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Vision for kvælstofregulering 

Problemerne skal løses, 
hvor problemerne er
En fremtidig kvælstofregulering skal 
løse miljøproblemer, hvor proble-
merne er. Det er det gennemgående 
element i Større Jordbrugs vision for 
målrettet kvælstofregulering. 

Det kræver, at vi har gennemsigtighed 
og fagligt får beskrevet kvælstoftabet 
fra marken ud fra landmandens egne 
driftsdata. 

Vi vil ikke længere underlægges et 
reguleringsregime, hvor svaret på at 
reducere kvælstofudledningen er flere 
efterafgrøder og normreduktion.

Vores vision tager udgangspunkt i, 
at man godt kan forene en intensiv 
planteproduktion med et lavt kvæl-
stoftab fra marken. I Større Jordbrug 
mener vi, at landmanden skal være 
ansvarlig for, at kvælstofanvendelsen 
på ejendommen ikke giver anledning 
til miljøproblemer. 

Udgangspunktet er, at landmanden 
udnytter sine ressourcer effektivt 
og det potentiale, som han har for 
at omsætte kvælstof til afgrøder.
Ud fra det dyrkningspotentiale, der 
er i et givent område, fastsættes en 
udledningsgrænse, og landmanden 
aflægger regnskab for sin udnyttelse af 
kvælstof. Er han særligt dygtig, må han 
(naturligvis) bruge mere kvælstof, blot 
han overholder udledningsgrænsen. 

Hvis en landmand ikke er i stand til  
at overholde udledningsgrænsen,  
pålægges han at løse problemet.  
Det kan han gøre ved at ændre sæd- 
skifte, reducere sin kvælstoftildeling, 
etablere efterafgrøder (for egen 
regning) eller anden ændring i mark-
driften. Det er landmandens ansvar at 
løse udfordringen.

Balanceregnskab for kvælstof 
Et grundelement i vores vision er, at 
landmanden selv skal være ansvarlig 
for den mængde kvælstof, der benyt-
tes på ejendommen. Det kan man gøre 
på en operationel måde via balance-
regnskaber. 

I Større Jordbrug er vi i gang med at 
få udarbejdet balanceregnskaber for 
10 ejendomme med henblik på at an-
skueliggøre, hvordan en regulering på 
baggrund af balanceregnskaber rent 
faktisk vil se ud.  

I dette medlemsbrev kan du læse om, 
hvordan balanceregnskaber kan prak-
tiseres og udgøre et reelt alternativ til 
den nuværende regulering.

Frederik Lüttichau og
Christina Ahlefeldt-Laurvig
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Det er sådan set helt simpelt. Man 
opgør, hvor meget kvælstof der tilføres 
marken, og hvor meget kvælstof man 
høster igen. Desuden tages hensyn 
til tab af kvælstof fra marken ved for-
dampning og omdannelse af nitrat til 
frit luftbåret kvælstof (denitrifikation 
og fordampning). Det er grundtanken i 
et balanceregnskab, hvor resultatet er 
et kvælstofoverskud, der angiver tabet 
af kvælstof fra marken.

Afgrøderne har varierende 
kvælstofeffektivitet
 I nedenstående figur ses kvælstof- 
overskuddet for tre udvalgte afgrøder 
på JB 6 med resultater fra hele landet. 
Det bemærkes, at der er en stor
variation, men også at afgrødevalget 
har stor betydning for kvælstofover-
skuddet.  

Der er således afgrøder, der har en 
større kvælstofeffektivitet end andre, 
men et lavt kvælstofoverskud handler 
ikke kun om afgrødevalg. 

Det er i høj grad landmandens evne 
til at anvende kvælstofgødningen 
effektivt i markdriften, som kan give et 
et lavt kvælstofoverskud. I eksemplet 
nederst på modsatte side ses kvæl-
stofoverskuddet for vårbyg JB 6 fra 
marker på tværs af landet, hvor det 
antages, at der høstes et standardud-
bytte. 

Hvis man udnytter kvælstofgødningen 
mere effektivt i marken og høster 
mere end gennemsnittet, vil man dog 
opnå et bedre balanceregnskab. 
I eksemplet er vist en mark, hvor der 
i stedet for et standardudbytte på 
118 kg N/ha er en registreret høst på 
139 kg N/ha. 

Balanceregnskab i praksis

Vårbyg JB 6 kg N/ha

Handelsgødning 138

Novo Gro 24

Deposition 11

Udsæd 3

Input til marken 176

Udbytte 118

Denitrifikation 17

Fordampning 3

Output fra marken 138

Kvælstofoverskud 38

0

20

40

60

80

100

120

140

Mark med sukkerroer

Mark med vårbyg

Mark med havre

Kg N/ha

Mark med sukkerroer

Mark med vårbyg

Mark med havre

Kg N/ha

N
-o

ve
rs

ku
d

Tildelt ift. norm %

0 50 100 150 200 250

N
-o

ve
rs

ku
d

Tildelt ift. norm %

0 50 100 150 200 250

Kvælstofoverskuddet for tre afgrøder på 
JB 6 på tværs af landet målt i kg N/ha. 
Kvælstofoverskuddet er angivet som 
funktion af, hvor meget kvælstof der 
er tildelt marken i total N i form af 
handelsgødning og organisk gødning.
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Effektiv N-udnyttelse skal 
belønnes regulatorisk
I Sektionen for Større Jordbrug mener 
vi, at balanceregnskabet skal skabe 
rammen for en fremtidig regulering, 
hvor man belønner de bedrifter, der 
via godt landmandskab både har høj 
produktivitet og samtidig har et lavt 
kvælstoftab til miljøet.  

Har man eksempelvis et lavt kvælstof- 
overskud, hvor man høster 12 kg N/ha 
mere end standard, vil man på 100 ha 
kunne undvære, hvad der svarer til 
30 ha pligtige efterafgrøder, hvis man 
bruger Miljøstyrelsens regnestok. 
Baggrunden herfor er, at kvælstofover-
skuddet falder med 19 kg N/ha. 

Vårbyg  JB 6 kg N/ha kg N/ha

Handelsgødning 138 138

Novo Gro 24 24

Deposition 11 11

Udsæd 3 3

Input til marken 176 176

Udbytte 118 139

Denitrifikation 17 15

Fordampning 3 3

Output fra marken 138 157

Kvælstofoverskud 38 19
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Kvælstofoverskuddet for vårbyg på JB 6 på 
tværs af landet målt i kg N/ha. Kvælstof- 
overskuddet er angivet som funktion af, 
hvor meget kvælstof der er tildelt marken 
i total N i form af handelsgødning og 
organisk gødning. På grafen er angivet en 
mark med kvælstofoverskud opgjort ved 
henholdsvis normudbytte og målt udbytte. 
Ved målt udbytte dokumenteres det, at der 
fjernes væsentligt mere kvælstof fra marken 
end antaget ved anvendelse af norm-
udbytte.
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Større Jordbrug: 

Behov for at synliggøre vores 
naturindsats

Sektionen for 
Større Jordbrug
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T  +45 3339 4000
F  +45 3339 4141
E  stoerrejordbrug@lf.dk
W www.stoerrejordbrug.dk

Grafik.: LandbrugsMedierne
Redaktion: Nikolaj Ludvigsen

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

I forhold til både miljø og natur er vi 
ofte under angreb om, at vi alene har 
en produktionsvinkel i landbruget. 
Særligt fra den del af befolkningen, 
som ikke kender vores erhverv, er 
kløften bred, og det skader i sidste 
ende vores politiske muligheder for en 
hensigtsmæssig regulering. 

I Større Jordbrug har vi altid være ban-
nerfører for en stor kommunikations-
indsats. Det koster ressourcer, men det 
er nødvendigt. Det vil vi blive ved med 
at italesætte i Landbrug & Fødevarer.

Og vi vil også forsøge at vise vejen selv. 

Tak til alle jer, som har bakket op!
Et succesfuldt eksempel er vores 
kortlægning af medlemmer, som har 
tilmeldt sig Landbrug & Fødevarers 
bi-kampagne. Kortlægningen blev før 
påske overdraget til Landbrug & Føde-
varer med henblik på, at alle medlem-
mer af Landbrug & Fødevarer-familien 
kan indgå i kortlægningen. Målet er 
øget synlighed om landmændenes 
naturindsats.

I Større Jordbrug startede vi denne 
kortlægning op, fordi vi synes, at det er 
vigtigt, at vi får fortalt vores omverden 
om det, som vi rent faktisk gør rundt 

omkring i landet på vores ejendomme 
i forhold til bierne og biodiversiteten i 
det hele taget. 

Blandt vores medlemmer er interes-
sen stor, og mange gør flere tiltag for 
bierne, men vi er traditionelt ikke så 
gode til at fortælle vores omverden 
om det, og det bliver i stigende grad 
vigtigt. Jeg vil gerne takke alle, som 
bakker op om vores initiativ. Flere end 
120 Større Jordbrug-ejendomme har 
tilmeldt sig som bi-venlig landmand, 
og der kommer stadig flere til i vores 
medlemskreds. 

Vi mener, at vi i landbruget skal skabe 
langt mere synlighed om alt det, som 
vi gør på landbrugsejendommene for 

bierne. Ikke fordi vi på nogen måde vil 
prale, men vi er nødt til på en konstruk-
tiv måde at gå i rette med mange af 
de overskrifter, som vi møder i pressen, 
om, at landbruget er skyld i alverdens 
dårligdomme.

Det, som er naturligt for os som for ek-
sempel at lade gamle træer stå til bier 
og andre insekter eller lade arealer stå 
brak, er langt fra det billede, der tegnes 
af os i visse medier. Derfor skal vi være 
bedre til at fortælle om de mange til-
tag, som vi helt naturligt tager på vores 
ejendomme.

Tak for opbakningen – og husk: Du kan 
stadig nå at tilmelde dig på lf.dk/bi.

SSJ_nyhed_maj.indd   4 23/05/2019   11.04


