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Udfordringer for landbrug og fødevareproduktion  

› Produktivitet 

› Kvantitet og kvalitet af fødevarer og foder 

› Biomasse (energi, fibre og bioraffinering)  

› Miljø- og klimaeffekter 

› Mindske udledninger og effekter af næringsstoffer, drivhusgasser og pesticider 

› Biodiversitet 

› Fastholde biodiversiteten i det agrare landskab, herunder jord   

› Kulstoflagring 

› Fastholde eller øge jordens indhold af organisk stof 

› Vand 

› Mindske vandforbruget og beskytte vandressourcer i landskabet    

› Dyrevelfærd 
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Væsentlige danske prioriteringer for landbruget 

Fastholde produktion, indtægt og beskæftigelse 

 

Mindsket miljøbelastning: 

- Især EU’s Vandrammedirektiv 

- Lavere kvælstofbelastning af vandmiljøet (fjorder) 

- Mindske risiko for nitrat i grundvand 

- Mindske risiko for pesticider i grundvand og vandløb 

 

Mindsket klimapåvirkning: 

- Især EU’s Klimamålsætninger for ikke-kvotebelagte sektorer 

- Lavere udledninger af metan og lattergas  

- Øget kulstoflager i jord (lavere tab af kulstof i jord) 
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Hvorfor skal landmænd forskelsbehandles på 
kvælstofreguleringen? 

› Forskellig sårbarhed: 

› Vandmiljøet (fjorder) 

› Grundvand med ringe reduktion 

› Forskellig kildestyrke fra landbruget (N-udvaskning): 

› Jordtyper og klima 

› Bedriftstyper 

› Forskellig kvælstofstrømme (reduktion af nitrat) 

› Forskellig muligheder for at reducere udledningen 

(økonomi) 

› Juraen kan komme i vejen (ekspropriering) 
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Virkemidler skal tilpasses kvælstofstrømmene 
(og behov for beskyttelse) 

Figur: Jens Chr. Refsgaard, 

GEUS, NiCA, www.nitrat.dk 



Nitrat i grundvandet 
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N reduktionsmål  N belastning 
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N-retention 
mark til hav 
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Kvælstofbelastning til kysten 
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Faktorer der bestemmer N-udvaskningen 

› Afgrøde 
› Etablering, sundhed 

› Roddybde 

› Vækstperiode længde 

› Gødskning 
› Mineralsk/organisk 

› Behandling (biogas, additiver) 

› Timing 

› Efterafgrøde 
› Etablering (stor variation mellem år) 

› Roddybde 

› Frigivelse i afgrødens vækstperiode (C/N forhold) 

› Jord 
› Jordtype, roddybde 

› Organisk stof 
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N-udvaskning fra konventionelle og økologiske 

dyrkningssystemer i planteavl 

Brudte linjer viser respons uden afgrødedække i efteråret 

Fuldt optrukne linjer viser udvaskning med afgrødedække i efteråret 
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N-udvaskning fra konventionelle og økologiske 

dyrkningssystemer i planteavl 
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N-udvaskning fra konventionelle og økologiske 

dyrkningssystemer i planteavl (2012-2015) 

N overskud (kg N/ha)
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Agriculture Year 1900 

 
- 75 % of DK area used for agriculture: 

- 88 % in rotations (65 % of DK area) 

- 12 % used extensively (e.g. meadows)  

  

 

 
                                                                     

 

Cereals 42 % 

                                                                     Grassland 40 % 

                                                                     Beet roots 6 % 

                                                                     Bare fallow 8 % 

                                                               Other cash crops 4 % 
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Forbedret vandmiljø kræver flere indsatser 

› Lavere N-udvaskning (og mindre P-tab) fra markerne 

› Flere og mere effektive efterafgrøder 

› Bedre sædskifter med lavere risiko for N-udvaskning 

› Bedre jorddække med lavere risiko for overfladeerosion 

 

› Landskaber der renser vand og beskytter vandmiljøet 

› Genopretning af vådområder i ådalene 

› Målrettede minivådområder til rensning af drænvand 

› Bufferzoner omkring vandløb og søer med risiko for erosion 
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EU’s klimamålsætning for 2030 

Målet for EU er 40% reduktion i 2030 i forhold til 1900: 

- Kvotebelagte sektorer reducerer med 43% i forhold til 2005 

- Ikke-kvotebelagte sektorer reducerer med 30% i forhold til 2005 

 

Ikke-kvotebelagte sektorer omfatter landbrug, transport og boliger 

 

Danmarks målsætninger for ikke-kvotebelagte sektorer: 

- 39% reduktionsmålsætning (pga høj BNP/indbygger) 

- 20% reduction er opnået allerede i 2020 

- ETS fleksibilitet: 2% 

- LULUCF kreditter: 4% 

- Køb af kreditter i andre lande: ? 
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Landbrugets kilder til drivhusgasser 

› Drivhusgasser 

› CO2, metan og lattergas. Landbrugets udledninger udgår nu 19 % af de nationale emissioner. 

› Husdyrenes fordøjelse 

› Metan (især fra drøvtyggere) 

› Husdyrgødning 

› Metan (gylle) og lidt lattergas fra stald og lager 

› Lattergas fra udbragt gødning 

› Kulstoflagring  

› Marken 

› Lattergas fra kvælstofgødning (direkte og indirekte) 

› Kulstoflagring fra afgrøder og planterester (især græsmarker og efterafgrøder) 

› CO2 fra kalkning 

› CO2 og lattergas fra dræning og dyrkning af organisk jord 
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Kilder til landbrugets drivhusgasser (metan og 
lattergas) 
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Kan jordens kulstofindhold øges? 

› Planterester 

› Planterester (halm) tilbageføres jorden (dvs. forbrænding må ophøre). 

› Effekten på kulstoflagring er næsten den samme ved nedmuldning, tilbageførsel via 

husdyrgødning eller biogas 

› Efterafgrøder 

› Efterafgrøder kan kun indpasses bestemte steder i sædskiftet (forud for vårsæd). 

Medfører ofte mindre halmproduktion 

› Græsmarker 

› Græsmarker øger jordens kulstofindhold, men muligheder er begrænset af brug af 

græsset, fx erstatning af majs med græs 
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Hvordan løses klimaudfordringen? 

› Nye stald- og husdyrgødningssystemer, der minimerer 

metanudledinger: 

› Hurtig udslusning af gylle fra stald 

› Forsuring i gylletank eller biogas 

› Tryllepulver i kvægfoder til at reducere metanudledninger 

› Tryllepulver (nitrifikationshæmmer) i handelsgødning og 

husdyrgødning 

› Ophør med dræning og dyrkning af organisk jord 

› Fokus på opretholdelse af kulstofindhold i dyrkningsjord 
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Elementer i Conservation Agriculture 

Conservation Agriculture omfatter 

- Reduceret (ingen) jordbearbejdning 

- Fastholdelse af planterester i dyrkningssystemet 

- Anvendelse af efterafgrøder 

- Alsidigt sædskifte 

 

Disse elementer har forskellige effekter på dyrkningsjorden og 

dyrkningssystemer, men alle påvirker: 

- Vand (fordampning, infiltration), bl.a. via jordstruktur 

- Kulstof (større tilførsel (halm, efterafgrøder), ændret fordeling i 

jordprofilet) 

- Kvælstof (større tilbageholdelse (efterafgrøder), ændret 

mineralisering (halm)) 

- Pesticider (forbrug (herbicider, fungicider, insekticider), udvaskning 

(markporer)) 
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Kulstoflagring: Resultater af markforsøg 
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Kulstoflagring og reduceret jordbearbejdning 
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De første artikler om C-ophobning (inklusive 

nogle, som Powlson var medforfatter på) 

afspejlede sandsynligvis dels over-

entusiasme, dels mangel på data.   



 

 

AARHUS 

UNIVERSITET Baker et al., 2007: 

Dokumentationen for, at reduceret 

jordbearbejdning skulle fremme lagring af C i 

jorden, er ikke overbevisende.  
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Relativ ændring i jordens C-indhold ved dir. såning i forhold til pløjning 

Fra: Powlson et al., 2014, efter Angers og Eriksen-Hamel, 2008.  

Analyse af 43 forsøg (forskel i jordbearbejdning i mindst 5 år) 

Øget indhold ved direkte såning 

Reduceret 

indhold ved 

direkte 

såning 



 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

Janzen, 2006: 

Organisk stof er biologisk set mest nyttigt, når det 

nedbrydes. Så vi står over for et dilemma: kan vi 

både ophobe det og drage fordel af dets 

nedbrydning? 



 

 

             

Flakkebjerg Foulum 

Sædskifte Udvaskning 
kg N/ha/år 

N-balance 
kg N/ha/år 

N-udvaskning 
kg N/ha/år 

N-balance 
kg N/ha/år 

R1 - 78 B - - 

R2 37 A 96 A 47 A 70 A 

R3 (-halm) 23 B 60 C 38 A 41 C 

R4 (+halm) 24 B 71 B 41 A 55 B 

R5 - - - 47 C 

Jordbearb. 

P 29 A 70 B 42 A 49 C 

H8-10 28 A 77 A 40 A 56 A 

H3-20 26 A 80 A 41 A 53 B 

D 28 A 78 A 45 A 55 AB 

N-udvaskning 8 år (1juli 2003 - 30 Juni 2011), N-balance 9 år. 

Gennemsnit over år  

N-udvaskning: målt med sugeceller i 1 m dybde 

N-balance: tilført – fjernet 

Fra Hansen et al., 2015. Journal of Environmental Quality, 44, 868-881. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forsøg med forskellige efterafgrøder, efterår 2014, R5. 

I forgrunden, olieræddike (14 kg/ha) udstrøet 25. juli (før høst af vårbyg 11. august). 

Bagerst parceller med ubevokset jord. Foto: 26.sept. 2014 (David Croft, AU). 



 

 

             

Structurator, udstrøet 25. juli (før høst af vårbyg, 14 kg/ha). Vårbyg høstet 11. august. 

Foto 22.sept. 2014.  



 

 

             

Gul stenkløver => ukrudt og spildfrø, udstrøet 25. juli (før høst af vårbyg, 12 kg/ha).  

Foto 22.sept. 2014. 



Samme forsøg som første billede, men fotograferet fra modsatte side. Foto: 8. nov. 

2014. I midten ses parcel med ukrudt og spildfrø. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5, uden vegetation om efteråret 

Pløjet Harvet 8-10 cm 

Eksempel, fire ens gentagelser i hver 

1/9 2014             1/1 2015  1/9 2014             1/1 2015  

90 90 

Nitrat-N, mg/l Nitrat-N, mg/l 
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R2 Mellemafgrøde udstrøet 18. juli i vinterhvede høstet 31. juli. Foto 22.sept. 

2014. Pløjet 24. september. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellemafgrøde-forsøg, pløjet 

40  

mellemafgrøde 

ukrudt og spildfrø 

1/9 2014                               1/1 2015  

Nitrat-N, mg/l 

sort jord 
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The SmartSOIL Tool and Toolbox 

http://smartsoil.eu/ 

http://smartsoil.eu/
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The Toolbox - Factsheets 
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The Toolbox – Real Life Case Studies 

Case studies: Hungary, Denmark, Poland, Scotland, Italy and Spain 
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SmartSOIL  
partnere 
 
www.smartsoil.eu 


