Med henblik på at skabe et grundlag for de tre arbejdsgruppers drøftelse af sammensætningen 
af scenarierne beskrives potentialerne for reduktion af emissionen forbundet med de enkelte 
virkemidler, som indgår i et scenarium. Herefter opstilles eksempler på scenarier, hvor de 
skitserede reduktioner opnås med udgangspunkt i en prioritering af virkemidlerne. 
Virkemidlerne er groft sorteret på baggrund af omkostningseffektiviteten af de enkelte tiltag i 
forhold til nedbringelse af kvælstof/nitrat tabet.  
 
Det skal pointeres, at scenarieforslagene er opstillet på baggrund af undergrupperapporterne og 
de beskrivelser og gennemsnitsbetragtninger af enkelt virkemidler, som indgår heri. Det har 
således ikke været tanken på nuværende tidspunkt at gennemføre specifikke analyser af de 
opstillede eksempler på scenarier. Dette skal ske i de respektive undergrupper 
(Økonomimodelgruppen, Miljømodelgruppen, Naturintegrationsgruppen m.v.) så snart 
arbejdsgrupperne har besluttet, hvilke scenarier der ønskes analyseret.      
 
Generelle scenarier 
Udgangspunktet for scenarier baseret på virkemidlerne i den nuværende generelle regulering og 
scenarier baseret på udtagning af omdriftsarealer er en yderligere reduktion af 
kvælstofudvaskningen fra rodzonen på hhv. 5, 10, 25 og 50 % i forhold til den forventede 
udvaskning på 172.000 tons N ved fuld implementering af VMP II – jævnfør notat fra DMU og 
DJF 2002 "Effekterne af virkemidler i VMP I og II set i relation til en ny vurdering af 
kvælstofudvaskningen i midten af 1980'erne fra DMU og DJF.  
 
Herudover opstilles et scenarium, der tager udgangspunkt i at en del af den nuværende  
generelle regulering (65% grønne afgrøder, 6% efterafgrøder og 10% reduktion af N-normer) 
fjernes og erstattes med en målrettet udtagning primært i ådale. Der indgår jf-. Skattegruppens 
rapport også scenarier, hvor den aktuelle målsætning fastholdes, men hvor hovedparten af den 
nuværende regulering erstattes med en afgiftsregulering i stedet. 
 
Udgangspunktet for en indsats på fosforområdet er dels en generel nedbringelse af 
fosforoverskuddet kombineret med en målrettet indsats i risikoområderne.  
 
Regionale scenarier 
For så vidt angår de regionale scenarier, som tager udgangspunkt i Mariager Fjord og Odense 
Fjord, er der opstillet modeller, som gør det muligt at tage udgangspunkt i vandområdernes 
nuværende tilstand og modellere hvilken belastning, emission og dermed landbrugspraksis, 
som skal til, for at vandområderne kan opnå en ønsket tilstand. Det er dermed i disse 
eksempelområder muligt at illustrere i hvilket omfang forskellige virkemidler vil kunne bidrage 
til, at de ønskede målsætninger opnås regionalt, og hermed få et billede af hvilke 
tilstandsændringer de generelle regler vil kunne få regionalt.  
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For de to eksempelområder opstilles tilsvarende scenarier dels med udgangspunkt i den 
nuværende reguleringsstrategi (regelstyring) og dels på baggrund i udtagning af arealer i 
omdrift. I eksempelområderne er det dog den nuværende tilstand og den ønskede målsætning i 
det pågældende vandområde, der er afgørende for reduktionsmålsætningens størrelse. Det skal i 
den forbindelse understreges, at præcise vurderinger af mulighed for reduktion af tab og 
transport af næringssalte skal laves ved konkrete, lokalitets- og oplandspecifikke vurderinger. 
 
5.1 Oversigt over scenarier 
Nedfor er skematisk skitseret de scenarier, som der efterfølgende foreslås analyseret.  
 
5.1.1 Generelle scenarier  
 
Generel kvælstofregulering med udgangspunktet i fuld implementering af VMP II. 
 
Reduktionsmål Reguleringssystem 
Yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen fra rodzonen med 5%. 
Yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen fra rodzonen med 10% 
Yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen fra rodzonen med 25% 
Yderligere reduktion af kvælstofudvaskningen fra rodzonen med 50% 

 
 
Regelstyring 
 
 

 
 
Udtagning 

 
* 
Økonomisk 
regulering 

**Nuværende regulering minus udvalgte tiltag (65 efterafgrøder, 65% 
grønne marker og 10% reduktion af N-norm) 

-**** Udtagning ** 
Økonomisk 
regulering 

*Opstilles af Skattegruppen 
**Her er udgangspunktet også fuld implementering af VMP II dog således at effekten af 65% grønne afgrøder, 6% 
efterafgrøder og 10% reduktion af N-normer fjernes og erstattes med udtagning. Udgangspunktet er DMU's og 
DJF's beregninger af effekten af disse tiltag.  
*** I Skattegruppens rapport er det vurderet, hvor stor en afgift der skal til for at erstatte den nuværende 
regulering undtagen harmonikravene. 
**** Da de øvrige gødningsrelaterede virkemidler ikke kan kompensere for effekten af de tre tiltag vil det primært 
være udtagning, der skal erstatte de tre tiltag.  
 
Plantedirektoratet og Fødevareøkonomisk Institut har desuden gennemført en analyse af 
konsekvenserne af en forenkling af gødningsreguleringen, således at de nuværende regler 
erstattes af en regel om, at der maksimalt i gennemsnit må anvendes 140 kg N/ha. Der er 
ligeledes en vurdering i de respektive undergrupper (Naturintegrationsgruppen, N-gruppen og 
P-gruppen og Klimagruppen) af konsekvenserne af at fastsætte grænser for husdyrholdet.  
 
Generel fosforregulering af fosforforbruget 
 
Reduktionsmål   Reguleringssystem 
Fosforbalance + 10 kg P/ha  
Fosforbalance 
Behovsbetinget fosfortilførsel  

 
Regelstyring (P-normer/harmonikrav) 

* 
Økonomisk regulering 
 

*Opstilles af Skattegruppen 
 
Ud over en generel regulering af fosfortilførslen kan der gennemføres en målrettet indsats i 
risikoområder. Gennemførelse af behovsbetinget fosfortilførsel kræver kendskab til jordens 
fosforstatus m.v. på markniveau og en målrettet indsats mod P tab i risikområder kræver, at 
disse kan udpeges, før der kan gennemføres en analyse af effekten af en sådan indsats og 
omkostningerne forbundet hermed.   
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5.1.2 Regionale scenarier  
 
Regional kvælstofregulering, Odense Fjord og Mariager Fjord 
 
Reduktionsmål Reguleringssystem 

Oplandet til Odense Fjord 
Referencetilstand + 50 % (ca. 1100-1200 tons N 
Halvering af ovenstående reduktionsmål (550-
600) tons N 
Halvering af ovenstående reduktionsmål (275-300 
tons N) 

Oplandet til Mariager Fjord 
Regionplanmålsætning (ca. 100-125 tons N 
Halvering af ovenstående reduktionsmål (50-65) 
tons N 

 
 
 
 
 
Regelstyring 

 
 
 
 
 
Udtagning 

 
 
For de regionale scenarier er udgangspunktet den tilstand. som fuld implementering af VMP II 
giver anledning til i det pågældende opland. Da en del af de virkemidler, som indgår i de 
regionale scenarier, kan betegnes som generelle virkemidler (normsænkning, bedre 
foderudnyttelse og skærpede krav til udnyttelsen af husdyrgødningen m.v.) vil den effekt, som 
inddragelse af disse bidrager med, kunne tilskrives en eventuel skærpet generelt regulering.   
 
For Odense Fjord gennemføres der yderligere en opdateret vurdering af hvilken effekt fuld 
implementering af VMP II vurderes at have for den diffuse kvælstofafstrømning. Det overvejes 
tilsvarende at opstille et scenarium, hvor effekten af en stigning i svineproduktionen beskrives.  
 
Der opstilles ikke scenarier for en regional kvælstofregulering baseret på økonomiske 
virkemidler da Skattegruppens konkluderer, at økonomiske virkemidler af hensyn til de 
administrative omkostninger ikke er relevante på regionalt niveau.  
 
 Regional fosforregulering 
For de to eksempelområder opstilles, som det er tilfældet for de generelle scenarier en 
vurdering, der tager udgangspunkt i en reduktion af fosforforbruget svarende til fosforbalance + 
10 kg P/ha i oplandet og fosforbalance, samt om muligt en behovsbetinget fosfortilførsel. 
 
Reduktionsmål   Reguleringssystem 
Fosforbalance + 10 kg P/ha  
Fosforbalance 
Behovsbetinget fosfortilførsel 

 
Regelstyring (P-normer/harmonikrav) 

 
  
Herudover skal det så vidt muligt vurderes hvorvidt det er muligt at angive, hvilken effekt en 
indsats i højrisikoområder.   
 
5.1.3 Omlægningsscenarier 
 
Det fremgår af kommissorierne, at det er målet at udforme en mindre detailorienteret regulering 
vel vidende, at en sådan regulering ikke vil kunne tage samme detaljerede hensyn til særlige 
forhold på den enkelte bedrift. Det mest markante eksempel på et omlægningsscenarie er hvor 
man fastholder den aktuelle målsætning for landbrugets generelle kvælstofbelastning som den 
kendes fra Vandmiljøplan II, men skifter den eksisterende regelstyring ud med en 
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afgiftsregulering i stedet. Afgiften på kvælstof skulle så fastsættes på et niveau der sikrer, at det 
samme niveau for udvaskning fra rodzonen sikres. Dette er dels forudsætningen for at bevare 
de opnåede forbedringer af vandmiljøtilstanden og det er ikke mindst forudsætningen for at få 
EU Kommissionen til at acceptere et sådant paradigmeskift i reguleringen af landbrugets 
nitratudledning. I et omlægningsscenarie er det op til beslutningstagerne at vurdere fordele og 
ulemper ved de enkelte reguleringssystemer.  
 
Et mindre markant eksempel på et omlægningsscenarie er jævnfør ovenstående at opstille et 
scenarie, hvor en del af den eksisterende regelstyring bortfalder, nemlig reglerne om 65% 
grønne marker, 6% efterafgrøder samt kravet om en reduktion af kvælstofnormen til 10% under 
økonomisk optimum. Bortfaldet af denne del af reguleringen kunne så i stedet erstattes med en 
forøget indsats med udtagning af landbrugsjord, således at den samlede nitratudledning fra 
landbruget bevares på samme niveau. Man skal være opmærksom på, at en udtagning af 
landbrugsjord kan være forbundet med et behov for kompensation til landmændene. Dette kan 
eventuelt udmøntes som et led i EU’s landbrugsstøtteordninger. Fordelen ved mere en 
udtagningsbaseret strategi er desuden, at man typisk får en positiv sideeffekt i form af reduceret 
påvirkning af naturkvaliteten. Den afgørende fordel ved den eksisterende norm på 10% under 
økonomisk optimum er at det er et meget stærkt incitament til landmændene om at administrere 
den begrænsede adgang til kvælstof, således at gødningen i størst muligt omfang fordeles til 
gavn for planteproduktionen.  
 
Spørgsmålet om omlægningsscenarier kan besvares på adskillige forskellige måder. Ovenfor er 
der givet to konkrete eksempler, men de er netop blot eksempler, idet man kunne have tænkt 
sig utallige andre kombinationer af et omlægningsscenarie. Nedenfor i figur 3 er der beskrevet 
de brikker, som en indsats overfor landbruget nitratudledning kan sammenstykkes af med 
henblik på at opnå den kendte VMP II målsætning. Det skal naturligvis understreges, at 
hovedparten af de virkemidler der er nævnt ovenfor, også har en effekt i forhold til at reducere 
landbrugets udledning af fosfor, udledning af drivhusgasserne eller påvirkningen af 
naturtilstanden. Eller påvirkningen af pesticidanvendelsen. I det lys er det naturligvis vigtigt, at 
der tages et bredt kvalitativt perspektiv, når det ene scenarie vælges frem for det andet. Som det 
tidligere har været nævnt er der ligeledes en vis indbyrdes dynamik imellem disse 
enkeltstående virkemidler, som kan betinge en større eller mindre hensigtsmæssighed af en 
given kombination.  
 
Som tidligere omtalt er der en række regionale/lokale forhold, der har afgørende betydning for 
effekten af de enkelte virkemidler. F.eks. vil en situation hvor nogle af de generelle 
gødningsrelaterede virkemidler fjernes og erstattes med arealrelaterede virkemidler kunne 
medføre, at belastningen øges i nogle vandområder, fordi der i de pågældende oplande f.eks. 
ikke er mulighed for at etablere vådområder osv.. 
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Figur 3 Illustration af de brikker, som en indsats overfor landbruget nitratudledning kan sammenstykkes af med 
henblik på at opnå den kendte VMP II målsætning. 
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6. Scenarier for generel regulering baseret på den nuværende regulering 
 
6.1. Kvælstof 
I nedenstående tabel 9-12 er opstillet  eksempel på et scenarium med udgangspunkt i den 
nuværende regulering, hvor reduktionsmålene er yderligere 5, 10, 25 og 50% reduktion af 
kvælstofudvaskningen fra rodzonen i forhold til fuld implementering af VMP II. Der er i 
nedenstående forslag tilsvarende opstillet fire reduktions niveauer for emissionen af ammoniak.  
 
Estimaterne for effekten (kg N/ha) af de enkelte virkemidler er baseret på Kvælstofgruppens og 
Teknologigruppens opgørelser jævnfør tabel 7a og 7b. De valgte antagelser om udbredelsen af 
det enkelte virkemiddel fremgår af nedenstående tabeller .  
 
Generelt gælder det, at der er en række muligheder for at opnå de mindre reduktioner, 
hvorimod opnåelse af en målsætning om 50% reduktion i udvaskningen fra rodzonen vil kræve, 
at en række virkemidler skal bringes i anvendelse eller at store arealer udtages af omdrift. Der 
vil således være en række muligheder for at kombinere tiltagene afhængigt af hvilke hensyn, 
som ønskes varetaget.  
 
 
Tabel 9. Eksempel på hvordan en yderligere reduktion af N-udvaskningen fra rodzonen på 5 % - svarende 
til ca. 8.600 tons N kan opnås. 
 

Virkemiddel Areal 
Hektar 

Reduceret 
udvaskning fra 
rodzonen tons N

Reduceret N-
afstrømning 
vandløb v. 
retention = 2/3. 

Reduceret 
ammoniak 
fordampning tons 
N 

Bedre foderudnyttelse (N)   Ca. 1200 Ca. 400 ?
5 % (point) skærpelse af udnyttelseskrav til. 
Husdyrgødning.  

 Ca. 3450 Ca. 1150 Ca. 250

Målrettet anvendelse af nuværende 6 % 
efterafgrøder (yderligere effekt 12 kg N/ha)  

185.000 ha Ca. 2220 Ca. 740 ?

Udtagning af omdriftsarealer i ådale (10.000 
ha vådområder af 100 kg N/ha)  

10.000 ha Ca. 1000 Ca. 1000 ?

Udtagning/Skovrejsning (50 kg N/ha) 5.000 ha Ca. 250 Ca. 83 Ca. 33,5

SFL-områder (30 kg N/ha.) * 5.000 ha Ca. 150 Ca. 50 ?
Forsuring af gylle i 10 % af de gyllebaserede 
kvæg – og svinestalde med  

 Ca. 2700

Bioafgasning af yderligere 5 % af gyllen (ca. 
11.000 tons N) 

 Ca. 330 110   

Nedfældning af yderligere 5%  af gyllen ( ca. 
5668 tons N)  

 Ca. 375

Samlet reduktion  Ca. 8600 Ca. 3533 Ca. 3358,5
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Tabel 10.  Eksempel på hvordan en yderligere reduktion af N-udvaskningen fra rodzonen på 10 % - svarende til 
ca. 17.000 tons N kan opnås. 
 
Virkemiddel 

Areal 
Hektar 

Reduceret 
udvaskning fra 
rodzonen tons 

N 

Reduceret N-
afstrømning 
vandløb v. 

retention = 2/3. 

Reduceret 
ammoniak 

fordampning tons 
N 

Bedre foderudnyttelse (N)  Ca. 1200 Ca. 400 ?
10 % (point) skærpelse af udnyttelseskrav til 
husdyrgødning.  

Ca. 6900 Ca. 2300 Ca. 500

Målrettet anvendelse af nuværende 6 % 
efterafgrøder (yderligere effekt 12 kg N/ha)  

185.000 ha Ca. 2220 Ca. 740 

Udtagning af omdriftsarealer i ådale (100 kg 
N/ha)  

25.000 ha Ca. 2500 Ca. 2500 ?

Udtagning/Skovrejsning (50 kg N/ha) 30.000 ha Ca. 1500 Ca. 500 Ca. 201

SFL-områder (30 kg N/ha) * 30.000 ha Ca. 900 Ca. 300 ?
Økologisk  jordbrug (28 kg N/ha ) 30.000 ha Ca. 840 Ca. 280 Ca. 150
Forsuring af gylle i 20 % af de gyllebaserede 
kvæg – og svinestalde.   

 Ca. 5500

Bioafgasning af yderligere 20 % af gyllen 
(ca. 44.400 tons N).  

Ca. 1332 Ca. 444 

Nedfældning af yderligere 10 %  af gyllen 
(ca. 111.336 tons N).    

 Ca. 750

Samlet reduktion Ca. 17.392 Ca. 7464 Ca. 7101
 

Tabel 11. Eksempel på hvordan en yderligere reduktion af N-udvaskningen fra rodzonen på 25 % - svarende til 
ca. 43.000 tons N kan opnås. 
 
Virkemiddel 

Areal 
hektar 

Reduceret 
udvaskning fra 
rodzonen tons 

N 

Reduceret N-
afstrømning 
vandløb v. 

retention = 2/3. 

Reduceret 
ammoniak 

fordampning tons 
N 

Bedre foderudnyttelse (N)  Ca. 1200 Ca. 400 ?
10 % (point) skærpelse af udnyttelseskrav til 
husdyrgødning.  

Ca. 6900 Ca. 2300 Ca. 500

Målretning af eksisterende 6 % 
efterafgrøder til arealer som modtager 
husdyrgødning (og evt. JB 1-3) (12 kg 
N/ha)  

185.000 ha Ca. 2220 Ca. 740 

Yderligere etablering af efterafgrøder 
målrettet mod arealer som modtager 
husdyrgødning (og evt. JB 1-3.)  

185.000 ha Ca. 6845 ca. 2280 ?

Udtagning af omdriftsarealer i ådale (100 kg 
N/ha)  

90.000 ha Ca. 9.000 Ca. 9.000 ?

Udtagning/Skovrejsning (50 kg N/ha) 40.000 ha Ca. 2000 Ca. 660 Ca. 268

Nedsat N-norm med 10 %  Ca. 12.400 Ca. 4130 Ca. 900

SFL-områder (30 kg N/ha)* 40.000 ha Ca. 1200 Ca. 400 ?
Økologisk  jordbrug (28 kg N/ha) 30.000 ha Ca. 840 Ca. 280 Ca. 150
Forsuring af gylle i 40 % af de gyllebaserede 
kvæg – og svinestalde.   

 Ca. 11.000

Bioafgasning af yderligere 30 % af gyllen 
(ca. 66.600 tons N)  

Ca. 2000 660 

Nedfældning af 3yderligere 30 % af gyllen 
(ca. 34.000 tons N) 

 Ca. 2250

Samlet reduktion Ca. 44.605 Ca. 20.850 Ca. 15.218
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Tabel 12. Eksempel på hvordan en yderligere reduktion af N-udvaskningen fra rodzonen på 50 % - svarende til 
ca. 85.000 tons N kan opnås. 
 
Virkemiddel 

Areal 
Hektar 

Reduceret 
udvaskning 

fra rodzonen 
tons N 

Reduceret N-
afstrømning 
vandløb v. 

retention = 2/3. 

Reduceret 
ammoniak 

fordampning tons 
N 

Bedre foderudnyttelse (N)  Ca. 1200 Ca. 400 ?
10 % (point) skærpelse af udnyttelseskrav til 
husdyrgødning . 

Ca. 7000 Ca. 2300 Ca. 500

Målretning af eksisterende 6 % 
efterafgrøder til arealer som modtager 
husdyrgødning (og evt. JB 1-3) (12 kg 
N/ha).  

185.000 ha Ca. 2200 Ca. 740 

Yderligere etablering af efterafgrøder 
målrettet mod arealer som modtager 
husdyrgødning (og evt. JB 1-3.).  

185.000 ha Ca. 6800 ca. 2280 

Udtagning af omdriftsarealer i ådale (100 kg 
N/ha).  

200.000 ha Ca. 20.000
 

Ca. 20.000 
 

?

Udtagning/Skovrejsning (50 kg N/ha) 200.000 ha Ca. 10.000 Ca. 3330 Ca. 1340

Nedsat N-norm med 20 % Ca. 23.620 Ca. 7870 Ca. 1800

SFL-områder (100.000 ha af 30 kg N/ha). 
 

100.000 ha Ca. 3000 Ca. 1000 ?

Økologisk  jordbrug (28 kg N/ha)) 100.000 ha Ca. 2800 Ca. 930 Ca. 500
Reduceret husdyrhold med 400.000 DE (9,6 
kg N/DE).  

Ca. 3840 Ca. 1400 Ca. 10.400

Forsuring af gylle i 100 % af de 
gyllebaserede kvæg - og svinestalde.   

 Ca. 27500

Bioafgasning af yderligere 40 % af gyllen 
(ca. 88.800 tons N). 

Ca. 2664 Ca. 880 

Nedfældning af af yderligere 40% af gyllen 
(ca. 45.344 tons N).  

 Ca. 3000 

Samlet reduktion Ca. 83.124 Ca. 41.130 Ca. 45040
1) Beregningsforudsætningerne fremgår af fodnoterne til tabel 6a, 6b og bilag III. 
2) Effekten af de teknologiske tiltaget er under antagelse af at gødningstilførslen reduceres svarende til det øgede 
ammoniumindhold. 
3) Effekten af MVJ er under antagelse af samme fordeling af aftaler som opgjort i forbindelse med 
midtvejsevalueringen af VMP II. 
4) En reduktion af husdyrholdet kunne implementeres via skærpede harmonikrav eller via kvoter i udvalgte 
områder.  
  
Som tidligere omtalt vil der specielt i forbindelse med opnåelse af 50 % reduktion i 
kvælstofudvaskningen fra rodzonen være en række af tiltagene, som er overvurderede pga. 
vekselvirkninger. Årsagen til denne overestimering, er bl.a. effekten af vekselvirkninger 
mellem virkemidlerne f.eks., at effekten af de først anvendte gødningsrelaterede og 
arealrelaterede tiltag vil være væsentligt reduceret, hvis det samlede husdyrhold halveres og det 
samlede omdriftsareal reduceres væsentligt. Tilsvarende vil der være en række markante 
adfærdsændringer, som vil medføre, at de oprindeligt fastsatte forudsætninger ikke holder.  
 
Med udgangspunkt i at effekten af vådområderne afspejler sig direkte i afstrømningen til 
vandløb og antagelsen om, at retentionen i gennemsnit er i størrelsesordenen 2/3, vil den 
estimerede reduktion på ca. 85.000 tons N medføre en reduceret kvælstofafstrømning i vandløb 
på i størrelsesordenen 40.000 t N. Til sammenligning kan det anføres, at den 
nedbørskorrigerede diffuse kvælstofafstrømning via vandløb har været 70.000 - 80.000 tons N 
som gennemsnit op gennem halvfemserne.  
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Som tidligere nævnt har etablering af vådområder, skovrejsning, økologi og mvj-ordningerne 
flersidige formål, hvor bl.a. beskyttelse af natur også er inddraget. Effekten af disse virkemidler 
i forhold til naturbeskyttelsen vurderes, når de endelige scenarier er defineret. 
 
Den samlede reduktion i emissionen af ammoniak er skønnet til at være ca. 12.500 tons N 
svarende til en reduktion på ca. 15 % i forhold til den samlede ammoniakemission fra 
landbruget. Jævnfør tabel 7b vil f.eks. syretilsætning til gylle i 40 % af kvæg og svinestalde 
med gyllebaserede staldsystemer medføre, at den samlede ammoniakemission fra landbruget 
kunne reduceres med ca.11.000 tons N. Denne effekt vil naturligvis være mindre, såfremt 
husdyrholdet reduceres. Der henvises i øvrigt til, at Naturintegrationsgruppen har foretaget en 
vurdering af den overordnede fordeling af depositionen af total kvælstof ved en reduktion i 
udslippet af ammoniak fra stald, lager og udbringning med hhv. 32 og 65 %.   
 
6.2 Reduktion af det diffuse fosfortab til vandmiljøet 
Jævnfør Fosforgruppens rapport vil udgangspunktet for en indsats på fosforområdet er dels en 
generel nedbringelse af fosforoverskuddet kombineret med en målrettet indsats i 
risikoområderne.  
 
Udgangspunktet for en reduktion af fosfortabet kan f.eks. være trefaset strategi. Fase I: +10 kg 
P/ha på markniveau, Fase II: Balance på markniveau og Fase III: Behovsbetinget 
fosfortilførsel. En behovsbetinget fosfortilførsel tager udgangspunkt i jordens fosforstatus 
således, at arealer med høj fosfor status tilføres mindre fosfor end afgrøderne bortfører, medens 
arealer med lavt fosforstatus kan opgødskes.  
 
Tabel 13. Generel regulering af fosforforbrugt 
Reduktionsmål   Reguleringssystem 
Fosforbalance + 10 kg P/ha  
Fosforbalance 
Behovsbetinget fosfortilførsel  

Regelstyring (P-normer eller skærpet 
harmonikrav) 

* 
Økonomisk regulering 
 

*Opstilles af Skattegruppen 
 
Som nævnt vil en vurdering af mulighederne for at gennemføre en behovsbetinget 
fosfortilførsel samt en målrettet indsats i risikoområder kræve, at der er gennemført en 
kortlægning af disse områder.  
 
En indsats for at nedbringe fosforoverskuddet kan f.eks. dels tage udgangspunkt i at nedbringe 
inputtet via husdyr (fodring) og/eller ved at nedbringe inputtet via handelsgødning, idet dette er 
de to poster, der udgør langt den væsentligste del af fosforinputtet .  
 
Jævnfør Fosforgruppens notat om "Status om landbrug og fosfor" er fosforoverskuddet - 
vurderet på baggrund af tilførsel med handelsgødning og foder og fraførsel med vegetabilske 
og animalske produkter - opgjort til ca. 41.000 tons P svarende til et overskud ca. 17 kg P/ha. 
Potentialet via forbedret fordring er opgjort til ca. 12.000 tons P svarende til et overskud på ca. 
29.000 tons P eller ca. 12 kg P/ha. Det vil sige, at for at opfylde en målsætning om 
fosforbalance eller en behovsbetinget fosfortilførsel vil der skulle ske en væsentlig omfordeling 
af fosfor i husdyrgødning således at forbruget af handelsgødning reduceres.. 
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Opfyldelse af en målsætning om fosforbalance vil således medføre, at der i områder med stor  
husdyrtæthed vil være behov for at transportere gødningen (evt. fosforfraktionen) over længere 
afstande eller reducere husdyrholdet.   
 
Nedenfor er skitseret hvordan scenarier for nedbringelse af fosforoverskuddet kan opstilles. 
Udgangspunktet er, at fosforoverskuddet i forbindelse med opnåelse af en målsætning om 
fosforbalance enten opnås via en bedre fordeling af fosfor i husdyrgødningen eller ved at 
reducere husdyrholdet..  
 
Tabel 14. Nedbringelse af fosforoverskud  via forbedret fodring og omfordeling af P i husdyrgødning. 

 Målsætning for reduktion af 
P-overskuddet 

Virkemiddel P-balance +10kgP/ha  P-balance Behovsbaseret P-
tilførsel 

Effekt af bedre 
foderudnyttelse i oplandet 

12.000 tons P 12.000 tons P 12.000 tons P 

Omfordeling via 
gylleseparation m.v. 

 
- 

29.000 tons P ? 

Reduktionsmål 12-14.000 tons P (10-12 
kg P/ha  

41.000 tons P 
(fosforbalance) 

? 

 
 
Tabel 15. Nedbringelse af fosforoverskud  via forbedret fodring og reduceret husdyrhold.  
 Målsætning for reduktion af 

P-overskuddet 
Virkemiddel P-balance +10kgP/ha  P-balance Behovsbaseret p-

tildeling 
Effekt af bedre 
foderudnyttelse i oplandet 

12.000 tons P 12.000 tons P 12.000 tons P 

Reduktion af husdyrhold 
via skærpet harmonikrav  

- 29.000 tons P ? 

Reduktionsmål 12-14.000 tons P (10-12 
kg P/ha 

41.000 tons P 
(fosforbalance) 

? 

 
En udnyttelse af potentialet for forbedret fodring vil således stort set medføre, at en målsætning 
om en P-balance + 10 kg P/ha kan opfyldes. Opfyldelse af en målsætning om fosforbalance vil 
betyde, at der skal ske en væsentlig bedre fordeling af fosfor i husdyrgødningen. Tilsvarende 
vil en målsætning om behovsbetinget fosfortilførsel medføre, at endnu større mængder fosfor i 
husdyrgødningen skal omfordeles og erstatte handelsgødning.    
 
Nedenfor er gengivet en tabel 1 fra gødningsplangruppen der viser reguleringen af –
fosfortilførslen fra husdyrgødning.  
 
Tabel 16. Reguleringen af fosfortilførslen fra husdyrgødning via harmonireglerne. 
Dyretype kg P/dyreenhed Harmonikrav 

DE/ha/planperiode 
Maks. udbragt kg P/ha 
ved harmonigrænsen 

Malkekøer 20.4 1.7 35 
Malkekøer, undtagelsen 20,4 2.3 47 
Søer med grise indtil 7,2 kg 21.9 1.4 44 
Slagtesvin 25.9 1.4 36 
Høner til ægproduktion 37.7 1.4 53 
Slagtekyllinger 29.5 1.4 41 
Mink 44.0 1.4 62 
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Da der jævnfør Miljømodelgruppens rapport ikke findes modeller, som kan beskrive 
sammenhængen mellem fosfortilførsel m.v. og tabet af fosfor til vandmiljøet bliver 
hovedindholdet af scenariet vedr. reduktion af fosforoverskuddet, at få vurderet 
omkostningerne ved at opnå de opstillede målsætninger for en reduceret fosfortilførsel.  
 
Der foreligger p.t. ikke en landsdækkende kortlægning af disse højrisikoområder. I et 
sideløbende projekt finansieret af Skov- og Naturstyrelsen undersøges mulighederne for 
kortlægning af potentielle risikoområder for P tab via erosion og overfladeafstrømning. 
Kortlægningen omfatter alene de ”stationære/permanente” parametre nemlig jordens erodibili-
tet, skråningslængde og skråningsgradient 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 og arealanvendelsen. Kort-
lægningens formål er en afgrænsning af områder med potentiel erosionsrisiko beliggende i 
ferskvandsnære områder og en opdeling af disse områder i risikoklasser og dermed en udpeg-
ning af områder af særlig interesse i erosionssammenhæng. Kortlægningen kan derimod ikke 
anvendes til en konkret udpegning af steder, hvor der skal foretages en erosionsbekæmpende 
indsats. Dertil kræves yderligere lokale undersøgelser. 
 
6.3 Reduktion af husdyrholdet 
Det skal desuden nævnes, at der i forbindelse med VMP III-seminart i Sorø blev aftalt, at der 
skulle udarbejdes en separat vurdering af konsekvenserne af at reducere det samlede  
husdyrhold. Herefter er flere undergrupper anmodet om at udarbejde en vurdering af effekten af 
at reducere husdyrproduktionen. Denne vurdering forventes at foreligger ultimo august. 
 
6.4 Standard gødningsnorm på 140 kg N/ha 
 
Plantedirektoratet og Fødevareøkonomisk Institut har desuden gennemført en analyse af 
konsekvenserne af en forenkling af gødningsreguleringen, således at de nuværende regler 
erstattes af en regel om, at der maksimalt i gennemsnit må anvendes 140 kg N/ha.  
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7. Naturintegration og udtagningsscenarier  
Naturintegrationsgruppen konkluderer at tiltag, der i særlig grad både vil kunne mindske 
tilførsel af kvælstof og fosfor til vandområder og samtidig øge naturværdier på landarealer og i 
vandløb og småsøer, er først og fremmest udtagning af dyrkede arealer af omdrift. Den største 
effekt vil kunne opnås ved udtagning af sammenhængende områder i ådale.  
 
En samlet naturmæssig gevinst ved restaurering af ådale forudsætter, at beskyttelse af 
eksisterende naturværdier i ådalen prioriteres højt, fx hvis der kan ske ændringer i 
fugtighedforhold og vandstande på eksisterende naturarealer. 
 
I nedenstående scenarieberegninger er størrelsesordenen for udtagning af landbrugsjord i 
omdrift og de resulterende virkninger for udvaskning og afstrømning af kvælstof og fosfor til 
vandområder belyst. Der tages ikke her konkret stilling til de afledte effekter på naturtilstanden. 
 
7.1. Beskyttelse af vandmiljøet 
Ved udtagning af jord i omdrift i ådale og ved genskabelse af den naturlige hydrologi kan der 
ske tilbageholdelse/fjernelse af fosfor og kvælstof på de ekstensiverede arealer og dermed en 
reduktion af transporten af fosfor og kvælstof til nedstrøms søer og marine områder. 
 
Ved udtagning af lavbundsarealer i omdrift og genskabelse af den naturlige hydrologi, ved at 
stoppe dræn og ved at vandløb tillades at få et mere naturligt forløb, opnås der både en 
reduktion i næringssaltbidraget fra det pågældende areal og en delvis rensning af noget af det 
vand, der føres til vandløbet fra højereliggende arealer, evt. gennem grundvand. En mere 
naturlig hydrologi kan skabes ved f.eks. at slække på vandløbsvedligeholdelsen således, at der 
kan skabes mulighed for tidsvise oversvømmelser. For fosfors vedkommende kan der også ske 
en fjernelse af en del af det bidrag, der kommer fra opstrømsliggende punktkilder, når vandløb 
ved høje vandføringer oversvømmer dele af ådalen. 
 
Ved øget vandstand i lavbundsarealerne, reduceres tilgang af ilt og omsætningen af organisk 
stof i jordlagene stoppes med reduceret udvaskning af kvælstofforbindelser m.v. til vandmiljøet 
til følge. En forudsætning for en betydelig næringssalttilbageholdelse i ådalenes 
lavbundsarealer, er at vandtilførsel fra grundvand og fra de tilgrænsende højereliggende arealer 
ikke løber gennem dræn eller rørlægning ud i vandløbet, men at dræn afbrydes inden 
lavbundsarealet.Der vil være en stor variation i hvor meget næringssalttransporten kan 
mindskes. Denne variation vil også medføre en stor variation i naturforholdene. 
 
De vandløbsnære arealer, hvor der generelt er en opadgående vandstrømning har lav prioritet i 
forhold til beskyttelse af grundvand. Derfor er der i det følgende antaget en fordeling hvor ca. 
65% udtages i ådale, 30% udtages på højbund til beskyttelse af grundvand mod nitrat og 5 % 
placeret på højbund som bræmmer til reduktion af erosion og fosfortab. Bræmmer antages 
etableres med 5 m bredde ud over det nuværende lovkrav (2 m ved de fleste vandløb) til at 
forhindre erosionsmateriale i at nå frem til vandløb i de områder, hvor der er risiko for 
erosionstab, og ikke nødvendigvis placeret langs vandløb. 
 
7.2. Beskyttelse af terrestrisk natur 
Udtagning af arealer i omdrift i ådale vil medføre en reduktion af næringsstofbelastningen i 
vandløbet, men udtagningen kan også bidrage til at skabe sammenhængende udyrkede arealer, 
bidrage til en mere naturlig hydrologi og vil hermed på sigt øge naturværdierne på arealerne. 
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For så vidt angår den terrestriske natur er det i ådalsskrænter, overgangszonen og dalbunden at 
overdrev, væld og kær, enge og moser vil være placeret, hvorfor en sammenhængende og 
målrettet beskyttelse i netop disse områder er væsentlig. 
 
For at opnå den største effekt for den terrestriske natur vil udtagning i hele ådale eller større 
strækninger dermed være hensigtsmæssigt. Væsentlige naturværdier på arealerne kan kun 
komme ved, at omdriften af arealerne ophører og arealanvendelsen ændres til ekstensiv drift 
eller ingen drift med vedvarende plantedække f.eks. ved vedvarende græsning, høslet, krat, 
naturnær skov og ved fri succesion. 
 
Ved at udtage ådalsstrækninger vil der skabes muligheder for, at en mere naturlig vegetation 
langsom vil indfinde sig i takt med at næringssalte udvaskes eller fjernes. Udviklingen fremmes 
ved at skabe gode spredningsmuligheder/korridorer ved at udtage sammenhængende arealer. 
For at bevare eller sikre en fremtidig gunstig udvikling af udtagne arealer er det væsentligt, at 
pleje/vedligeholdelse af arealerne prioriteres. 
 
7.3. Andre forhold vedrørende udtagning af ådalsarealer 
Af andre faglige grunde til at udtage jorde i ådalsstækninger kan nævnes følgende forhold, som 
navnlig er i relation til de tørveholdige lavbundsjorde i ådalene. Det er væsentligt i forhold til 
de erhvervs- og samfundsøkonomiske beregninger.  
 
Navnlig lavbundsjorde, der drives intensivt, sætter sig løbende (ofte med ca. 1 cm/år), hvorfor 
behovet for vandløbsvedligeholdelse i disse områder øges. Sætningen skyldes i væsentlig grad 
omsætning af organiske forbindelser, hvilket også fører til øget udvaskning af næringssalte. 
Jordene har dermed pga. sætninger og risiko for høj vandstand langt hen på foråret ofte en 
lavere dyrkningssikkerhed for landmanden. Ved intensiv drift at lavbundsjorde kræves løbende 
vandløbsvedligeholdelse, således at jordene ikke oversvømmes unødigt og en del af 
lavbundsarealet er pumpede arealer med løbende krav til pumpning af vand med henblik på at 
sikre en tilstrækkelig lav grundvandsstand, så landbrugsdrift er mulig.  
 
7.4. Landsdækkende udtagningsscenarier  
Nedenstående beregninger skal illustrere størrelsesordener for sammenhænge mellem mulige 
hovedvirkemidler i et udtagningsscenarium og de resulterende virkninger for transport af fosfor 
og kvælstofforbindelser til vandområder. Det beskrevne virkemiddel er udtagning af 
landbrugsjord af omdrift til vedvarende plantedække uden jordbearbejdning f.eks. græsning, 
natur, skov. De vurderede virkninger på udvaskning og transport af kvælstof og fosfor skal 
opfattes som omtrentlige størrelser, og der vil være meget stor variation mellem forskellige 
arealer/oplande/vandsystemer.  
 
Præcise vurderinger af mulighed for reduktion af tab og transport af næringssalte gennem 
udtagning af omdriftsarealer laves ved konkrete, lokalitets- og oplandspecifikke vurderinger, 
hvilket som nævnt vil blive gennemført i oplandet til Odense Fjord. 
 
For udtagningsscenarier er det ikke illustrativt at karakterisere scenarierne alene ved ændring i 
kvælstofudvaskning fra rodzonen, fordi udtagning (og bræmmer) formentlig vil være mest 
egnet i ådale og til at mindske fosfortilførsel til overfladevand uden normalt at mindske 
udvaskningen fra rodzonen.  
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Som tidligere nævnt vurderes det, at et sandsynligt niveau for forholdet mellem udvasket 
kvælstofmængde og kvælstoftransport i vandløb i gennemsnit vil være ca. 3 for hele landet. 
Som tidligere nævnt er det i oplandet til Odense fjord vurderet, at der som gennemsnit 
omsættes ca. 40 % af kvælstoffet i rodzonevandet inden det når frem til vandløbet. Tilsvarende 
er det skønnet, at der omsættes 49% af det kvælstof der udvaskes fra rodzonen i opladet til 
Mariager Fjord inden det når vandløbene i oplandet.  
 
7.5. Effekten af udtagning  
Det er ikke forsøgt at argumentere for størrelsen af de arealer, som reelt kan indgå i et 
udtagningsscenarium. De anvendte arealstørrelser kan sammenlignes med, at amterne har 
udpeget ca. 120.000 ha lavbundsarealer som mulige VMPII vådområder, og at der efter VMPII 
skal genskabes vådområder på 8.000-12.000 ha heraf. Det samlede vådbundsareal i Danmark er 
ca. 400.000 ha. Ved beregningerne er der regnet med følgende udtagninger: 
 
I VMPII vådområdeprojekter skal der opnås en N-fjernelse for projektområdet på min. 200 kg 
N/ha år. Der er kalkuleret med en lavere N fjernelse i nærværende sammenhæng, dels fordi der  
ikke alene er fokuseret på N fjernelse, men også naturintegration og dels fordi der ved stort 
omfang af udtagning i ådale vil blive medtaget arealer med mindre mulighed for N-reduktion. 
Derfor er der anvendt værdien 100 kg N/ha/år i beregningerne. 
  
På baggrund af Fosforundergruppens rapport antages fjernelse på i gennemsnit 5 kg P/ha ved 
en oversvømmelse på nogle dage. Der vil være meget stor variation, især afhængig af oplandets 
og ådalens karakter og nedbørsforholdene det enkelte år. Ved udtagning og permanent 
vegetationsdække på risikoarealet er det antaget, at den samlede mulige reduktion vil være 0,1 
kg P/ha/år. Generelt gælder det, at der vil være meget stor variation i tid og sted.  
 
For så vidt angår bræmmer antages, at de opfanger bidrag fra de højereliggende arealer (0,04-
0,2 kg P/ha/år), at en bræmme kan opfange fosforpartikler fra en afstrømning i en afstand af 
100 m. (altså fra 10 ha pr. en 1 km bræmme). En 1 km bræmme kan således antages i 
gennemsnit at reducere fosfortilførslen til vandløb med 1 kg P/ha år(0,4-2). Bræmmer etableres 
ikke nødvendigvis langs vandløb, men der hvor de mest hensigtsmæssigt kan tilbageholde 
fosfor og jordpartikler på deres vej mod et vandområde. 
 
Der er stor usikkerhed på de estimerede reduktioner i tilførsel til vandløb. Det er endvidere 
antaget, at reduktionen pr. hektar er ligefrem proportional med udtagningen. Dette medfører 
sandsynligvis, at virkningen overvurderes (specielt for fosfor), fordi arealernes egnethed 
mindskes, jo flere arealer der medtages. Derfor fås i  forbindelse med opnåelse af 50 % 
reduktion i kvælstofafstrømningen urealistisk store P-reduktioner. For så vidt angår 
kvælstofafstrømningen kan det til sammenligning anføres, at den nedbørskorrigerede diffuse 
kvælstofafstrømning via vandløb har været 70.000 - 80.000 tons N som gennemsnit op gennem 
halvfemserne. 
 
Som nævnt er det ikke illustrativt at karakterisere scenarier baseret på udtagning i ådale ved 
ændring i kvælstofudvaskning fra rodzonen, fordi udtagning her giver anledning til en 
forholdsvis større reduktion i kvælstofafstrømningen via vandløb. Det skyldes primært den  
kvælstofomsætning, som finder sted når de ånære arealer oversvømmes m.v.. Det er således 
ikke fordi, at reduktionen i  kvælstofudvaskningen fra rodzonen er større. Da retentionen er 
antaget at være 2/3 skal tiltaget erstattes med et alternativt virkemiddel, som mindsker 
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udvaskningen fra rodzonen med en faktor 3, for at opnå den samme reduktion i 
kvælstofafstrømningen.  
 
Scenarierne baseret på regelstyring og scenarierne baseret på udtagning i ådale vil således ikke 
give anledning til den samme reduktion i kvælstofafstrømningen fra rodzonen, men effekten i 
vandløbene vil være sammenlignelig. 
 
Scenarierne er derfor udarbejdet således, at den samlede effekt af de udtagne arealer groft 
svarer til den reduktion i kvælstofafstrømningen via vandløb, som scenarierne baseret på 
regelstyring giver anledning til. Det vil sige den effekt som en reduktion i 
kvælstofudvaskningen fra rodzonen på hhv. 5, 10, 25 og 50 % medfører i 
kvælstofafstrømningen fra vandløb - jævnfør afsnit 5.  
 
 
Tabel 17 Estimerede reduktioner i transport af N og P (t/år) igennem vandløb til havet fra DK. svarende til den 
reduktion i kvælstofafstrømningen som scenariet vedr.  5% reduktion i kvælstofudvaskningen fra rodzonen 
medfører. 
Virkemiddel 

Udtagning 

Udtaget areal Reduktion i N 
transport i vandløb 
t N/år 

Reduktion af P transport i 
vandløb 
t P/ år 

Ådale (100 kg N/ha og 5 kg P/ha) 33.000 ha 3300 165 
Højbund (grundvand) (15 kg 
N/ha) 

15.000 ha 225 ?** 

Højbund (erosion) (15 kg N/ha 
og 0,1 kg P/ha) 

  1500 ha 22,5 0,15 

Bræmmer (+ 5 m) (50 kg N/ha og 
1 kg P pr. km. Bræmme) 

  1000 ha  (2000 km) 50  2 

i alt 50.500 ha 3598 tons N 167 tons P 
 
 
 
Tabel 18 Estimerede reduktioner i transport af N og P (t/år) igennem vandløb til havet fra DK. svarende til den 
reduktion i kvælstofafstrømningen som scenariet vedr.  10% reduktion i kvælstofudvaskningen fra rodzonen 
medfører 
Virkemiddel 

Udtagning 

Udtaget areal Reduktion i N 
transport i vandløb 
t N/år 

Reduktion af P transport i 
vandløb 
t P/ år 

Ådale (100 kg N/ha og 5 kg P/ha) 69.000 ha 6.900  200* 
Højbund (grundvand) (15 kg 
N/ha) 

  29.000 ha 435  ?** 

Højbund (erosion) (15 kg N/ha 
og 0,1 kg P/ha) 

  2.900 ha 43,5 0,3 

Bræmmer (+ 5 m) (50 kg N/ha og 
1 kg P pr. km. Bræmme) 

    2.300 ha (4.600 km) 115 4,6  

i alt 103.200 ha 7490 tons N 250 tons P 
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Tabel 19. Estimerede reduktioner i transport af N og P (t/år) igennem vandløb til havet fra DK. svarende til den 
reduktion i kvælstofafstrømningen som scenariet vedr.  25% reduktion i kvælstofudvaskningen fra rodzonen 
medfører  
Virkemiddel 

Udtagning 

Udtaget areal 
Ha 

Reduktion i N 
transport 
t N/år 

Reduktion i P transport 
t P/år 

Ådale (100 kg N/ha og 5 kg P/ha) 190.000 ha 19000  200* 
Højbund (grundvand) (15 kg N/ha)   87.000 ha 1305 ?** 
Højbund (erosion) (15 kg N/ha og 0,1 kg 
P/ha) 

  8700 ha 131 0,9 

Bræmmer (+ 5 m) (50 kg N/ha og 1 kg P 
pr. km. Bræmme) 

    5500 ha 
(11.000 km) 

275  11 

i alt 291.200 ha 20711 tons N 212 tons P 
 
Tabel 20 Estimerede reduktioner i transport af N og P (t/år) igennem vandløb til havet fra DK. svarende til den 
reduktion i kvælstofafstrømningen som scenariet vedr. 50% reduktion i kvælstofudvaskningen fra rodzonen 
medfører  
Ophør af omdrift Udtaget areal 

Ha 
Reduktion i N transport 
t N/år 

Reduktion i P transport 
t P/år 

Ådale (100 kg N/ha og 5 kg P/ha) 380.000 ha 38.000  200 
Højbund (grundvand) (15 kg N/ha)   175.000 ha 2625 ? 
Højbund (erosion) (15 kg N/ha og 0,1 kg 
P/ha) 

  17.000 ha 263 1,7 

Bræmmer (+ 5 m) (50 kg N/ha og 1 kg P 
pr. km. Bræmme) 

    11.000 ha 
(22.000 km) 

550  20 

i alt 583.000 ha 41.438 tons N 224 tons P 
*Fosforgruppen skønner at der maksimalt kan etableres 40.000 ha med den angivne effekt. 
**Fosforgruppen har ikke kvantificeret effekten af tiltaget men vurdere at det vil have en effekt  
lang sigt.  
 
Sammenlignes ovenstående effekter knyttet til udtagningseksemplerne med den skønsmæssige 
vurdering af effekterne af scenariet baseret på regelstyring skal der f.eks. udtages ca. 270.000 
ha. med den nævnte fordeling mellem udtagning i ådale og på højbund for at erstatte effekten af 
scenariet baseret på regelstyring, hvor der opnås en reduceret kvælstofudvaskning fra rodzonen 
på 25 % . 
 
7.6. Scenarier minus udvalgte tiltag fra den nuværende generelle regulering 
Med henblik på at belyse forenklingsmuligheder i den nuværende regulering, er der foreslået et 
scenarie hvor elementer fra den nuværende regulering fjernes og erstattes med en målrettet 
udtagning.  
  
DMU og DJF har beregnet hvilken indvirkning bortfald af dele af den eksisterende lovgivning 
(fx 65% grønne afgrøder, 6% efterafgrøder og 10% reduktion af N-normer) vil have.  
 
De forventede ændringer er beskrevet i tabel 21a, og som det fremgår, forventes den største 
effekt af at fjerne normsænkningen.  
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Tabel 21a. Ændringer i forbrug af handelsgødning og N-udvaskning ved bortfald af udvalgte regler 
 Handelsgødning N-udvaskning
Regel  (tons N) (tons N)
6% efterafgrøder +1.400 +3.000
65% grønne marker Ingen Ingen
10% normsænkning +40-47.000 +12-14.000
Samlet +41-48.000 +15-17.000
Kilde: Notater fra DJF&DMU  
 
Som det fremgår af tabellen har DMU og DJF skønnet at bortfald af  65% grønne afgrøder, 6% 
efterafgrøder og 10% reduktion af N-normer vil medføre en stigende udvaskning på ca. 15-
17.000 tons N. Såfremt der tages udgangspunkt i at retentionen i gennemsnit er 2/3 og 
anvendes den fordeling af udtagne arealer, som er anvendt ovenfor vil denne regulering, kunne 
erstattes med udtagning af ca. 77.000 ha. jævnfør nedenstående tabel 21b.  
  
Tabel 21b 
Ophør af omdrift Udtaget areal 

Ha 
Reduktion i N transport 
t N/år 

Reduktion i P transport 
t P/år 

Ådale (100 kg N/ha og 5 kg P/ha) 50.000 ha 5.000  200 
Højbund (grundvand) (15 kg N/ha)   23.000 ha 345 ? 
Højbund (erosion) (15 kg N/ha og 0,1 kg 
P/ha) 

  2300 ha 35 1,6 

Bræmmer (+ 5 m) (50 kg N/ha og 1 kg P 
pr. km. Bræmme) 

    1538 ha 
(3076 km) 

77  20 

i alt 76.838 ha 5457 tons N 203,2 tons P 
 
 
Som tidligere omtalt er der en række regionale/lokale forhold, der har afgørende betydning for 
effekten af de enkelte virkemidler. F.eks. vil en situation, hvor nogle af de generelle 
gødningsrelaterede virkemidler fjernes og erstattes med arealrelaterede virkemidler kunne 
medføre, at belastningen øges i nogle vandområder, fordi der i de pågældende oplande f.eks. 
ikke er mulighed for at etablere vådområder osv.. 
 
De økonomiske konsekvenser af en omlægning baseret på målrettet udtagning vil blive 
vurderet af Økonomimodelgruppen. 
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8. Scenarier for Mariager Fjord 
8.1. Indledning 
Der henvises til debatoplæg vedr. Mariager Fjord og  Miljømodelgruppens rapport for så vidt 
angår en detaljeret beskrivelse af Mariager Fjord og opland samt de scenarier, der tidligere er 
gennemføret her. 
 
Det fremgår af debatoplægget, at de to amters regionplaner indeholder målsætninger for 
vandkvaliteten i Mariager Fjord. Målsætningen for Inderfjorden er den generelle 
basismålsætning, der skal sikre, at vandkvaliteten gør området anvendeligt til badning og 
alsidigt fiskeri, samt at dyre- og plantelivet kun i begrænset omfang påvirkes af den 
menneskelige aktivitet. For Inderfjorden betyder denne målsætning blandt andet, at udbredelsen 
af ålegræs skal være mere end 2 meters dybde, at sigtdybden i sommerperioden skal være 
mindst 4 meter, samt at der året rundt skal være mere end 4 mg ilt pr. liter fra 0-10 meters 
dybde. Ingen af disse forhold er opfyldt.  
 
Når effekterne af Vandmiljøplan II mv. inkluderes er det beregnet, at der fortsat skal ske en 
reduktion i kvælstoftilførslen til fjorden på i størrelsesordenen 125-150 tons N – afhængigt af 
hvor meget der kan reduceres i punktkildebidraget. Da tilførslen fra punktkilderne er af mindre 
betydning (< 7 %) er det primært det diffuse tab, som skal reduceres.  
 
Det fremgår således af debatoplægget vedr. Mariager Fjord, at der for at få en forbedret 
miljøtilstand i Mariager Fjord snarest skal iværksættes tiltag, der medfører en yderligere 
reduktion i tilførslen af kvælstof i størrelsesordenen 130 tons pr. år fra landbruget og en samlet 
yderligere reduktion i tilførslen af fosfor med omkring 6 tons pr. år. Ifølge kildeopsplitningen 
bidrager landbruget med 35% af fosfortilførslen til Mariager Fjord, baggrundsbidraget udgør 
32, det atmosfæriske bidrag 2% medens punktkildebidraget bidrager med ca. 30 %.  
 
Jævnfør Miljømodelgrupens rapport vil målsætningen kunne opfyldes ved forskellige 
kombinationer af reduceret fosfor- og kvælstoftilførsel – en mindre reduktion i tilførslen af det 
ene næringsstof kan kompenseres af en større reduktion af et andet.  
 
Da en stor del af ferskvandsafstrømningen fra oplandet til Mariager Fjord går via grundvandet 
er det skønnet, at der vil være ca. 20-30 års forsinkelse før fuld effekt af en reduceret 
udvaskning fra landbrugsarealerne vil vise sig. 
 
Som beskrevet ovenfor opstilles dels et scenarium baseret på tiltagene i den nuværende 
regulering og dels et scenarium baseret på udtagning i ådale m.m., hvor udgangspunktet er, at 
den politiske vedtagne målsætning skal opfyldes. Med henblik på at illustrere hvilken tilstand   
en ”mindre” reduktion af kvælstofbelastningen belastningen vil kunne give anledning til, 
opstilles tilsvarende scenarier, hvor reduktionsmålsætningen er 50 % af ovenstående, svarende 
til ca. 60 tons N.  
 
8.2. Scenarium for Mariager Fjord baseret på virkemidlerne i den nuværende regulering.  
Med udgangspunkt i beskrivelserne vedr. fjorden, oplandet og landbrugspraksis jævnfør  
Miljømodelgruppens rapport opstilles nedenstående tabel 22a vedr. reduceret 
kvælstofudvaskning og tabel 22b vedr. ammoniakreduktion, som meget overordnet beskriver  
teoretiske potentialer, der er tilknyttet forskellige tiltag. Generelt gælder det, at de angivne 
estimater er gennemsnitsbetragtninger, som kan dække over betydelig variation. 
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Estimaterne er dels baseret på baggrund af en vurdering af det samlede omdriftareal og 
husdyrhold i oplandet til Mariager Fjord, en opgørelse over andelen af lavbundsområder i 
oplandet, som vurderes at kunne anvendes til etablering af vådområder samt de 
standardeffekter, som undergrupper har angivet til hvert virkemiddel.  
  
Det bemærkes, at forudsætningen for at nå den forventede effekt er, at alle landmænd i 
oplandet omfattes af regler, som bygges ovenpå den eksisterende generelle, nationale 
regulering. 
 
Som tidligere nævnt er det i oplandet til Mariager fjord vurderet, at der som gennemsnit 
omsættes 49 % af kvælstoffet i rodzonevandet inden det når frem til vandløbet - jævnfør 
Miljømodelgruppens rapport. Der er indenfor oplandet stor variation på hvor stor denne 
tilbageholdelse er. 
  
I forbindelse med nedenstående estimater fra debatoplægget vedr. Mariager Fjord og 
Miljømodelgruppens rapport er der taget udgangspunkt i, at oplandet til Mariager Fjord er 572 
km2, og at landbrugsarealet udgør 66 % heraf svarende til ca. 38.000 ha. Husdyrtrykket i 
oplandet er ca. 40.000 dyreenheder.  
 
Virkemidlerne er grovsorteret udfra omkostningseffektivitet, således som det også var tilfældet 
med de generelle scenarier. 
 
Det skal pointeres, at en præcise vurderinger af muligheden for at reducere tab og transporten 
af næringssalte skal gennemføres ved konkrete, lokalitets- og oplandspecifikke vurderinger, der 
tager direkte hensyn til bl.a. de lokale klimatiske, geologiske, hydrologiske og 
landbrugsmæssige forhold.  
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Tabel 22a: Oversigt over effekterne tilknyttet enkelte virkemidler.    
Gødningsrelaterede  Effekt Kg N/ha  Yderligere 

anvendelse af 
virkemidlet 

Reduktion i 
kvælstofudvaskning 
fra rodzonen tons N 

*Skønnet reduktion i 
kvælstofafstrømningen 
via vandløb tons N 
ved retention =49%  

Reduceret 
ammoniakemission 
–  tons NH3-N

Reduceret 
fosfortab til 
vandmiljøet 

Natur  Klima

Yderligere skærpelse af krav til 
udnyttelse af N i husdyrgødning 
1) 

 1) 5 % point 
10%point

Ca. 60
Ca. 120

Ca 31
Ca. 61 

Ca. 4,5
 Ca. 9

+ + + 

Reduceret N-kvote i forhold til 
nuværende norm. 2) 

 10 % Point
20 %Point

Ca.160
Ca.310

Ca. 80
Ca. 158

Ca. 12
Ca. 24

+  ++

Reduceret husdyrproduktion i 
forhold til nuværende på 40.000 
DE 3) 

9,6 kg N/DE  10 % (4000 DE)
20 %
40 %

Ca. 38
Ca. 76

Ca. 152

Ca. 19
Ca. 39
Ca. 78

 Ca. 104
Ca. 208
Ca. 416

++ ++  ++

4) Øget foderudnyttelse  Ca. 19 Ca. 10 ? +   
Arealrelaterede Effekt kg N/ha  
5) Målretning af eksisterende 6 
% efterafgrøder til arealer som 
modtager husdyrgødning (og evt. 
JB 1-3)  

12 kg N/ha 2000 ha
(nuværende areal 

med 6 % 
efterafgrøder) 

Ca. 24 12 7)+  + 

5) Målrettet etablering af 
efterafgrøder på husdyrbrug m.v. 
med udgangspunkt i potentiale 
på 3000 ha  
 

37 kg N/ha 3000 ha Ca. 111 Ca. 57 ? 7)+  + 

6)Udtagning af arealer i omdrift i 
ådale/vådområder (med udgp. i at 
der kan etableres 1000 ha) 

100 kg N/ha 10 % (100 ha)
20 % (200 ha)
40 % (400 ha)

Ca. 10
Ca. 20
Ca. 40

Ca.10
Ca.20

Ca. 40

? +++ +++  ++

8) Udtagning på højbund 
/drikkevand (% af 
landbrugsarealet i opland) 

50 kg N/ha 10 % (3800 ha) 
20 % (7600 ha)

40 % (15.200 ha)

Ca. 190 
Ca. 380
Ca. 760

Ca.95
Ca.190
Ca. 385 

Ca. 25
Ca. 50

Ca. 100 

.++    ++. +++

9)Yderligere omlægning til 
Økologisk Jordbrug (% af 
landbrugsarealet i opland) 

28 kg N/ha 10 % (3800 ha)
20 % (7600 ha)

40 % (15.200 ha)

Ca.105 
Ca. 210
Ca.420

Ca. 70
Ca.140
Ca. 280

Ca. 19
Ca. 38
Ca. 76

+ + + 

1) Det er forudsat, husdyrholdet i oplandet udgør 40.000 DE og at 1 de = 100 Kg N. En skærpelse af udnyttelseskravet med 10 %-point i oplandet til Mariager Fjord 
vil betyde, et reduceret forbrug af handelsgødning på ca. 400 tons N  (4000 tons N x 10%)Jf.. N-gruppens rapport vurderes, at udvaskningen reduceres med 30% ( 25-
35%)  af nedgangen i handelsgødningsforbruget Dette svarer til en reduceret udvaskning på 120 tons N (400 tons x 0,3 kg N/ha =120). Den resulterende reduktionen i 
ammoniakfordampning er estimeret til 2,2 %  af det reduceret handelsgødningsforbrug N svarende til  8,8 tons N (2,2, % af 400 tons N) (jf. N-rapport). Mulighederne 
for en skærpet udnyttelse af husdyrgødningen skal vurderes nærmere, herunder effekten af at øget teknologianvendelse.   
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2) Der tages udgangspunkt, i at den gennemsnitlige N-norm er i størrelsesorden 138 kg N/ha (373.000 t/2,7 mio 
ha). Kvoten i oplandet til Mariager Fjord er således 5520 tons N (40.000 ha x 138 kg N/ha). En reduktion i N-
normen med 10% svarer til en reduktion i udvaskningen på 165. tons N (5520 tons N x 10 % x 0,3). Effekten af en 
yderligere reduktion på 10% er beregnet til 150 tons N (5520 tons x 10%x 0,27)- N-rapporten.  
 
3) Det samlede husdyrhold i oplandet er opgjort til 40.000DE. Ved en reduktion i husdyrproduktionen antages det, 
at afgrødernes gødningsbehov i stedet skal dækkes ved anvendelse af handelsgødning. Det er antaget, at 
husdyrgødningen i gennemsnit udnyttes med 68 % (krav til udnyttelse af  N i husdyrgødning vægtet efter mængde 
af N i husdyrgødningen for dyrearter og gødningstype) samt at arealer, som tidligere har fået husdyrgødning, 
efterfølgende gødes med handelsgødning. Jf. N-gruppens rapport vurderes, at udvaskningen reduceres med 25-
35% af nedgangen i handelsgødningsforbruget. Dvs. effekt =9,6 kg N/ha pr. reduceret DE (32 kg N/DE x 0, 3kg 
N/ha). Effekten af tiltaget vil naturligvis afhænge af hvilke husdyr, der fjernes, idet udnyttelseskravet til N i f.eks. 
svinegylle i dag er 75 % vil reduktion af svineholdet reducere udvaskningen fra rodzonen med ca. 7,5 kg N pr. DE. 
For dybstrøelse vil ændringen i belastningen være større. Det er endvidere antaget, at en reduktion i husdyrholdet 
på 10 % også vil reducere ammoniakemissionen med 10 % osv. Det er antaget at den totale 
ammoniakfordampning fra husdyrproduktionen er 65.000 tons N svarende til en reduktion på ca. 26 hg N/DE.  
 
4) Med udgangspunkt i at husdyrholdet i oplandet udgør 40.00 DE svarende til 1,6% af det samlede husdyrhold  i 
DK er det antaget at effekten af tiltaget udgør 1,6% den effekt tiltaget er vurderet til nationalt. Dette skal 
undersøges nærmere. 
 
5)Det er antaget, at de eksisterende 6 % efterafgrøder svarende til ca. 2000 ha i oplandet kan målrettes mod 
arealer, som modtager husdyrgødning (og evt. JB 1-3), og at effekt af efterafgrøder hermed øges fra 25 kg N/ha til 
37 kg N/ha - svarende til en forøget effekt på 12 kg N/ha. Det er yderligere antaget, at der kan etableres  
yderligere ca. 3000 ha (185.000 x 1,6 % (oplandets andel af det samlede husdyrhold)) målrettet mod husdyrbrug 
(og evt. JB 1-3) med en effekt på 37 kg N/ha. Udgangspunktet for vurderingerne er effekten af efterafgrøder er N-
rapporten.  Det skal præciseres, at mulighederne (arealomfanget) for at målrette efterafgrøder skal vurderes 
nærmere. Det skal præciseres, at effekterne af efterafgrøder forudsætter efterafgrøden ikke har en N-norm. Det 
skal også anføres, at de langsigtede eftervirkninger af at dyrke efterafgrøder bør følges fremover. 
 
6) Der er for udtagning i ådale kalkuleret med en N fjernelse på 100 kg N/ha jf, Naturintegrations gruppens 
rapport og N-rapporten, dels fordi der ikke alene er fokuseret på N fjernelse, men også naturintegration og dels 
fordi der ved stort omfang af udtagning i ådale vil blive medtaget arealer med mindre mulighed for N-reduktion.  
 
7) Den positive effekt i forhold til reduceret fosfortab til vandmiljøet er under forudsætning af udtagning i 
risikoområder.  
 
8)Jævnfør N-rapporten er reduktionen i ammoniakemissionen opgjort til 6,7 kg N/ha. 
 
9) Jævnfør N-rapporten er reduktionen i ammoniakemissionen opgjort til 5 kg N/ha.
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Tabel 22b. Estimeret reduktionspotentiale for ammoniakemission ved anvendelse staldteknologi 
 Teknologi Andel af

husdyrgødningen, 
som teknologien 
anvendes på 

  Skønnet reduktion af 
nitatudvaskningen alt 
andet lige 
 
Tons N/år 

Skønnet reduktion i 
nitratudvaskningen ved en 
reduktion af gødningstilførslen 
svarende til det øgede NH4 
indhold i gyllen tons N 

Reduceret 
ammoniak 
emission. 
Tons NH3-
N/år 

Reduceret 
fosfortab 
til 
vandmiljøe
t 

Natur  Klima

Forsuring i kvægstalde 
(75 % reduktion af ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

100 %

-8,1
-16,2
-32,4

-81

0
0
0
0

27
54

108
270

++  +

Forsuring i svinestalde 
(60 % reduktion af ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

100 %

-7,2
-14,1
-28,2

-70,8 

0
0
0
0

24
47
94

236

++  +

Skrabere i kvægstalde 
(50 % reduktion af ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

-1,2
-2,7
-5,4

0
0
0

4
9

18

++  

Køling af gylle i svinestalde 
(35 % reduktion af ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

-1,5
-3,3
-6,3

0
0
0

5
11
21

+  

Staldseparering i svinestalde 
(50 % reduktion af ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

-2,4
-4,5

-9

0
0
0

8
15
30

++  +

Luftvasker/scrubber i svinestalde 
(80 % reduktion af ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

-4,5
-9

-18

0
0
0

15
30
60

+++  +

V-formede gyllekanaler i kvægstalde (30 % 
reduktion af ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

-0,9
-1,8
-3,6

0
0
0

3
6

12

+  

V-formede gyllekanaler i svinestalde (30 % 
reduktion af ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

-1,5
-2,7
-5,4

0
0
0

5
9

18

+  

Biogasbehandling af den del af 
husdyrgødningen, som pt. Ikke behandles 2) 

10%(355 tons N)
20%(710 tons N)

40%(1420 tons N)

0
0
0

11,6
21,3
42,6

Sandsynligvis 
svagt øget 

emission

+   +++

Yderligere nedfældning af gylle 3) 10% (181 tons N)
20% (362 tons N)
40% (725 tons N)

-3,3
-6,6

-13,2

0
0
0

11
22
44

++  
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1) Beregningsforudsætningerne forbundet med ovenstående fremgår af bilag IV. Der er tale om nogle meget 
foreløbige tal, som må betragtes som usikre. 

2) Baseret på gennemgangen i N-rapporten vurderes N-tilgængeligheden at øges med ca. 10 kg N/100 kg total-N. 
Denne mængde reduceres dermed i handelsgødningen, og udvaskningsreduktionen beregnes som 30% af den 
reducerede mængde. 
3) Der antages at være ca. 2296 tons N i gylle i oplandet svarende til at husdyrholdet i oplandet udgør 1,6 % af 
det samlede husdyrhold 143.500 tons N x 1,6 %). Det er antaget, at også i oplandet til Mariager Fjord i 2002 blev 
ca. 21% af al gylle nedfældet. Her regnes på 10-40% nedfældning af de resterende 79%. Dvs. at  yderligere 10% 
nedfældning  = (21% + 10% af 79% = 7,9%) i alt 28,9%. Det antages, at ammoniakemissionen reduceres med ca. 
6,6 % af indholdet af total-N i gyllen. Heraf antages at 30% udvaskning. 
 
Ovenstående estimater af potentialerne forbundet de enkelte virkemidler jævnfør tabel 22a og b 
er nedenfor anvendt til opstilling af scenarier for opnåelse af målsætningen for Mariager Fjord, 
svarende til en reduktion i kvælstofbelastningen på ca. 120 tons N. Der er tilsvarende opstillet 
scenarier for opnåelse af en målsætning svarende til en halvering af ovenstående 
reduktionsmål.  
 
Som tidligere anført skal en præcise vurdering af muligheden for at reducere tab og transporten 
af næringssalte gennemføres ved konkrete, lokalitets- og oplandspecifikke vurderinger, der 
tager hensyn til bl.a. de lokale klimatiske, geologiske, hydrologiske og landbrugsmæssige 
forhold. 
 
Ovenstående reduktionspotentialer forbundet med forskellige teknologier kan sammenholdes 
med, at det med udgangspunkt i data fra GLR og CHR registeret er beregnet, at den samlede 
ammoniakfordampning fra husdyrproduktion  i oplandet til Mariager Fjord er i 
størrelsesordenen 1176 tons NH3.-N. 
Tabel 23: Scenarium I for Mariager Fjord med lav reduktion (ca. 60 tons N)  

Virkemiddel Areal, 
hektar 

Reduceret 
udvaskning 
tons N rodzone 

Reduceret 
afstrømning. 
Vandløb v. 
retention = 49 %)

Reduceret 
ammoniakemis
sion tons N 

Reduceret P-tab til 
vandmiljøet 
 
Tons P 

Foderudnyttelse N  Ca. 19 Ca.10 ? ?
5  % skærpelse af udnyttelseskrav t. 
husdyrgødning. 

 
 

Ca. 60 Ca. 31

 
 

Ca.4,5  

?

 Målrettet anvendelse af nuværende 
6% efterafgrøder med stort N optag  
(12 kg N/ha) 

 
 

2000 
 

Ca. 24  Ca. 12

 
 

- 

?

Udtagning i ådale  (100 kg N/ha)  
100 Ca. 10 Ca. 10

 
? Ca. 0,5

Forsuring af gylle i 10 % af de 
gyllebaserede kvæg - og 
svinestalde.Forsuring af gylle  

 Ca. 51 -

Nedfældning af yderligere 10 % 
gyllen  

 Ca. 11 -

I alt   Ca. 113 tons 
N

Ca. 63 tons N Ca. 66,5 tons 
N 

Ca. 0,5 tons P

 Målsætning 
 

 Ca. 62 tons N  
 

6 tons P 3) 

 
 
 

 75



Tabel 24: Scenarium I for Mariager Fjord ved målsætning (ca. 120-125 tons N) 
Virkemiddel Areal, 

hektar 
Reduceret 
udvaskning tons 
N rodzone 

Reduceret 
afstrømning. 
Vandløb v. 
retention = 49 %)

Reduceret 
ammoniakemis
sion tons N 

Reduceret P-tab t. 
vandmiljøet 
 
Tons P 

Forbedret foderudnyttelse N   Ca. 19 Ca.10 ? ?
 10 % skærpelse af udnyttelseskrav t. 
husdyrgødning. 

 
 Ca. 120 Ca. 61

 
Ca. 9 

 
?

Målrettet anvendelse af nuværende 
6% efterafgrøder med stort N optag  
(12 kg N/ha) 

 
2000 

 
Ca. 24  Ca. 12

 
0 

?

Udtagning i ådale  (100 kg N/ha og 5 
kg P/ha) 

 
250 

 
Ca. 25 Ca. 25

? 
 Ca. 0,5

Udtagning/Skovrejsning. (50 kg 
N/ha og 0,1 kg P/ha) . 

250 Ca. 13 Ca. 7 Ca. 1,7 

3) Ca. 0,03
Forsuring af gylle i 20 % af de 
gyllebaserede kvæg - og 
svinestalde.Forsuring af gylle  

 Ca. 101 -

Bioafgasning af yderligere 20% af 
gyllen  

 Ca. 21,3 Ca. 10,8  ?

Nedfældning af yderligere 20 % af 
gyllen.  

2500 
ha 

Ca. 22 -

I alt   Ca. 222,3 tons 
N

Ca. 125,8 tons N Ca. 134 tons N Ca. 0,503 tons P

 Målsætning 
 

 Ca. 124 tons N  
 

4)              6 tons P
 

1) Beregningsforudsætningerne fremgår af fodnoterne til tabel 18a og 18b. 
2) Effekten af de teknologiske tiltaget er under antagelse af at gødningstilførslen reduceres svarende til det øgede 
ammoniumindhold. 
3) Forudsat virkemidlet anvendes på risikoarealer og skovrejsning sker med løvtræ og med plantedække mellem 
træerene 
4. Som tidligere anført bidrager landbruget med 35 % af fosforbelastningen. Det er ikke 
vurderet hvor meget punktkilderne kan medvirke til at reducere fosforbelastningen. 
 
Den samlede effekt af scenariet i Tabel 24 svarer til den kvælstofreduktion, som er 
målsætningen for Mariager Fjord. Det skal understreges, at effekten af scenariet er baseret på 
en foreløbig vurdering, og at effekten skal vurderes mere detaljeret, når det endelige 
scenarierne er lagt fast. Forudsætningerne for scenariet vil i den forbindelse blive gået efter i 
detaljer af Miljømodelgruppen m.v..  
 
Reduktion for fosforoverskuddet i oplandet til Mariager Fjord.  
På fosforområdet er der som for de generelle scenarier regnet med en regulering, som tager 
udgangspunkt i en nedbringelse af fosforoverskuddet kombineret med en målrettet indsats i 
risikoområderne.  
 
Som anført vil der være flere målrettede tiltag, som kan være med til at reducere det diffuse tab 
af fosfor. Jævnfør Fosforgruppens rapport er det imidlertid vanskeligt at kvantificere effekten 
af disse tiltag.    
 
For så vidt angår scenarier for nedbringelse af fosforoverskuddet i oplandet til Mariager Fjord 
kan udgangspunktet som foreslået for de generelle scenarier være P-balance + 10 kg P/ha, P-
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balance og en behovsbaseret P-tilførsel. Få fastlagt størrelsen af P-overskudde vurderes hvor 
stor effekt forbedret fodring vil have i oplandet med henblik på at kunne definere hvor stort  
fosforoverskud, der skal eksporteres ud af oplandet. Disse oplysninger er endnu ikke 
tilvejebragt, men vurderingerne vil bliver foretaget i forbindelse med Miljømodelgruppens Fase 
II. 
 
Nedenfor er skitseret, hvordan et scenarier for nedbringelse af fosforoverskuddet kan opstilles. 
Udgangspunktet er, at den overordnede regulering sker via en P-norm eller via 
harmonikravene, og at reguleringen enten resulterer i en omfordeling af fosfor i 
husdyrgødningen således at P i handelsgødning erstattes, hvilket må anses for det mest 
realistiske. Alternativt reduceres antallet af husdyr i oplandet. Da det ikke for nærværende har 
været muligt at finde oplandsspecifikke data vedr. fosforoverskuddet i oplandet, vil disse 
vurderinger blive gennemført i forbindelse med analyserne af scenarierne.  
 
Tabel 25, Nedbringelse af fosforoverskud  via forbedret fodring og omfordeling af P i husdyrgødning. 

 Målsætning for reduktion af 
P-overskuddet 

Virkemiddel P-balance P-balance +10kgP/ha Behovsbaseret p-
tilførsel 

Effekt af bedre 
foderudnyttelse i oplandet 
1) 

192 tons P 192 tons P 192 tons P 

Omfordeling via 
gylleseparation m.v. 

Xx tons P 
- 

Xx  tons P Xx tons P  

Reduktionsmål Xx  tons P (10-12 kg P/ha  Xx tons P (fosforbalance) Xx tons P 
 
Tabel 26. Nedbringelse af fosforoverskud  via forbedret fodring og reduceret husdyrhold.  
 Målsætning for reduktion af 

P-overskuddet 
Virkemiddel P-balance P-balance +10kgP/ha Behovsbaseret P-

tilførsel 
Effekt af bedre 
foderudnyttelse i oplandet 
1) 

192  tons P 192 tons P 192 tons P 

Reduktion af husdyrhold 
via skærpet harmonikrav  

Xx tons P Xx  tons P Xx tons P 

Reduktionsmål Xx  tons P (10-12 kg P/ha Xx  tons P (fosforbalance) Xx tons P 
1) Det er antaget at effekten af forbedret fordring i oplandet er 1,6%- svarende til andelen af det samlede 

husdyrhold af det nationale potentiale. Fosforfruppen har angivet at det samlede nationale potentiale er ca. 
12.000 tons N. 

  
Hovedindholdet af scenariet vedr. reduktion af fosforoverskuddet bliver at få vurderet 
omkostningerne ved at opnå enten fosforbalance, fosforbalance + 10 kg P/ha eller en 
behovsbaseret P-tilførsel via hhv. en reduktion af husdyrholdet eller omfordeling, hvor 
teknologi kan indgå som et væsentligt virkemiddel.  
 
En vurdering af mulighederne for at foretage en målrettet indsats i højrisikoområder kræver en 
detaljeret kortlægning af disse områder. Denne er ikke gennemført i oplandet. 
 
8.3 Udtagning i oplandet til Mariager Fjord 
I oplandet til Mariager Fjord er der ca. 1400 ha ådal, som er vurderet velegnet til udtagning 
med henblik på tilbageholdelse af næringssalte og yderligere ca. 600 ha egnet, mens ca. 1400 
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ha er vurderet mindre egnet (Nils Schou, NJA). I oplandet til Mariager Fjord er det regnet med, 
at 2/3 af den nitrat, der forlader rodzonen vil nå frem til vandløb (mod ca. 1/3 i øvrigt i DK).  
 
Denne store andel skyldes, at en stor del af vandet siver næsten direkte ned i kalkmagasiner, 
hvori der ikke foregår megen denitrifikation, inden grundvandet når frem til vandløb. I 
beregningerne er der regnet med samme kvælstof og fosfor fjernelse ved udtagning i ådale som 
for de landsdækkende beregninger. Dette vil formentlig være en overestimering i oplandet til 
Mariager Fjord, fordi vandføringerne i vandløbene her er mere stabile end i landet som helhed 
og oversvømmelser derfor måske sjældnere. Specielt ved de høje udtagninger (2000 ha) bliver 
den angivne fjernelse urealistisk! 
 
Nedenfor er skitseret hvor mange hektar, der skal udtages med en fordeling hvor ca. 65% 
udtages i ådale, 30% udtages på højbund til beskyttelse af grundvand mod nitrat og 5 % på 
højbund til reduktion af erosion og fosfortab. Bræmmer antages etableres med 5 m bredde ud 
over det nuværende lovkrav (2 m ved de fleste vandløb) til at forhindre erosionsmateriale i at 
nå frem til vandløb, men ikke nødvendigvis placeret langs vandløb. Med de ovennævnte 
modifikationer er der lavet samme beregninger for Mariager Fjord opland som de 
landsdækkende beregninger. 
 
Tabel27 Estimerede reduktioner i transport af N og P (t/år) igennem vandløb til havet fra oplandet til Mariager 
Fjord ved udtagning svarende til en reduktion i belastningen på ca. 60 tons N.  
Virkemiddel 
 
 
Udtagning 

Udtaget areal Reduktion i N transport i 
vandløb 
T N/år 

Reduktion af P transport i 
vandløb 
t P/ år 

Ådale (100 kg N/ha og 
5 kg P/ha) 

550 ha 55  2,75 

Højbund (grundvand) 
(15 kg N/ha) 

250 ha 3,75  ? 

Højbund (erosion) (15 
kg N/ha og 0,1 kg P/ha) 

25 ha 0,38  0,003 

Bræmmer (+ 5 m) (50 
kg N/ha og 1 kg P pr. 
km. Bræmme) 

17 ha (34 km) 0,85  0,034 

I alt 842 ha Ca. 60 tons N 2,78 
 
Tabel 28 . Estimerede reduktioner i transport af N og P (t/år) igennem vandløb til havet fra oplandet til Mariager 
Fjord ved udtagning svarende til en reduktion i belastningen på ca. 120 tons N.. 
Virkemiddel 

Udtagning 

Udtaget areal Reduktion i N transport i 
vandløb 
t N/år 

Reduktion af P transport i 
vandløb 
t P/ år 

Ådale (100 kg N/ha og 
5 kg P/ha) 

1.100 ha 110 5,5 

Højbund (grundvand) 
(15 kg N/ha) 

550 ha 8,25 ? 

Højbund (erosion) (15 
kg N/ha og 0,1 kg P/ha) 

55 ha 0,83 0,006 

Bræmmer (+ 5 m) (50 
kg N/ha og 1 kg P pr. 
km. Bræmme) 

34 ha (68 km) 1,8  0,068 

i alt 1.739 ha Ca. 120 tons N Ca. 5,57 tons P 
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I modsætning til scenariet med generelle regler for hele oplandet, så vil udtagningsscenariet 
kunne gennemføres med konsekvenser for en mindre del af landbrugsarealet. Jvf. Tabel 28 vil 
udtagning af 1700 ha, svarende til ca. 4% af omdriftsarealet, kunne bidrage med en reduceret 
N-udvaskning, som svarer til den fastsatte reduktion af nitratbelastningen. 
 
Der kan formentlig findes ådalsområder, hvor en udtagning vil medføre en reduktion i kvælstof 
transporten på 100 kg N/ha år, men det er tvivlsomt, om der kan findes så store, egnede 
ådalsområder, at hele den forudsatte reduktion i N tilførsel til Mariager Fjord vil kunne opnås 
herved. Hvis en reduktion på 100 kg N/ha år kan opnås for 1000 ha ådal, der udtages af 
omdrift, vil dette kunne give den ønskede reduktion i N tilførsel til fjorden. 

 
Det skal dog bemærkes at de angivne værdier for fosforfjernelse ved udtagning i ådale i 
oplandet til Mariager Fjord formentlig er urealistisk høje. Dette skyldes, at vandløbene i høj 
grad er kildefødte i oplandet og derfor har en forholdsvis stabil vandføring. Dette betyder, at 
oversvømmelseshyppighed vil være lavere end gennemsnit for DK, og dermed bliver P 
fjernelsen lavere, formentlig under det halve. Af samme grund er kvælstoffjernelsen formentlig 
også overvurderet, men måske i mindre omfang, fordi en del af fjernelsen sker ved udsivning 
gennem dalbund 
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9. Scenarier for Odense Fjord 
 
9.1.Indledning 
Der henvises til Miljømodelgruppens rapport for så vidt angår en detaljeret beskrivelse af 
Odense Fjord og opland samt de scenarier, der tidligere er gennemføret her. 
 
For Odense Fjord er der jf. regionplan 2001-2013 politisk vedtaget en målsætning om, at den 
nordvestlige del af fjorden er udlagt med en skærpet målsætning som ”referenceområde for 
naturvidenskabelige studier”. Resten af fjorden er målsat med en generel målsætning som 
”fiskevand til lyst- og/eller erhvervsfiskeri, samt hvor de naturlige betingelser er tilstede, gyde- 
og/eller opvækstområde for fisk. Dertil kommer at store dele af fjorden, herunder den inderste 
del, er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (EU-habitatområde og 
fuglebeskyttelsesområde). Der er ikke politisk vedtaget, hvad denne målsætning for fjorden 
betyder kvantitativt for forskellige kvalitative parametre. Der er i Miljømodelgruppens rapport 
taget udgangspunkt i, at målsætningen for den inderste del af fjorden svarer til en maksimal 
påvirkning af makroalgebiomassen på +50%. Det er vurderet, at dette kriterium indebærer at 
fosfor- og kvælstofbelastningen højst må forøges med ca. 50 % i forhold til den ”naturlige 
belastning”.  Ved ”1998-klima” indebærer det, en maksimal tilladelig tilførsel på ca. 8-900 tons 
N/år og ca. 30 tons P/år. 
 
Reduktion i N-belastningen 
Der er for Odense Fjord gennemført en række modelleringer, og af disse fremgår det, at selv 
ved opfyldelse af Vandmiljøplanens mål, skal der fortsat ske en reduktion i kvælstoftilførslen 
til fjorden på i størrelsesordenen 1000-1200 tons N samt en reduktion i fosfortilførslen på  30-
40 tons P. Fyns Amt har estimeret nedenstående udviklinger i kvælstoftransporterne i oplandet 
til Odense fjord ved afstrømningsnormaliseret klima. Dette klima er defineret som gennemsnit 
af perioden 1979/80-1988/89 med en noget mindre vandafstrømning end i 1998. (326 106 m3 i 
den førstnævnte periode mod 395 106 m3 i kalenderåret 1998).  
 
Jævnfør kildeopsplitning som fremgår af Miljømodelgruppens rapport bidrager landbruget med 
68% af kvælstoftilførslen til Odense Fjord, baggrundsbidraget udgør 18% medens 
punktkildebidraget udgør ca. 14 %, hvorfor det primært det diffuse tab, som skal reduceres, 
hvis målsætningen skal opfyldes.  
 . 
Tabel 29 
1980’er 
Vand=326 106 m3

N-udvaskning 
Tons N 

Retention 
% 

Til vandløb 
Tons N 

Udyrket 374 45 206 
Dyrket 3572 40 2168 
Spildevand   837 
Total   3211 
Tabel 30 
2001/2002 
Vand=326 106 m3

N-udvaskning 
Tons N 

Retention 
% 

Til vandløb 
Tons N 

Udyrket 374 45 206 
Dyrket 2625 40 1575 
Spildevand   333 
Total   2114 
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Tabel 31 
VMP defineret som 
50% reduktion af N-
udvaskning fra dyrkede 
arealer i forhold til 
1980’er 
Vand=326 106 m3

N-udvaskning 
Tons N 

Retention 
% 

Til vandløb 
Tons N 

Udyrket 374 45 206 
Dyrket 1786 40 1071 
Spildevand   333 
Total   1610 
 
Tabel 32 
VMP yderligere 
halvering af N-
udvaskning fra dyrket 
jord 
Vand=326 106 m3

N-udvaskning 
Tons N 

Retention 
% 

Til vandløb 
Tons N 

Udyrket 374 45 206 
Dyrket 893 40 536 
Spildevand   333 
Total   1075 
 
I ovennævnte tabeller 29-32 er tilførslen fra udyrkede arealer muligvis overestimeret og 
tilførsel fra dyrket areal tilsvarende underestimeret.  
 
Jævnfør ovenstående og Miljømodelgruppens afrapportering fra fase I vil der med 
udgangspunkt i den nuværende vurdering af effekten af fuld implementering af VMP II skulle 
ske en reduktion i den samlede kvælstofbelastning til Odense fjord på i størrelsesordenen 1100-
1200 tons N  for at den opstillede målsætning for fjorden kan opfyldes, svarende til en afvigelse 
fra den beregnede referencetilstand plus 50 %. Med henblik på at kunne illustrere hvilken 
tilstand i fjorden mindre reduktioner i kvælstofbelastningen vil kunne give, foreslås yderligere  
to reduktionsmålsætninger inddraget i scenarierne. En halvering af ovenstående 
reduktionsmålsætning vil medføre en reduktionsmålsætning  på i størrelsesordenen 550-600 
tons N og en yderligere halvering heraf svarer til en reduktionsmålsætning på ca. 300 tons N. 
 
"I forbindelse med fase II af modelgruppens arbejde vil der til brug for scenarie beregninger 
blive opstillet oplandsmodeller for beregning af udledningen af næringsstoffer til fjorden, samt 
beregning af udvaskning og retention i oplandet. I forbindelse hermed vil referencebelastningen 
og den nuværende belastning af fjorden blive revurderet og modellerne vil blive verificeret på 
målte afstrømningsdata i fjordens opland. Dertil kommer at der vil blive foretaget en 
revurdering af hvilken effekt fuld implementering af VMP II vil have i oplandet til Odense 
Fjord. 
 
I modsætning til oplandet til Mariager Fjord er den dominerende jordtype i oplandet til Odense 
Fjord lerjord, hvilket betyder, at en væsentlig del af oplandet er drænet, således at hovedparten 
af ferskvandafstrømningen fra landbrugsarealer sker ved overfladenær (dræn m.m.) 
afstrømning direkte til vandløb uden den store forsinkelse, der f.eks. ses i oplandet til Mariager 
Fjord.  
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Med udgangspunkt i beskrivelserne vedr. fjorden, oplandet og landbrugspraksis jævnfør  
Miljømodelgruppens rapport opstilles nedenstående tabel, som meget overordnet beskriver  
teoretiske potentialer, der er tilknyttet forskellige tiltag. Generelt gælder det, at de angivne 
estimater er gennemsnitsbetragtninger, som kan dække over betydelig variation. Estimaterne er 
dels baseret på baggrund af en vurdering af det samlede omdriftsareal og husdyrhold i oplandet 
til Odense Fjord og dels på en opgørelse over andelen af lavbundsområder i oplandet, som 
vurderes at kunne anvendes til etablering af vådområder samt de standardeffekter, som 
undergrupper har angivet til hvert virkemiddel.  
 
Tillige er forudsætninger gennemgået under kap. 4 også gældende. Således er 
omkostningseffektivitet brugt som kriterium ved valg af virkemidler i scenariet om regelstyring 
i oplandet udover de nationale generelle regler. At alle landbrugsarealer i oplandet er omfattet 
af de generelle regler, og at kun en mindre del af landbrugsarealerne er berørt i 
udtagningsscenariet. 
 
Der er nedenfor taget udgangspunkt i følgende data som fremgår af Miljømodelgruppens 
rapport. Oplandet til Odense Fjord udgør ca. 1046 km2 og landbrugsarealet udgør 68% heraf 
svarende til ca. 71.000 ha. Det samlede husdyrhold i oplandet omfatter ca. 70.000 dyreenheder, 
fordelt på 59% svin, 37% kvæg og 4% anden husdyrproduktion. Husdyrtrykket i oplandet er 
gennemsnitligt 0,9 dyreenheder/ha.  
 
Som tidligere nævnt er det i oplandet til Odense fjord vurderet, at der som gennemsnit 
omsættes ca. 40 % af kvælstoffet i rodzonevandet inden det når frem til vandløbet. Foreløbige 
analyser foretaget af Fyns amt indikerer, at der vil være betydelige muligheder for at optimere 
effekten af de enkelte tiltag (for N-transporten i vandløb) ved en geografisk optimeret indsats 
med fokus på at gennemføre tiltag i oplande, hvor den overfladiske vand- og 
kvælstofafstrømning er størst. I disse områder vil kg N-effekten for vandløb være betydeligt 
større end i områder, hvor en større del af vandafstrømningen til vandløb er længere tid 
undervejs fra rodzonen.  
 
 
Nedenfor er opstillet tabel 33a og 33b hvor effekterne af virkemidlerne i forhold til reduceret 
kvælstof emission er opgjort ved forskellige %-satser. Baggrunden for opgørelsen er 
Kvælstofgruppens og Teknologigruppens estimater over effekten af det enkelte tiltag. Som 
tidligere nævnt er de angivne estimater gennemsnitsbetragtninger, som dækker over betydelig 
variation.  
 
Effekten af de enkelte virkemidler i forhold til beskyttelsen af den terrestriske natur, reduktion 
af emission af drivhusgasser og reduktion af fosforafstrømningen til vandmiljøet er i 
opstillingen af virkemidlernes potentiale angivet som anført nedenfor. Der er i denne vurdering 
ikke taget stilling til doseringen af virkemidlet, men blot foretaget en nøgtern vurdering af 
virkemidlets effekt i forhold til de valgte parametre.  
 
+++ Virkemidlet har en stor positiv effekt  
++ Virkemidlet har en medium positiv effekt 
+  Virkemidlet har en mindre positiv effekt. 
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Tabel 33a: Oversigt over effekterne tilknyttet enkelte virkemidler.    
 
Virkemidler 
 
 
 
Gødningsrelaterede  

Effekt Kg 
N/ha  

Yderligere anvendelse 
af virkemidlet 

Skønnet reduktion i 
kvælstofudvaskning 
fra rodzonen tons N 

*Skønnet 
reduktion i 
kvælstofafstrømnin
gen via vandløb 
tons N ved 
retention = 40%  

Reduceret 
ammoniakem
ission - tons 
N 

Reduceret 
fosfortab til 
vandmiljøet 

Natur  Klima

Yderligere skærpelse af krav til 
udnyttelse af N i husdyrgødning 
1) 

   + + + 5% point  Ca. 105
10%point Ca. 210

Ca. 63
Ca. 126 

ca. 7,5
Ca.15

Reduceret N-kvote i forhold til 
nuværende norm.2) 

  10% Point
20%Point

Ca.290
Ca.550

Ca. 174
Ca. 330

Ca. 21
Ca. 42

+ ++ 

Reduceret husdyrproduktion i 
forhold til nuværende 3) 

9,6 kg 
N/DE 

 10 % (7000DE)
20 % (14000 DE)
40 % 28000 DE)

Ca. 67
Ca. 134
Ca. 268

Ca. 40
Ca. 80

Ca. 160 

 Ca. 182
Ca. 364
Ca. 728

++ ++ ++ 

4) Øget Foderudnyttelse  Ca. 34 Ca. 20 ? +  
Arealrelaterede Effekt kg 

N/ha 
 

5) Målretning af eksisterende 6 
% efterafgrøder til arealer som 
modtager husdyrgødning (og evt. 
JB 1-3)  

12 kg N/ha 4000 ha
(nuværende areal med 

6 % efterafgrøder)

Ca. 48 Ca. 29 - 7)+ + 

5) Målrettet etablering af 
efterafgrøder på husdyrbrug m.v. 
med udgangspunkt i potentiale 
på 5000 ha  
 

37 kg N/ha 5000 ha Ca. 185 Ca. 111 - 7)+ + 

6)Udtagning af arealer i omdrift i 
ådale/vådområder (med udgp. i at 
der kan etableres 3500 ha) 

100 kg N/ha 10 % (350 ha)
20 % (700 ha)

40 % (1400 ha)
100 % (3500 ha)

Ca. 35
Ca. 70

Ca. 140
Ca. 350

Ca.35
Ca.70

Ca. 140
Ca. 350

? +++ +++ ++ 

8)Udtagning på højbund 
/drikkevand (% af 
landbrugsarealet) 

50 kg N/ha 10 % (7000 ha) 
20 % (14000 ha)
40 % (28000 ha)

Ca. 350 
Ca. 700

Ca. 1.400

Ca.230
Ca.450
Ca. 930 

Ca. 47
Ca. 94

Ca. 188

7)++ ++ +++ 

9)Yderligere omlægning til 
Økologisk Jordbrug (% af 
landbrugsarealet) 

28 kg N/ha 10 % (7000 ha)
20 % (14000 ha)
40 % (28000 ha)

Ca.196 
Ca. 392
Ca.784

Ca. 130
Ca. 260
Ca. 520

Ca. 35
Ca. 70

Ca. 146

+ + + 
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1) Det er forudsat, husdyrholdet i oplandet udgør 70.000 DE og at 1 de = 100 Kg N. En skærpelse af 
udnyttelseskravet med 10 %-point i oplandet til Odense Fjord vil betyde, et reduceret forbrug af 
handelsgødning på ca. 700 tons N  (7000 tons N x 10%)Jf.. N-gruppens rapport vurderes, at udvaskningen 
reduceres med 30% ( 25-35%)  af nedgangen i handelsgødningsforbruget Dette svarer til en reduceret 
udvaskning på 210 tons N (700 tons x 0,3 kg N/ha =210). Den resulterende reduktionen i 
ammoniakfordampning er estimeret til 2,2 %  af det reduceret handelsgødningsforbrug  N svarende til  15,4 
tons N (2,2, % af 700 tons N) jf. N-rapport. Mulighederne for en skærpet udnyttelse af husdyrgødningen skal 
vurderes nærmere i den videre analyse af scenarierne.   

 
2) Der tages udgangspunkt i at der den gennemsnitlige national N-norm er i størrelsesorden 138 kg N/ha 

(373.000 t/2,7 mio ha). Kvoten i oplandet til Odense Fjord er således 9660 tons N (70.000 ha x 138 kg N/ha). 
En reduktion i N-normen med 10% svarer til en reduktion i udvaskningen på 290  tons N (9660 tons N x 10 % 
x 0,3). Effekten af en yderligere reduktion på 10% er beregnet til 260 tons N (9660 tons x 10%x 0,27). Den 
reduceret ammoniakemission forbundet med at skærpe normerne med 10% er opgjort til ca. 21tons N (2,2 % 
af det reducerede handelsgødningsforbrug.  

 
3) Det samlede husdyrhold i oplandet er opgjort til 70.000DE. Ved en reduktion i husdyrproduktionen antages 

det, at afgrødernes gødningsbehov i stedet skal dækkes ved anvendelse af handelsgødning. Det er antaget, at 
husdyrgødningen i gennemsnit udnyttes med 68 % (krav til udnyttelse af  N i husdyrgødning vægtet efter 
mængde af N i husdyrgødningen for dyrearter og gødningstype) samt at arealer, som tidligere har fået 
husdyrgødning, efterfølgende gødes med handelsgødning. Jf. N-gruppens rapport vurderes, at udvaskningen 
reduceres med 25-35% af nedgangen i handelsgødningsforbruget. Dvs. effekt =9,6 kg N/ha pr. reduceret DE 
(32 kg N/DE x 0, 3kg N/ha). Effekten af tiltaget vil naturligvis afhænge af hvilke husdyr, der fjernes, idet 
udnyttelseskravet til N i f.eks. svinegylle i dag er 75 % vil reduktion af svineholdet reducere udvaskningen fra 
rodzonen med ca. 7,5 kg N pr. DE. For dybstrøelse vil ændringen i belastningen være større. Det er endvidere 
antaget, at en reduktion i husdyrholdet på 10 % også vil reducere ammoniakemissionen med 10 % osv. Det er 
antaget at den totale ammoniakfordampning fra husdyrproduktionen er 65.000 tons N svarende til en 
reduktion på ca. 26 hg N/DE.  

 
4) Med udgangspunkt i at husdyrholdet i oplandet udgør 70.000 DE svarende til 1,6% af det samlede husdyrhold  

i DK er det antaget, at effekten af tiltaget udgør 2,8% den effekt tiltaget er vurderet til nationalt. Dette skal 
undersøges nærmere. 

 
5) Det er antaget, at de eksisterende 6 % efterafgrøder svarende til ca. 4000 ha i oplandet (71.000 ha x 6%) kan 

målrettes mod arealer, som modtager husdyrgødning (og evt. JB 1-3), og at effekt af efterafgrøder hermed 
øges fra 25 kg N/ha til 37 kg N/ha - svarende til en forøget effekt på 12 kg N/ha. Det er yderligere antaget, at 
der kan etableres yderligere ca. 5000 ha efterafgrøder i oplandet med en effekt på 37 kg N/ha (Jf.- N-
rapporten er det vurderet, at der nationalt er muligt, at etablere yderligere 185.000 ha efterafgrøder målrettet 
mod husdyrbrug m.v. Antagelser vedr. effekt og arealomfang er foretaget med udgangspunkt i N-rapporten. 
Effekterne. Det er antaget, at 2,8% heraf svarende til andelen af det samlede husdyrhold kan etableres i 
oplandet.). Det skal præciseres, at mulighederne (arealomfanget) for at målrette efterafgrøder skal vurderes 
nærmere. Efterafgrøder vurderes også at have en positiv effekt på reduktion af fosforbelastningen  forudsat 
etablering sker på erosion truede arealer.  

 
6)  Der er for udtagning i ådale kalkuleret med en N fjernelse på 100 kg N/ha jf, Naturintegrations gruppens 

rapport og N-rapporten, dels fordi der ikke alene er fokuseret på N fjernelse, men også naturintegration og 
dels fordi der ved stort omfang af udtagning i ådale vil blive medtaget arealer med mindre mulighed for N-
reduktion.  

 
7) Positiv effekt på reduktion af fosforbelastningen  forudsat etablering sker på erosion truede arealer 
 
8) Jævnfør N-rapporten er reduktionen i ammoniakemissionen opgjort til 6,7 kg N/ha. 
 
9) Jævnfør N-rapporten er reduktionen i ammoniakemissionen opgjort til 5 kg N/ha. 
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Tabel 33b Tabel Estimeret reduktionspotentiale for ammoniakemission ved anvendelse staldteknolog 
Teknologi 
 

Andel af 
husdyrgødningen, 
som teknologien 
anvendes på 

Reduktion af 
nitratudvaskning alt 
andet lige 
 
Tons N/år  

E Skønnet reduktion i 
kvælstofudvaskning fra 
rodzonen tons N ved en 
reduktion af gødningstilførslen 
svarende til det øgede 
ammoniumindhold i gyllen  

Reduceret 
ammoniakemission 
tons N/år 

Reduceret 
fosfortab til 
vandmiljøet 

Natur  Klima

Forsuring i kvægstalde 
(75 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

100 %

-6
-12
-24

-60,3

0
0
0
0

20
40
80

201

++  +

Forsuring i svinestalde 
(60 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

100 %

-15
-30,3
-60,6

-151,2

0
0
0
0

50
101
202
504

++  +

Skrabere i kvægstalde 
(50 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

-0,9
-2,1
-3,9

0
0
0

3
7

13

++  

Køling af gylle i svinestalde 
(35 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

-3,3
-6,9

-13,5

0
0
0

11
23
45

+  

Staldseparering i svinestalde 
(50 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

-4,8
-9,6

-19,5

0
0
0

16
32
65

++  +

Luftvasker/scrubber i svinestalde 
(80 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

-9,6
-19,2
-38,7

0
0
0

32
64

129

+++  +

V-formede gyllekanaler i kvægstalde 
(30 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

-0,6
-1,5
-2,7

0
0
0

2
5
9

+  

V-formede gyllekanaler i svinestalde 
(30 % reduktion af 
ammoniakfordampningen) 

10 %
20 %
40 %

-3
-5,7

-11,7

0
0
0

10
19
39

+  

Biogasbehandling af den del af 
husdyrgødningen som p.t. ikke 
behandles 2) 

10 %(622 tons N)
20 %(1244 tons N)

40 % (2488 tons N)

0
0
0

19
38
76

Sandsynligvis svagt 
øget emission

+
bedre 

fordeling

  +++

Nedfældning af gylle 3) 10 % (317 tons N)
20 % (635 tons N)

40 % (1270 tons N)

-5,7
-11,4
-22,8

0
0
0

19
38
76

++  
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1) Beregningsforudsætningerne forbundet med ovenstående fremgår af bilag IV. Det skal iøvrigt understreges, at 
der er tale om meget foreløbige tal, som må betragtes som usikre. 

2) Baseret på gennemgangen i N-rapporten vurderes N-tilgængeligheden at øges med ca. 10 kg N/100 kg total-
N. Denne mængde reduceres dermed i handelsgødningen, og udvaskningsreduktionen beregnes som 30% af 
den reducerede mængde. 

3) Der antages at være ca. 4018 tons N i gylle i oplandet svarende til at husdyrholdet i oplandet udgør 2,8 % af 
det samlede husdyrhold (143.500 tons N i gylle i DK x 2,8 %). Det er antaget, at også i oplandet til Odense 
Fjord blev ca. 21% af al gylle nedfældet i 2002. Her regnes på 10-40% nedfældning af de resterende 79%. Det 
antages, at ammoniakemissionen reduceres med ca. 6,6 % af indholdet af total-N i gyllen. Heraf antages at 
30% udvaskes. 

 
De ovenstående reduktionspotentialer for reduktion af ammoniakemissionen  kan 
sammenholdes med at det med udgangspunkt i data fra GLR og CHR registeret er beregnet, at 
den samlede ammoniakfordampning fra husdyrproduktion  i oplandet til  Odense Fjord er er i 
størrelsesordenen 1968 tons NH3-N

Ud over de virkemidler, som er inkluderet i tabel 33a , kan det overvejes at inddrage potentialet 
ved foråspløjning forud for vårafgrøder. Det bør bl.a. vurderes hvor stort potentialet er i 
oplandet og om forårspløjning er foreneligt med en væsentlig øget anvendelse af efterafgrøder 
eller om implementering af et krav om forårspløjning før etablering af vårafgrøder vil kræve en 
væsentlige omlægning af sædskiftet. 
 
9.2. Scenarium for Odense Fjord baseret på virkemidlerne i den nuværende regulering.  
 
Med udgangspunkt i den tidligere vurdering af omkostningseffektiviteten og ovenstående tabel 
33a og 33b  vedrørende effekterne af forskellige virkemidler kan nedenstående scenarium 
sammensættes med udgangspunkt i de tiltag, der indgår i den nuværende regulering.  
 
Tabel 34. Scenarium I for Odense Fjord med lav reduktion (ca. 275-300 tons N) 

 
Virkemiddel 

Omfattet 
areal, hektar
 

Reduceret 
udvaskning fra 
rodzonen tons N

Reduceret N-
afstrømning 
vandløb v. 
retention = 40 %. 

Reduceret 
ammoniak 
fordampnin
g tons N 

Reduceret P-
tab til 
vandmiljøet 
 
Tons P 

Forbedret foderudnyttelse (N)         Ca. 34 Ca. 20 ? ?
5 % (point) skærpelse af udnyttelseskrav til 
husdyrgødning. 

        Ca. 105 Ca. 63            Ca.7,5  ?

Målrettet anvendelse af nuværende 6 % 
efterafgrøder.(yderligere effekt på 12 kg 
N/ha)  4000         Ca. 48 Ca. 29

 ?

Udtagning i ådale  (100 kg N/ha og 5 kg 
P/ha)  

1500 Ca. 150 Ca. 150 ? ca. 5 4)

Udtagning/Skovrejsning i højbund (50 kg 
N/ha og 0,1 kg P/ha) 1000 Ca. 50

Ca. 30 Ca. 6,7 Ca. 0,1 3) 

SFL-områder (30 kg N/ha) 
1000 Ca. 30

Ca. 18 ? ? 3)

Forsuring af gylle i 10 % af de gyllebaserede 
kvæg – og svinestalde.  

Ca. 70 

Nedfældning af yderligere 10%  af gyllen i 
oplandet  

Ca. 19 

I alt  Ca. 417 Ca. 310 Ca. 103 tons 
N 

5,5 tons P

Reduktionsmål   275-300 tons N   7-10 tons P
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Tabel 35. Scenarium II for Odense Fjord med reduktion af belastningen med ca. 550-600 tons N  
Virkemiddel Omfattet 

areal, 
hektar 

Reduceret 
udvaskning 
fra rodzonen 
tons N 

Reduceret N-
afstrømning 
vandløb v. 
retention = 40 %. 

Reduceret 
ammoniak 
fordampning tons 
N 

Reduceret P-
tab til 
vandmiljøet 
Tons P 

Foderudnyttelse N        Ca. 34 Ca. 20 ? ?
10 % (point) skærpelse af udnyttelseskrav 
til. Husdyrgødning. 

     Ca. 210 Ca. 126 Ca. 15 ?

Målrettet anvendelse af nuværende 6 % 
efterafgrøder.(yderligere effekt på 12 kg 
N/ha)  

4000       Ca.48 Ca. 29  ?

Udtagning i ådale (100 kg N/ha) 2000 Ca. 200 Ca. 200  4)  ca. 5
Udtagning/Skovrejsning i højbund (50 kg 
N/ha) 2500 Ca. 125 Ca. 75

Ca. 17 3)  ca. 0,3

SFL-områder (30 kg N/ha)* 2000 Ca. 60 Ca. 36 ? 3) ?

Økologisk jordbrug (28 kg N/ha)) 
2500 Ca. 70 ca. 42

Ca. 13 -

Forsuring af gylle i 20 % af de 
gyllebaserede kvæg – og svinestalde.  

Ca. 141 

Bioafgasning af yderligere 20 % af gyllen i 
oplandet. 38 23

 +
bedre fordeling

Nedfældning af 20 %  af gyllen i oplandet   
I alt  
 

13.000 Ca. 785 Ca. 551 Ca. 186  ca. 5,3

Reduktionsmål.  Ca. 550-600 tonsN    15-20 tons P
 
Tabel 36. Scenarium III for Odense Fjord med reduktion af N-belastningen svarende til referencetilstand + 50 % 
(1100-1200 tons N) 

Virkemiddel Omfattet 
areal, ha 

Reduceret 
udvaskning 
fra rodzonen 
tons N 

Reduceret N-
afstrømning 
vandløb v. 
retention = 40 %. 

Reduceret 
ammoniak 
fordampning tons 
N 

Reduceret 
fosfortab til 
vandmiljøet 
Tons P 

Foderudnyttelse           Ca. 34 Ca. 20 ? ?
10 % (point) skærpelse af udnyttelseskrav 
til. Husdyrgødning 

       Ca. 210 Ca. 126 Ca. 15 ?

Målretning af eksisterende 6 % 
efterafgrøder til arealer som modtager 
husdyrgødning (og evt. JB 1-3) (12 kg 
N/ha) 

4000 ha Ca. 48 Ca. 29 - ?

Yderligere målrettet etablering af 
efterafgrøder på husdyrbrug m.v. (37 kg 
N/ha) 

5000 ha Ca. 185 Ca. 111 - ?

Udtagning i ådale (100 kg N/ha)  2000 Ca. 200 Ca. 200 Ca. 33,5 ca. 5 P 4)

Udtagning/Skovrejsning (50 kg N/ha) 5000 Ca. 250 Ca. 150 Ca. 42  ca. 0,5 3)

Nedsat N-norm med 20 %       Ca.550 Ca.330 Ca. 21 -
SFL-områder (30 kg N/ha) 1000 Ca. 30 Ca. 18                 ?
Økologisk jordbrug (yderligere  5000 ha 
og 28 kg N/ha)) 

5000 Ca. 140 Ca. 84  -

Reduceret husdyrhold med 10.000 DE (9,6 
kg N/DE)  

Ca. 96 Ca. 58 Ca. 260 ?

Forsuring af gylle i 20 % af de 
gyllebaserede kvæg – og svinestalde med  

Ca. 282 -

Bioafgasning af yderligere 20 % af gyllen Ca. 38 Ca. 23 ? ?
Nedfældning af yderligere  20 % af gyllen  Ca. 38 
I alt  22.000 Ca. 1781 Ca. 1149 ca.  692  5,5
Reduktionsmål  Ca. 1100-

1200Tons N  
  30-40tons P
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1) Beregningsforudsætningerne fremgår af fodnoterne til tabel 33a og 33b. 
2) Effekten af de teknologiske tiltaget er under antagelse af at gødningstilførslen reduceres svarende til det øgede 
ammoniumindhold. 
3) Forudsat at virkemidlet anvendes på risikoarealer og skovrejsning sker med løvtræ og med plantedække mellem 
træerne 
4) Det er antaget at der maksimalt kan fjernes 5 tons P ved oversvømmelse af vandløbsnære arealer 
 
Som anført i kapitel 7 skal det understreges, at effekten af scenariet er baseret på en foreløbig 
vurdering, og at effekten af scenariet skal vurderes mere detaljeret, når det endelige scenarie er 
lagt fast. Forudsætningerne for scenariet vil i den forbindelse blive gået detaljeret efter.. 
 
Reduktion for fosforoverskuddet i oplandet til Odense Fjord.  
På fosforområdet er der som for de generelle scenarier regnet med en regulering, som tager 
udgangspunkt i en nedbringelse af fosforoverskuddet kombineret med en målrettet indsats i 
risikoområderne.  
 
For så vidt angår scenarier for nedbringelse af fosforoverskuddet i oplandet til Odense Fjord 
kan udgangspunktet være, at få fastlagt størrelsen af P-overskuddet og vurderet, hvor stor effekt 
forbedret fodring vil have i oplandet med henblik på at kunne fastsætte hvor stort 
fosforoverskuddet er i oplandet til Odense Fjord. Disse oplysninger er endnu ikke tilvejebragt, 
men vurderingerne vil bliver foretaget i forbindelse med Miljømodelgruppens Fase II. 
 
Nedenfor er skitseret hvordan et scenarier for nedbringelse af fosforoverskuddet kan opstilles. 
Udgangspunktet er, at den overordnede regulering sker via en P-norm eller via 
harmonikravene, og at reguleringen enten resulterer i en omfordeling af fosfor i 
husdyrgødningen således at P i handelsgødning erstattes, hvilket må anses for det mest 
realistiske. Alternativt reduceres antallet af husdyr i oplandet.    
 
Tabel 37, Nedbringelse af fosforoverskud  via forbedret fodring og omfordeling af P i husdyrgødning. 

 Målsætning for reduktion af 
P-overskuddet 

Virkemiddel P-balance P-balance +10kgP/ha Behovsbaseret p-
tilførsel 

Effekt af bedre 
foderudnyttelse i oplandet 
1) 

336 tons P 336 tons P 336 tons P 

Omfordeling via 
gylleseparation m.v. 

Xx tons P 
- 

Xx  tons P Xx tons P  

Reduktionsmål Xx  tons P (10-12 kg P/ha  Xx tons P (fosforbalance) Xx tons P 
 
Tabel 38. Nedbringelse af fosforoverskud  via forbedret fodring og reduceret husdyrhold.  
 Målsætning for reduktion af 

P-overskuddet 
Virkemiddel P-balance P-balance +10kgP/ha Behovsbaseret P-

tilførsel 
Effekt af bedre 
foderudnyttelse i oplandet 
1) 

336  tons P 336 tons P 336 tons P 

Reduktion af husdyrhold 
via skærpet harmonikrav  

Xx tons P Xx  tons P Xx tons P 

Reduktionsmål Xx  tons P (10-12 kg P/ha) Xx  tons P (fosforbalance) Xx tons P 
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1) Det er antaget at effekten af forbedret fordring i oplandet er 2,8%- svarende til andelen af det samlede 
husdyrhold af det nationale potentiale. Fosforgruppen har angivet at det samlede nationale potentiale er ca. 12.000 
tons N. 
 
Hermed kan omkostningerne forbundet med reduktion af fosforoverskuddet beregnes via hhv. 
omfordeling, hvor teknologi indgår som et væsentligt virkemiddel eller alternativt skærpede 
harmonikrav i oplandet.  
 
I forbindelse med Miljømodelgruppens analyser af de endelige scenarier opstilles bl.a. for 
søerne i oplandet til Odense Å en model for sammenhængen mellem fosfortilførsel fra 
oplandene og den biologiske tilstand i søerne. På grundlag heraf kan effekter af forskellige 
reduktionsmål for fosfortabet fra oplandene beskrives. Herudover foretages en kortlægning af 
risikoområderne for fosfortab i Odense Fjord-oplandet med henblik på at kunne illustrere 
effekten af forskellige tiltag gennem en fornyet indeks-kortlægning,  
 
9.3. Udtagningsscenarium for oplandet til Odense Fjord 
Oplandet til Odense Fjord er på 104.600 ha, hvoraf ca. 10.000 ha er lavbundsareal, der for 
størstedelens vedkommende er opdyrket. 
 
Ved beregningerne er der regnet med følgende udtagninger, og der er regnet med samme 
effekter af udtagningerne som ovenfor på landsplan.  
 
Nedenfor er skitseret effekten af at udtage ca. 1500, 3800 og 7600 ha  primært i ådalene i 
oplandet til Odense fjord. Som tidligere nævnt skal en konkret estimering af mulighederne for 
kvælstofreduktion ved udtagning baseres på vurderinger af det enkelte geografiske område. 
Med udgangspunkt i ovenstående antagelser bidrager 7.625 ha med en reduceret 
kvælstofafstrømning på ca. 500 tons N. 
 
Det er ikke usandsynligt, at der kan findes ådalsområder i oplandet, hvor en udtagning vil 
medføre en reduktion i kvælstof transporten, som er væsentlig større end 100 kg N/ha år. Det 
skal i den forbindelse pointeres, at Fyns Amt har skønnet, at der er et potentiale for udtagning 
af 5400 ha vådområder med en effekt på op mod 1400 t N i vandløb. 
 
Tabel 39. Estimerede reduktioner i transport af N og P (t/år) igennem vandløb til Odense Fjord ved 
udtagningscenarium III. 
 
Virkemiddel 
 
Udtagning 

Udtaget areal Reduktion i N transport i 
vandløb 
t N/år 

Reduktion af P transport i 
vandløb 
t P/ år 

Ådale (100 kg N/ha 
og 5 kg P/ha) 

2.500 ha Ca. 250  ca. 12,5 1) 

Højbund (grundvand) 
(15 kg N/ha) 

1.000 ha Ca. 15 ? 

Højbund (erosion) (15 
kg N/ha og 0,1 kg 
P/ha) 

  250 ha Ca. 3,75  ca. 0,025 

Bræmmer (+ 5 m) (50 
kg N/ha og 1 kg P pr. 
km. Bræmme) 

  62,5 ha  (125km) Ca. 3  ca. 0,1 

I alt 3.812 ha Ca. 272 tons N Ca. 12,6 tons P 
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Tabel 40. Estimerede reduktioner i transport af N og P (t/år) igennem vandløb til Odense Fjord ved 
udtagningscenarium IV. 
 
Virkemiddel 
Udtagning 

Udtaget areal Reduktion i N transport i 
vandløb 
t N/år 

Reduktion af P transport i 
vandløb 
t P/ år 

Ådale (100 kg N/ha 
og 5 kg P/ha) 

5.000 ha Ca. 500  ca. 25 1) 

Højbund (grundvand) 
(15 kg N/ha) 

2.000 ha  Ca. 30  ? 

Højbund (erosion) (15 
kg N/ha og 0,1 kg 
P/ha) 

  500 ha Ca. 7,5 Ca. 0,05 

Bræmmer (+ 5 m) (50 
kg N/ha og 1 kg P pr. 
km. Bræmme) 

    125 ha (250km) Ca. 6,3 Ca. 0,25 

I alt 7.625 ha Ca. 544 tons N Ca. 25,3 tons P 
 
Tabel 41. Estimerede reduktioner i transport af N og P (t/år) igennem vandløb til Odense Fjord ved 
udtagningscenarium V. 
 
Virkemiddel 
Udtagning 

Udtaget areal Reduktion i N transport i 
vandløb 
t N/år 

Reduktion af P transport i 
vandløb 
t P/ år 

Ådale (100 kg N/ha 
og 5 kg P/ha) 

10.000 ha Ca. 1000   Ca. 50 1) 

Højbund (grundvand) 
(15 kg N/ha) 

4.000 ha  Ca. 60  ? 

Højbund (erosion) (15 
kg N/ha og 0,1 kg 
P/ha) 

  1000 ha  Ca. 15 Ca. 0,1 

Bræmmer (+ 5 m) (50 
kg N/ha og 1 kg P pr. 
km. Bræmme) 

    250 ha (500km) Ca. 13 Ca. 0,5 

I alt 15.250 ha Ca. 1088 tons N Ca. 50,6 tons P 
1) Som beskrevet i forbindelse med udtagnigsscenariet for Mariager Fjord er det sandsynligt, at P fjernelsen 
forbundet med udtagning i ådalene i oplandet til Odense Fjord er overvurderet. 
 
 
Fyns Amt skønnet, at effekten af vådområder er større end det fremgår af ovenstående. Begge 
forhold blive indgå i forbindelse med Fase II projektet hvor det vil blive revurderet, hvor stor 
effekterne af at etablere vådområder i oplandet til Odense Fjord er. 
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Bilag I (Fosforgruppens oversigt over virkemidler og deres skønnede effekt) 
Generelle virkemidler   
Virkemiddel Virkemåde Tidshoris

ont for 
virkning1 
(kort/ 
Mellemla
ng/ 
Lang 
sigt)2

Hvor 
sikkert er 
det, at 
virkemidlet 
har effekt3 
(ukendt, 
usikker, 
sikker) 

Skønnet samlet 
virkning  på 
nationalt plan (stor, 
medium, lille) 

Andre positive/negative 
effekter og begrænsninger 

1. Driftsmæs-
sige foranstalt-
ninger 

     

Reduceret P-
indhold i hus-
dyrgødningen 

Reducerer 
nettotilfør-
sel af P til 
jorden 

Lang Sikker Medium  Mangler forskningsbaseret 
dokumentation for virknin-
gens omfang og tidshorisont. 
Medfører mere optimal 
fosforudnyttelse i landbruget. 

Behovsbetinget 
P-tilførsel  

Reducerer 
nettotilførse
l af P til 
jorden 

Lang Sikker  Medium Mangler forskningsbaseret 
dokumentation for virknin-
gens omfang og tidshorisont. 
Kræver ofte øget udspred-
ningsareal for husdyrgødnin-
gen 

Gødskningstek-
nologi 

Reducerer 
nettotilfør-
sel af P til 
jorden 

Lang Usikker  Lille, potentialet for 
ny teknologi ukendt 

Evt. behov for udvikling af 
ny teknologi. Evt. øget ener-
gibehov. 

Gylleseparation Reducerer 
nettotilfør-
sel af P til 
jorden 

Lang  
Usikker  

Lille, uvist hvordan 
og i hvilken grad se-
paration gennemfø-
res 

Evt. behov for udvikling af 
ny spredningsteknologi. Ned-
sat transportbehov, men evt. 
udkørsel flere gange på sam-
me areal. 

4. Produktions 
reguleringer 

     

Øgede harmo-
nikrav 

Reducerer 
nettotilfør-
sel af P til 
jorden 

Lang Sikker  Medium Mangler forskningsbaseret 
dokumentation for virknin-
gens omfang og tidshorisont. 
Skaber øget behov for supple-
ringsgødskning med N. 
Bevirker øget efterspørgsel 
efter jord 

Normtal for P-
tilførsel til af-
grøder 

Reducerer 
nettotilfør-
sel af P til 
jorden 

Lang Sikker Medium Mangler forskningsbaseret 
dokumentation for virknin-
gens omfang og tidshorisont. 
Skaber øget behov for supple-
ringsgødskning med N 

1) For hvornår effekten slår igennem i tabsmålinger. 2) Kort: 1-2 år. Mellemlang:  ca.10 år: Lang: 30-50 år. 3) I 
forhold til nutidstilstanden. 
 
 
Virkemidler som umiddelbart kan anvendes til at begrænse tabet af fosfor fra risikoområder fremgår af 
nedenståande tabel fra Fosforgruppens rapport. Disse virkemidler er i de allerfleste tilfælde virkemidler med en 
kort tidshorisont for effekt på fosfortabet. De fleste vil kunne anvendes mod eksisterende miljøproblemer, hvor der 
er behov for en indsats her og nu. Blandt disse er blandt andet 
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Generelle virkemidler   
Virkemiddel Virkemåde Foranstalt

ningstype 
Tidshoriso
nt for 
virkning1 
(kort/ 
mellemlan
g/ 
lang sigt)2

Hvor sikkert 
er det, at 
virkemidlet 
har effekt3 
(ukendt, 
usikker, 
sikker) 

Skønnet 
samlet 
virkning  på 
nationalt plan 
(stor, medium, 
lille) 

Andre positive/negative effekter og 
begrænsninger 

Behovsbetin-
get P-tilførsel  

Lang Sikker   Medium Mangler forskningsbaseret doku-
mentation for virkningens omfang og 
tidshorisont. Kræver præcise meto-
der for fastsættelse af behov på alle 
jordtyper. Kræver ofte øget udspred-
ningsareal for husdyrgødningen 

Reduceret P-
indhold i 
husdyrgød-
ningen 

Driftsmæs-
sige foran-
staltninger 
 

Lang Sikker Medium  Mangler forskningsbaseret doku-
mentation for virkningens omfang og 
tidshorisont. Medfører mere optimal 
fosforudnyttelse i landbruget.  

Øgede har-
monikrav 

Lang Sikker  Medium Mangler forskningsbaseret doku-
mentation for virkningens omfang og 
tidshorisont. Skaber øget behov for 
suppleringsgødskning med N. 
Bevirker øget efterspørgsel efter jord 

Normtal for 
P-tilførsel til 
afgrøder 

Reducerer 
nettotilførsel 
af P til jor-
den, og for-
bedrer forde-
lingen af det 
tilførte P 
 
 

Produk-
tionsregu-
lering 
 
 

Lang Sikker Medium Mangler forskningsbaseret doku-
mentation for virkningens omfang og 
tidshorisont. Normtal for fosfor skal 
defineres og udvikles Skaber øget 
behov for suppleringsgødskning med 
N 

Gødsknings-
teknologi 

Lang Usikker  Lille, potentia-
let for ny tek-
nologi ukendt 

Evt. behov for udvikling af ny tekno-
logi. Evt. øget energibehov. 

Gyllesepara-
tion 

Kan forbedre 
fosforudnytte
lsen og for-
delingen af 
fosfor over 
landbrugsare
alet 

Driftsmæs-
sige foran-
staltninger 
 Lang  

Usikker  
Lille, uvist 
hvordan og i 
hvilken grad 
separation gen-
nemføres 

Evt. behov for udvikling af ny spred-
ningsteknologi. Ned-sat transportbe-
hov, men evt. udkørsel flere gange 
på samme areal. 

1) For hvornår effekten slår igennem i tabsmålinger. 2) Kort: 1-2 år. Mellemlang:  ca.10 år: Lang: 30-50 år. 3) I forhold til 
nutidstilstanden. 
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Virkemidler i risikoområder  
Virke-
middel 

Virkemåde Foranstalt
ningstype 

Tidshori-
sont for 
virkning1 
(kort/ 
mellemlan
g/ 
lang sigt)2

Hvor sikkert 
er det, at 
virkemidlet 
har effekt 3 

(ukendt, 
usikker, 
sikker) 

Skønnet samlet 
virkning på nationalt 
plan (lille, medium, 
stor) 

Andre positive/negative 
effekter (e.g. på N-tab, 
landskab, for landmanden 

Reduceret 
jordbe-
arbejdning 

Kort Usikker  Lille, mulig udbredelse 
ukendt 

Mangler forskningsmæssig do-
kumentation. Kan både hæm-
me og fremme P-tab. Kan øge 
pesticidbehovet. 

Jordbearbejd-
ning på tværs 
af skråninger 
 

Kort Usikker 
/sikker af-
hængig af 
jordbearbejd-
ningen, af-
grøden og 
jordtype/to-
pografi  

Lille/medium, afhæn-
gig af omfang og virk-
ning 

Vanskeligt på stærkt skrånende 
arealer. 

Undlade 
kørespor i 
afgrøder, der 
sås på langs 
ad skråninger 
 

Kan modvir-
ke erosions-
betinget tab 

Kort  Usikker/Uke
ndt 

Lille, begrænset om-
fang 

 

Direkte 
såning af 
vintersæd 

Kort Sikker Medium, begrænset 
areal 

Forudsætter direkte såning i 
stubmark 

Udelukke 
vintersæd på 
erosions-
truede arealer 

Kort Sikker Medium, begrænset 
areal  

Krav om andre afgrøder som 
”grønne marker” 

Etablere ved-
varende græs 

Mindsker e-
rosion og o-
verfladeaf-
strømning 

Kort Sikker Medium/stor afhængig   
af  areal  

Vanskelig at anvende på svine- 
og planteavlsbrug 

Undgå gød-
ningsud-
bringning på 
skrånende 
arealer forud 
for kraftig 
nedbør 
 

Kan mindske 
overfladeafst
rømning og 
evt. nedsiv-
ning 

Kort Usikker/sikk
er afhængig 
af den kon-
krete klima-
situation 

Skønnes generelt lille, 
idet det eksisterende 
tabsomfang ikke ken-
des. Kan dog givetvis 
have stor virkning i en 
konkret situation. 

Kan fremme risikoen for am-
moniakfordampning ved ud-
bringning af husdyrgødning. 

Dyrkning af 
flerårige non-
food afgrøder 

Kan mindske 
erosion og o-
verfladeaf-
strømning.  

Mellem-
lang/lang 

Usikker/Sikk
er 

Lille, begrænset om-
fang 

Specialafgrøder med et be-
grænset potentiale for dyrk-
ning. 

Dyrkning af 
afgrøder med 
stort P-behov  

Reducerer 
nettotilførsel 
af P til jorden 

lang Sikker. Lille, begrænset dyrk-
ningsareal  

Mangler forskningsbaseret do-
kumentation for virkningens 
omfang og tidshorisont. Udnyt-
telse af planterne som råmate-
riale for aminosyreprod. 

Tilførsel af 
fosforbindere 
til jord (Fe 
og Al oxider) 

Øger fastlæg-
gelsen af P i 
jord 

Driftsmæs-
sige regu-
leringer 
 
 
 

Kort/mel-
lemlang 

Ukendt Lille, kun anvendelse i 
begrænset omfang 

Mangler forskningsmæssig do-
kumentation. Modvirker ud-
nyttelsen af fosfor i plantepro-
duktionen 

1) For hvornår effekten slår igennem i tabsmålinger .  2) Kort: 1-2 år. Mellemlang:  ca.10 år: Lang: 30-50 år. 
       3) I forhold til nutidstilstanden 
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Virkemidler i risikoområder -fortsat 
Virkemiddel Virkemåde Foranstalt

ningstype 
Tidshori-
sont for 
virkning1 
(kort/ 
mellemlan
g/ 
lang sigt)2

Hvor sik-
kert er 
det, at vir-
kemidlet 
har effekt3 
(ukendt, u-
sikker, sik-
ker) 

Skønnet samlet virk-
ning på nationalt plan 
(lille, medium, stor) 

Andre positive/negative ef-
fekter (e.g. på N-tab, land-
skab, for landmanden 

Braklægning Kort Sikker o-
verfor ero-
sion. U-
kendt over-
for nedsiv-
ning 

Medium, arealomfang 
ukendt 

Fjerner fraførsel af P fra jor-
den. Mindsker N-tab. Skaber 
vildtrefugier. 

Skovrejsning 

Fjerner P-
tilførsel til 
jorden. Kan 
mindske 
jorderosion 
og overflade-
afstrømning Mellem-

lang/lang 
Usikker Lille, begrænset areal Mangler forskningsmæssig do-

kumentation for virkning. Kan 
på kortere sigt øge erosion og 
nedsivning. Nedsætter fraførsel 
af P fra jorden. Mindsker N-
tab. Skaber spred-
ningskorridorer, vildtrefugier 
og bryder landskabet 

Ripariske 
bufferzoner 

Opfanger  
partikulært  
og opløst P  

Kort Sikker Medium Mindsker N-tab. Skaber spred-
ningskorridorer, vildtrefugier 
og bryder landskabet 

Barrierer i 
landskabet 
(levende 
hegn etc.) 

Mindsker 
jorderosion 
og overflade-
afstrømning 
samt vinde-
rosion. 

Kort/melle
mlang 

Sikker o-
verfor 
vindero-
sion. 
Usikker o-
verfor øvri-
ge tab 

Lille Skaber spredningskorridorer, 
vildtrefugier og bryder land-
skabet 

Etablere våd-
områder og 
søer 

Kort Sikker mht. 
sedimentati
on. 
Usikker 
overfor 
nedsivning 

Medium Behov for yderligere forsk-
ningsmæssig dokumentation. 
Mindsker N-tab. Skaber natur-
fordele og vildtfordele. 

Ekstensiverin
g og midlerti-
dige over-
svømmelser 
af ådale 

Sedimentatio
n af partiku-
lært P. Evt  
reduktion i P-
tilførsel 

Arealæn-
dringer 
 
 
 
 
 

Kort Sikker mht. 
sedimentati
on. Usikker 
overfor 
nedsivning 

Stor Mindsker N-tab. Skaber natur-
fordele og vildtfordele.  

Overrisling 
af enge med 
drænvand 

Kort Sikker mht. 
sedimenta-
tion  
Usikker o-
verfor ned-
sivning 

Lille, begrænset omfang  Mindsker N-tab. Medfører evt. 
naturfordele og vildtfordele;  

Afskæring af 
dræn og 
grøfter 

Kort  Usikker/sik
ker 

Lille, begrænset omfang Kan medføre dannelsen af lo-
kale vådområder. Forringet af-
dræning på ovenfor liggende 
arealer. 

Sedimenta-
tionsdamme 
for drænvand 

Sedimenta-
tion af parti-
kulært P  

Kort/mel-
lemlang 

Sikker mht. 
sedimenta-
tion Usik-
ker overfor 
nedsivning 

Lille, begrænset omfang Evt. håndtering af store mæng-
der materiale 

Beskyttelse 
af brinker 
mod erosion 

Mindsker 
brinkerosion 

 
 
Miljøfor-
valtning 

Kort Sikker Lille, skånsom 
vandløbsvedligeholdelse 
sker allerede 

Evt. reduceret vandtransport i 
vandløb pga. nedsat grødeslag-
ning 

1) For hvornår effekten slår igennem i tabsmålinger  2) Kort: 1-2 år. Mellemlang:  ca.10 år: Lang: 30-50 år.  
3) I forhold til nutidstilstanden
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Bilag II. (Kvælstofgruppens oversigt over virkemidler og deres skønnede effekt m.v.) 
 
Potentielt omfang og effekter på landsplan af tiltag til forbedret kvælstofudnyttelse i marken 
vurderet p.b.a. gældende gødningsregler m.m. ved fuldt implementeret VMP II. Eventuelle 
effekter i stald og lager af tiltagene er ikke medregnede. Det er vigtigt at bemærke, at der ligger 
en række forudsætninger bag de enkelte værdier, som er beskrevet nærmere i de 
bagvedliggende afsnit. Tiltagene er ikke alle additive, da man fx ikke både kan udtage 
landbrugsjord og nedfælde gylle på det samme areal. 

  
Areal hvor 
tiltaget vurderes 
at kunne 
implementeres 

Reduktion af 
nitrat-udvaskning 
v. gødskning til 
gældende norm 
og 
udnyttelseskrav  

Reduktion af 
ammoniakemission 
v. gødskning til 
gældende norm og 
udnyttelseskrav  

Effekt på 
udbytte 
og 
kvalitet 

Omkostning ved 
implementering 
af tiltag 

Tidshorisont for 
ca 50% 
implementering 

Tiltag 

Ha  tons N/år  tons N/år Positiv/ 
Negativ 

Mio. Kr/år År

Placeret handelsgødning 125.000 0-300 0 + ? 2-5
Kantspredning 1.000.000 0 0 + ? 3-5
Ammonium- i stedet for 
nitratgødning 

100.000 600 0 + 0 1-3

Optimeret 
behovsfastsættelse 

2.300.000  1.400-2.800 0 +  0-23 0-5 

Positionsbestemt 
plantedyrkning 

500.000 0-1.500 0 + 125 10-15

Nedfældning af gylle 100.000 -600-0 0-2.000 + 11-18 3-5
Biogasbehandling af 
gylle 

100.000 0 <0 - 0 + 0 3-5

Separering af gylle 30.000 0 0 0 1,8-7,2 5-10
Forsuring af gylle 450.000 -4.500 4.500 + 338 5-10
Ændret sortsvalg i korn ?  ? ? ?  ? ? 
Tidlig såning af 
vintersæd 

760.000 2.300-3.800 0 +/- ? 3-5 

Optimeret 
plantebeskyttelse 

? ? ? + ? ?

Øget anvendelse af 
efterafgrøder 

185.000  4.600 0 + 17-37 0-1

Efterafgrøder med dyb 
rodvækst 

200.000 450-4.500 0 + ? 0-15

Senere nedmuldning af 
efterafgrøder 

90.000 900 0 + 0 0-1

Optimal placering af 
efterafgrøder i 
sædskifte/bedriftstype 

105.000 2.100 0 + ? 0-1

Efterafgrøde i majs 50.000 1.300-2.500 0 + 4,5-10 0-1
Efterafgrøde efter 
nedpløjning af 
kløvergræs 

40.000 1.000-2.000 0 + 3,6-8 0-1

Bedre afgræsning på 
kvægbrug 

40.000 ? ? + ? 0-7

Forårspløjning af 
græsmarker 

15.000 400-800 0 ? ? 0-1

Reduceret 
jordbearbejdning 

400.000 ? ? ? ? ?

Forårspløjning forud for 
vårafgrøder 

300.000 3.000-7.500 0 0 0 0-1

Plantebioteknologiske 
muligheder 

? ? ? ? ? ?

Forbedret 400.000 1.600-2.400 0 + 20-60 3-5
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vandingsstyring 
Punktgødskning af 
pyntegrønt 

4.500 20 ? 0 ? 3-10

Optimeret ukrudtsbe-
kæmpelse i pyntegrønt 

21.000 40-100 0 ? ? 3-10

Organisk gødning i 
pyntegrønt 

28.000 60-400 ? 0 0 3-10

Økologisk 
mælkeproduktion 

300.000 6.300-15.000 1.500   234 ?

Udtagning af 
landbrugsjord på 
højbund 

81.000 1.600-5.300 0-1.100   44-500 2-4

Udtagning af 
lavbundsjord 

118.000 11.800 ?  472 ?

Skovrejsning  420.000 22.700 1.300-2.100   >500 50
Flerårige non-food 
afgrøder 

81.000 -1.600-4.900 0-100   +/-81 10-15

Stramning af N-norm 
med 10 %-point 

2.300.000 12.400 900 - 125-250 0-1

Øget udnyttelseskrav til 
husdyrgødning 10 %-
point 

1.700.000 6.900 500 - ? 0-1

Strammere harmonikrav  ? 0 0   ? ?
 ?:  der er ikke grundlag for kvantificering. Hvor intet er anført er spørgsmålet ikke relevant for tiltaget. 
 
 
Bilag III.  (Beregning af reduktionspotentiale for ammoniakfordampning fra husdyrgødning ved indførelse 
af forskellige teknologiske tiltag). 
 
Det er vigtigt at pointere, at reduktionspotentialet er beregnet på baggrund af emissionen og 
staldtypefordelingen i 2001.  
 
Det skal gøres opmærksom på at tiltagene ikke er additive – dvs. effekten af de forskellige 
tiltag kan ikke direkte summeres. Reduktionspotentialet i svinestalde, hvor der iværksættes 
luftvasker/skrubber, vil ikke være af samme størrelsesorden som vist i beregningen, hvis der 
samtidig er etableret køleslanger.  
 
Nogle af tiltagene kan være afhængige af hinanden. Gennemførelse af visse tiltag i bestemte 
staldtyper kan afhænge af at andre tiltag først er gennemført. For eksempel kræver 
staldseparation, at der er etableret skrabeanlæg. 
 
Beregningerne er foretaget af DMU og baseret på samme datagrundlag som anvendt i 
beregninger af de årlige opgørelser af ammoniakemissionen. Opgørelsen  bygger på et 
modelkompleks, hvor husdyrene er inddelt i husdyrkategorier afhængig af husdyrtype og 
vægtklasse. Hver husdyrkategori er igen opdelt i forskellige staldtypesystemer. 
Staldtypefordelingen baserer sig på skøn foretaget  af Dansk Landbrugsrådgivning, idet 
Danmarks Statistik ikke foretager  sådanne opgørelser. 
 
For hver kombination af husdyrtype og staldtype opgør DMU ammoniakemissionen fra hhv. 
stald, lager, udbringning og gødning afsat på marken. Disse tal regnet sammen giver et samlet 
tal for den enkelte husdyrkategoris bidrag til ammmoniakemissionen. Det er disse tal, DMU har 
relateret de enkelte teknologiers reduktionspotentiale til. Reduktionspotentialet udtrykt i 
procent har DMU fået fra Teknologigruppens rapport. 
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DMU har så leveret tal for, hvad ammoniakfordampningen udtrykt i NH3-N vil være ved 
anvendelse af teknologierne på hhv. 10, 20 og 40 % af mængden af husdyrgødning. For 
forsuring er også opgivet tal for 100 % anvendelse af teknologien. De tal, som DMU har 
leveret, er så trukket fra totalemissionen for den enkelte husdyrtype. På den måde fås et 
fingerpeg om, hvor meget N i ammoniak, der kan ”spares” ved brug af den enkelte teknologi. 
 
Eksempel: 
 
Totalemissionen fra svineproduktionen er i 2001 opgjort til: 33.570 tons NH3-N. 
 
Reduktionspotentiale ved brug af forsuring i svinestalde: 60 % 
 
Andelen af svinegødningen der håndteres som flydende gødning udgør ca. 90% af den totale 
kvælstofmængde. Approksimativt giver effekten af forsuringen følgende reduktion: 
 

  iTeknoTeknologigylletotalsvin EffektringImplementeAndelNreduktionNH log,3 ***=−
 

msat til tal giver det følgende beregning ved anvendelse af teknologien på 10% af gødningen: O
 

33.570 * 0,90 * 0,10 * 0,60 = 1.812 tons NH 3-N. 
 
Denne metode er kun approksimativ, fordi den ikke tager detaljerede hensyn til de enkelte led i 
gødningskæden. Den detaljerede beregning i modelkomplekset giver et reduktionspotentiale på 
.829 tons NH1 3-N. 

 
Beregningen af reduktion af ammoniakfordampningen på enkelttiltagene tager delvis hensyn til 
vekselvirkningen, fordi når der eksempelvis anvendes V-formede kanaler øges N-indholdet i 
lageret. Emissionen herfra er en procentdel af N-indholdet hvorfor emissionen fra lageret øges. 
Det samme gælder udbringning. Dette er dog kun delvis fordi fordampningen er 

oncentrationsafhængig.  k
 
Beregningerne af teknolgiernes bidrag til reduktion af ammoniakfordampningen har altså nogle 
vekselvirkninger med. fordi der anvendes N ab dyr, som er fordelt  på staldsystemer og dermed 
forskellige strøelsesbehov og individuelle tabsfaktorer for hver staldtype. Der anvendes den 
samme tabskoefficient for lagre, da der ikke eksisterer sikker viden om, hvor mange der har låg 
på kontra flydelag. Den gennemsnitlige tabskoefficient er vurderet ud fra COWIs rapporter fra 
2000. For udbringning anvendes en sammenvejet emission som er baseret på udbringningstid 

g -metode samt henliggetid. o
  
Forsuring  
Det er antaget at reduktionen for kvæggylle er 75% i stalden (Teknologigruppens rapport) og 
reduktionen ved lagring og udbringning er 70% (Torkild Birkmose, Dansk 
Landbrugsrådgivning og Uffe Jørgensen, DJF). Det antages, at forsuring er mulig at 
gennemføre i alle staldsystemer med gylle. Der er taget højde for reduktion i stalde med 
dybstrøelse for den andel, der håndteres som gylle. Reduktionspotentialet er skønnet til 60% for 
vinegylle (Teknologigruppens rapport). s
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Skrabere 
Reduktionen er beregnet for gennemførelse af skrabeanlæg i kvægstalde og for de 
staldsystemer, hvor det skønnes muligt at indføre skrabeanlæg. Reduktionspotentialet er 
skønnet til 50% (Teknologigruppens rapport) 
 
 Etableret  

Skrabesystem 
2001 

Muligheder for  
yderligere etablering  

af skrabeanlæg 

Maksimal etablering 
af skrabeanlæg 

    
Tyre 6% 11% 17% 
Opdræt 6% 25% 31% 
Malkekøer 17% 43% 60% 
  
Køling 
Det forudsættes, at etablering af køleslanger udelukkende foretages i svinestalde. 
Reduktionspotentialet er skønnet til 35% (Teknologigruppens rapport) 
 
Separation 
Det antages at etablering af separation alene er aktuelt i svinestalde. Separation er fortrinsvis 
interessant for staldsystemer med fast gulv. Alligevel er der i beregningen også taget hensyn til 
separation i staldsystemer med fuldspalte og delvist spaltegulv. Reduktionspotentialet er 
skønnet til 50% (Teknologigruppens rapport) 
 
Luftrenser/skrubber 
I beregningen er taget højde for muligheden for etablering af luftrenser i 90% af svine- og 
fjerkræsstaldene. Reduktionspotentialet er skønnet til 80% (Teknologigruppens rapport). 
 
Teknologitiltags effekt på ammoniakfordampningen for oplandene til Mariager og 
Odense Fjord 
 
Ammoniakfordampningen fra de to oplande er beregnet ud fra den nationale opgørelse for 2001 
som er fordelt på 1km*1km grid ved hjælp af CHR-registret, hvor de enkelte ejendomme har 
fået tilknyttet en geografisk lokalisering. Lokalisering har kun været muligt for 82% af 
ejendommene. Den resterende ammoniakmængde er proportionalt fordelt over de enkelte 
1km*1km grid, hvor en emission fra den pågældende husdyrart er fundet. Kun grid hvor centret 
ligger indenfor oplandsgrænsen er medregnet i opgørelsen. 
 
Da der ikke er fuld overensstemmelse mellem de kategorier hvormed Danmarks Statistik og 
dermed den nationale opgørelse er gjort og husdyrkategorierne i CHR-registret, er der foretaget 
nogle antagelser omkring de enkelte husdyrkategorier og produktionssystemer. Dette forholder 
sig primært til at den nationale ammoniakemission er opgjort på baggrund af antal producerede 
dyr, mens CHR-registret opgøres som antal stipladser. F.eks. er det antaget, at der produceres 
3,7 slagtesvin per stiplads per år. Herudover er der forskelle i aldersgrupperingen for 
kvægopdræt, præcisionen i antal dyr (især svin), som er normaliseret til tallene fra Danmarks 
Statistik. 
 
Det er er antaget, at fordelingen af staldtyper, udbringningsmetoder og afgræsning i de to 
oplande svarer til den nationale fordeling.  
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Tabel 1. Estimeret ammoniakemission, tons per år i 2001 fra hhv. kvæg og svin for de to oplande, Mariager fjord 
og Odense fjord. 
 Mariager fjord opland Odense fjord opland 
 Kvæg Svin Kvæg Svin 
NH3 emission fra stald, tons år-1 113 209 120 446 
NH3 emission fra lager, tons år-1 71 61 75 131 
NH3 emission fra udbringning, tons år-1 190 163 202 347 
NH3 emission fra afgræsning, tons år-1 35 1 37 2 
NH3 emission fra ammoniakbehandlet 
halm, tons år-1

35 - 38 - 

NH3 emission i alt tons år-1 635 433 473 925 
Kilde: Beregninger foretaget af Afd. for Systemanalyse, DMU. 
 
Som det fremgår af tabellen må det antages at 60 procent af ammoniakfordampningen stammer 
fra kvæg i Mariager fjord-oplandet, mens kvæg i Odense fjord-oplandet kun antages at udgøre 
33%. Ammoniakfordampningen fra kvægstalde er relativt noget mindre end fra svinestalde 
hvilket også fremgår af tabellen. 
 

Ved beregningen af reduktionspotentialet for Mariager og Odense Fjord oplande ved 
anvendelse af forskellige teknologier i stalden (tabellerne 14b og 20b) er anvendt samme 
metode som ved beregning af reduktionspotentialet på landsplan (tabel 6b).  

 

Reference: 

Forberedelse af Vandmiljøplan III: Teknologiske virkemidler til nedbringelse af 
næringstofbelastningen. Afrapportering fra undergruppe F 3. Juli 2003 
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Bilag IV (Klimagruppens vurdering af drivhusgasemissioner for tiltag fra kvælstofgruppen) 
 

 
De foreslåede tiltag er vurderet skønsmæssigt med hensyn til deres effekt på drivhusgasemissionen. Ved 
vurderingen indgår effekter på udledning metan og lattergas, CO2 fra energiforbrug, lagring af C i jord og 
vedmasse i skov samt fortrængning af fossil energi gennem biomasse til energi. Effekterne er kategoriseret efter 
samlet størrelse omregnet i CO2-ækvivalenter. Igen effekt svarer til en effekt mindre end 25 kt CO2/år, lille effekt 
svarer til 25-100 kt CO2/år og stor effekt svarer til >100 kt CO2/år. 
 
 Drivhusgasemission 
 Øget Ingen Mindsket 

Tiltag Stor Lille - Lille Stor 
1. Placeret handelsgødning   ●   
 Red. N2O fra N-udvaskning      
2. Kantspredning    ●   
3. Ammoniak/ammonium i stedet for nitrat   ●   
 Red. N2O fra N-udvaskning, øget N2O fra nitrifikation      
4. Optimeret N-behovsfastsættelse   ●   
 Red. N2O fra N-udvaskning      
5. Positionsbestemt plantedyrkning   ●   
 Red. N2O fra N-udvaskning      
6. Nedfældning af gylle   ●   
 Red. N2O fra NH3, øget N2O fra N-udvaskning      
7. Biogasbehandling *     ● 
 Red. CH4 fra lagre, red. N2O fra jord, fortrængning af fossil      
8.  Separering af gylle *   ●   
9.  Forsuring af gylle *    ●  
 Red. NH3, øget N-udvaskning, mindsket CH4      
10. Ændret sortsvalg i korn   ●   
11. Tidlig såning af vintersæd    ●  
 Red. N2O fra N-udvaskning      
12. Optimeret plantebeskyttelse   ●   
13. Øget anvendelse af efterafgrøder     ● 
 Red. N2O fra N-udvaskning, reduceret N-gødskning, øget N2O fra 

planterester, C-lagring i jorden 
     

14. Efterafgrøder med dyb rodvækst    ●  
 Red. N2O fra N-udvaskning, reduceret N-gødskning, øget N2O fra 

planterester 
     

15. Senere nedmuldning af efterafgrøder   ●   
 Red. N2O fra N-udvaskning, reduceret N-gødskning, øget N2O fra 

planterester 
     

*) Inkluderer også effekter på emissioner fra stald og lager. 
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 Drivhusgasemission 
 Øget Ingen Mindsket 

Tiltag Stor Lille - Lille Stor 
16. Optimal placering af efterafgrøder   ●   
 Red. N2O fra N-udvaskning, reduceret N-gødskning, øget N2O fra 

planterester 
     

17. Efterafgrøde i majs    ●  
 Red. N2O fra N-udvaskning, reduceret N-gødskning, øget N2O fra 

planterester, C-lagring i jorden 
     

18. Efterafgrøde efter kløvergræs    ●  
 Red. N2O fra N-udvaskning, reduceret N-gødskning, øget N2O fra 

planterester, C-lagring i jorden 
     

19. Bedre afgræsning   ●   
 Red. N2O fra N-udvaskning og N-gødning      
20. Forårspløjning af græsmarker   ●   
 Red. N2O fra N-udvaskning      
20. Reduceret jordbearbejdning     ● 
 Red N2O fra N-udv., øget N2O fra jord, C-lagring i jorden, red. 

energiforbrug 
     

21. Forårspløjning forud for vårsæd    ●  
 Red. N2O fra N-udvaskning      
22. Bioteknologi   ●   
23. Forbedret vandingsstyring   ●   
 Red. N2O fra N-udvaskning      
24. Punktgødskning af pyntegrønt   ●   
 Red. N2O fra N-udvaskning      
25. Optimeret ukrudtsbekæmpelse i pyntegrønt   ●   
 Red. N2O fra N-udvaskning      
26. Organisk gødning i pyntegrønt   ●   
 Red. N2O fra N-udvaskning      
27. Økologisk mælkeproduktion     ● 
 Red N2O fra N-udv.      
28. Udtagning af landbrugsjord på højbund     ● 
 Red. N2O fra N-udvaskning og gødning, C-lagring i jord      
29. Udtagning af landbrugsjord på lavbund     ● 
 Red. N2O fra N-udvaskning og gødning, C-lagring i jord      
30. Skovrejsning på landbrugsjord     ● 
 Red. N2O fra N-udvaskning og NH3, C-lagring i vedmasse      
31. Dyrkning af flerårige non-food afgrøder     ● 
 Red. N2O fra N-udvaskning, N-gødning og NH3, red energiforbrug, 

fortrængning af fossil energi 
     

32. Stramning af N-norm med 10%     ● 
 Red. N2O fra N-udvaskning, N-gødning og NH3      
24. Øget udnyttelseskrav til husdyrgødning med 10%     ● 
 Red. N2O fra N-udvaskning, N-gødning og NH3      
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Bilag V (Forudsætninger for skøn over marginalomkostninger pr. kg N i relation til 
VMPIII for udvalgte virkemidler) 

 
 
Vådområder 
Der opnås under VMPII ca. 2.900 ha vådområder og det er muligt at der bliver etableret 
yderligere ca. 5.000 ha, som følge af de forundersøgelser der sættes i gang i 2003. Målet på 8-
12.500 ha nås dog ikke (Jacobsen, 2003). 
 
For vådområder udgør det gennemsnitlige tilsagn på ca. 35.000 kr. pr. ha, hvortil kommer 
tilskud fra amter til projektfinansiering på ca. 13.000 kr. pr. ha. Amtets projektfinansiering går 
primært til naturgenopretnng. Samlet er der således tale om en udgift på ca. 48.000 kr. pr. ha, 
hvilket svarer til næsten 2.000  kr. pr. ha. årligt ved en realrente på 4%. I nogle amter er den 
samlede projektpris i dag tæt på 60.000 kr. pr. ha (Århus Amt) og det er sat som den øvre 
grænse svarende til 2.400 kr. pr. ha årligt.  
 
I de tilsagn der gives fra SNS i dag indgå begrænset beløb til etablering, mens projekter der 
omfatter genslyngning vil være dyrere og finansieres af Amtet. Den fremtidige fordeling 
mellem disse to typer projekter vides ikke. Reduktion i N-udvaskningen er anslået til mellem 
100 og 250 kg N pr. ha. Omkostningseffektiviteten bliver herefter mellem 8-25 kr. pr. kg N. 
 
MVJ-ordninger 
For MVJ-ordningen så forventes der etableret ca. 20.000 ha under VMPII, mod et mål på 
34.000 ha i midtvejsevalueringen. Målet synes derfor ikke at blive nået. Her har 20 års 
udtagning af agerjord, ændret afvanding og græsordningerne været de mest anvendte ordninger. 
Tilskuddet udgør i slutevalueringen af VMPII ca. 2.500 kr. pr. ha. Ved  en miljøeffekt på 37 kg 
N pr. ha er der her tale om 67 kr. pr. kg N. Tilsagnsbeløbene er hentet fra midtvejsevalueringen, 
men det er forventet at der siden er sket en mindre stigning i tilskudsbeløbene. Der er stor 
forskel mellem de enkelte MVJ-virkemidler som det også fremgår af den økonomiske 
midtvejsevaluering (Jacobsen, 2000). En ordning som 40% N-normnedsættelsen er således 
relativ billig, mens græsordningerne er dyre målt i kr. pr. kg N.  
 
Miljøbetinget drift er en af de nye MVJ-ordninger. Kravet er dyrkning uden brug af pesticider 
og maksimal 140 kg N pr. ha (handelsgødning og husdyrgødning). Det vurderes, at en del 
økologer vil skifte over til denne ordning, men omfanget er meget usikkert.  Effekten på N-
udvaskningen er usikker. 
 
Skovrejsning 
For skovrejsning blev der under VMPII i midtvejsevalueringen forventet et samlet areal på 
17.340 ha, men der bliver nok kun etableret ca. 14.400 ha. Endvidere er en større andel af disse 
etableret med tilskud, hvorfor det skønnes at omkostningerne er på ca. 60.000 pr. ha. (incl. EU-
tilskud), svarende til ca. 2.400 kr. pr. ha. Det er vurderet at yderligere skovrejsning vil foregå 
med tilskud (primært privat skovrejsning med tilskud), hvilket nok vil have et niveau på 72.000 
kr. pr. ha, svarende til 2.900 kr. pr. ha årligt. Dette svarer til 40 kr. pr. kg N ved en miljøeffekt 
på 73 kg N pr. ha. 
 
 
 

 105



Økologisk areal 
Det økologiske areal forventes at faldende med 2.500 ha i 2003 til trods for initiativer for at 
fastholde omfanget. Et yderligere fald i de kommende år er sandsynligt som følge af den store 
overskudsproduktion af økologisk mælk og de langsomme fremskridt på eksportmarkederne. 
Det økologiske tilskud skal således øges for at fastholde det nuværende areal. Det er her 
foreslået at økologitilskuddet øges med 2.000 kr. pr. ha for at fastholde økologiske 
mælkeproducenter der ikke længere kan opnå en økologisk merpris fra mejeriet. Niveauet er 
fundet ved at antage at merprisen udgør 30-35 øre pr. l mælk og en produktion på 6.800-7.000 
l.   
 
Gødningsrelaterede virkemidler 
For de gødningsrelaterede tiltag er der søgt angivet hvad de marginale omkostninger ville være 
ved en yderligere anvendelse af den enkelte virkemiddel. Denne vurdering er relativ usikker. 
Det synes dog sikkert at yderligere tiltag til at reducere N-udskillelsen i foder vil være billigt, 
ligesom stramninger i harmonikravene vil være dyre set i forhold til kg N i reduceret N-
udvaskning. Endvidere vil omkostningerne ved en yderligere reduktion af N-normerne og 
øgede krav til N-udnyttelsen være højere end angivet under VMPII. 
 
Hvad angår lavere N-normer er spørgsmålet om den nuværende proteinordning fastholdes 
således at der kan tildeles mere N til brødhvede. Såfremt den ordning fastholdes således at 
brødhvede kan tildeles det samme som i dag omfattende ca. 50.000 ha bliver omkostningerne 
væsentlig mindre end hvis kvælstof til brødhvede også reduceres. Det er her antaget at 
brødhvedeordningen fastholdes på det niveau (ha og N-tildeling) som den har i dag.  
 
For efterafgrøder er første trin en omplacering af de nuværende arealer således at de flyttes fra 
plantebedrifter på lerjord til husdyrbedrifter på sandjord. Den nye placering skulle reducere 
udvaskningen med 37 kg N pr. ha. Netto bliver gevinsten ved denne ordning således 12 kg N 
pr. ha, men der vil også være en gevinst for erhvervet da det tidligere indkomsttab ved at skulle 
skifte til vårafgrøder udebliver. Samlet er det forventet at sektoren opnår en gevinst på ca. 300 
kr. pr. ha ved denne omplacering.  
 
Derudover placeres der yderligere 120.000 ha på disse husdyrbedrifter på sandjord. Der sker 
således en væsentlig stigning af efterafgrødearealet på disse bedrifter (fra 6% til 24% af 
efterafgrødegrundarealet). Det skal nærmere undersøges hvordan så mange efterafgrøder kan 
indplaceres i sædskiftet på disse bedrifter.   
 
Ophør med husdyr produktionen vil være bekostelig, idet den tabte indtjening samt evt. 
afskrivning af eksisterende driftsbygninger skal indgå. Dækningsbidraget kan opgøres til ca. 
10.000 kr. pr. DE for malkekøer og søer med slagtesvin produktion. På kort sigt er det den tabt 
indkomst, mens indkomsttabet på længere sigt vil være noget mindre. Såfremt der anlægges en 
horisont på ca. 5 år vil indkomstpåvirkningen kunne reduceres til at omfatte den tabte jordrente, 
samt afskrivninger på bygninger og en del inventar. Indkomsttabet er herefter sat til 2-5.000 kr. 
pr. DE. Ved en miljøgevinst på 10 kg N pr. DE (som angivet i tabel 10)  giver dette 200-500 kr. 
pr. kg N. På langt sigt opgøres indkomsttabet udfra faldet i jordrente, det vil sige det overskud 
der er tilbage til at forrente jorden. Bemærk, her at en række deltidsbedrifter ofte har en negativ 
jordrente, hvorfor der på disse bedrifter ikke vil ske et fald i jordrenten fordi produktionen 
ophører.  
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