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Vedr.: Analyse af alternative kvælstofvirkemidler 1 
  
Plantedirektoratet har i henvendelse af 29. oktober 2010 og 17. januar 2011 anmodet om en 
vurdering af hvorvidt estimater for effekt og omkostninger opgjort bl.a. i Virkemiddeludvalg 1 og 2 
for en række virkemidler stadig er gældende, idet disse estimater stammer fra 2007 og 2008. I det 
følgende gennemgås virkemidlerne kort med henblik på at vurdere om der er behov for en fornyet 
analyse. Resultaterne af en eventuel fornyet analyse indgår ikke i dette notat. 
 
I gennemgangen anføres som udgangspunkt kvælstofeffekten opgjort som kg N/ha i rodzonen. I 
oversigtstabellen til sidst i dokumentet er der også angivet hvad effekten i havmiljøet vil være ved 
anvendelse af en gennemsnitlig retentionsprocent på 58.  
 
Den angivne omkostningseffektivitet (kr. pr. kg N i reduceret N til vandmiljøet) er angivet i 
parentes og de stammer fra Udvalget, der analyserer alternative kvælstofvirkemidler. Dette tal er 
baseret på forarbejde i bl.a. Virkemiddeludvalg 1 og 2, samt arbejdet i ministeriegruppen omkring 
Grøn Vækst.   
 
De virkemidler der ønskes analyseret omfatter:  
 
Efterafgrøder og mellemafgrøder 

• Senere nedmuldningstid for efterafgrøder (ca. 0 kr. pr kg. N) 
• Skærpelse af reglerne omkring efterafgrøder (valg af arter og krav til udlægstidspunkt) (ca. 

0 kr. pr kg. N) 
• Mellemafgrøder (ca. 126 kr. pr kg. N) 
• Ændret sædskifte til f.eks. permanent græs og roer eller til enårige afgrøder med lille 

udvaskning (ca. 130 kr. pr kg. N) 
 
Lavere N-normer og øget udnyttelse af husdyrgødning  

• Skærpelse af N-normen for udvalgte afgrøder f.eks. energiafgrøder og afgræsningsmarker i 
omdrift (ca. 40 kr. pr kg. N) 
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• Reduceret N-norm - reduktion udover de nuværende 10 % til f.eks. 20 % (114-224 kr. pr. 
kg. N afhængig af kornpris) 

• Skærpelse af udnyttelseskravet for udvalgte typer af husdyrgødning  
• Skærpelse af udnyttelseskravet efter afgasning (ca. 181 kr. pr kg. N) 

 
Udtagning af areal og husdyr 

• Permanent udtagning af lavbundsjord samt sløjfning af dræn og grøfter (ca. 16 kr. pr kg. N)  
• Vådområdeprojekter ud over GV (ca. 39 kr. pr kg. N) 
• Energiafgrøder (ca. 0 kr. pr kg. N) 
• Udtagning af højbundsjord (ca. 231 kr. pr kg. N) 
• Etablering af skov (ca. 270 kr. pr kg. N) 
• Færre husdyr - skærpelse af harmonikravet (ca. 127 kr. pr kg. N) 

 
Virkemidlerne er i forespørgslen rangordnet efter omkostningseffektivitet, men er i det følgende 
organiseret efter virkemiddeltype. Det skal anføres, at beregningerne tager udgangspunkt i de 
driftsøkonomiske omkostninger og at de administrative omkostninger ikke indgår i de beregnede 
estimater. 
 
1. Efter- og mellemafgrøder 
 
1.1. Senere nedmuldningstid for efterafgrøder  
Datoen for nedmuldning af efterafgrøder flyttes fra 20. oktober til 1. februar på sandjord og 1. 
november på lerjord.  
 
Effekt  
På lerjord, hvor tidspunktet for nedmuldning udsættes med 10 dage, forventes ingen effekt. På 
sandjord forventes udvaskningen at blive reduceret med ca. 10 kg N/ha; jf. DJF-svar af 28. 
september 2010 vedr. tidspunkt for nedvisning og/eller nedmuldning af efterafgrøder. Den samlede 
effekt på landsplan afhænger af i hvilket omfang senere nedmuldning af efterafgrøder i forvejen 
praktiseres.   
 
Økonomi  
Omkostningerne er angivet som begrænsede.  Omkostninger er relateret til et kortere tidsrum hvor 
vinterarbejdet kan gennemføres, idet ændringen ikke påvirker valg af afgrøder eller såtidspunkt. 
Senere nedmuldning giver omvendt en større eftervirkning. Økonomisk vurdering er uændret, 
hvorfor der anvendes en omkostning på ca. 0 - 100 kr. pr. ha.  
 
1.2. Skærpelse af reglerne omkring efterafgrøder (valg af arter og krav til udlægstidspunkt)  
Der vælges i højere grad korsblomstrede efterafgrøder og græs kan kun vælges hvis det samtidig 
udlægges med dæksæden.  
 
Effekt  
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Effekten er i Schou et al. (2007) vurderet til 10-40 kg N/ha med højest effekt på lerjord. Dog 
afhænger effekten meget af etableringsmetoden og om det lykkes at etablere de korsblomstrede 
efterafgrøder i rette tid (Hansen, 2009). Den ekstra effekt på 10-40 kg N/ha ved at anvende 
korsblomstrede efterafgrøder i forhold til en veletableret græsefterafgrøde vurderes at være i 
overkanten, og der bør regnes med i gennemsnit ca. 10 kg N/ha. Dette bør dog analyseres nærmere.    
 
Økonomi  
Omkostningerne er begrænsede, idet den mindre fleksibilitet omkring valg af udbringningsmetode 
og tidspunkt modsvares af større eftervirkning. Omkostningen udgør 100-200 kr. pr. ha svarende til 
10-20 kr. pr. kg N.  
 
1.3. Mellemafgrøder  
Omfanget af mellemafgrøder skal øges.  
 
Effekt  
Jf. DJF-svar af 11. september 2009 vedr. eftervirkning af mellemafgrøder vurderes udvasknings-
reduktionen fra mellemafgrøder at være 13 og 20 kg N/ha på hhv. ler- og sandjord, eller i 
gennemsnit 16 kg N/ha. Hertil skal lægges ca. 1/3 af eftervirkningen (reduktion i efterfølgende års 
N-kvote), som er vurderet til hhv. 8 kg N/ha under 0,8 DE og 12 kg N/ha over 0,8 DE; dvs. hhv. 3 
og 4 kg N/ha. Samlet set vurderes udvaskningsreduktionen fra rodzonen derfor at være i 
størrelsesordenen 15 - 25 kg N/ha. 
    
Økonomi 
Omkostningen er tidligere angivet til ca. 650 – 750 kr. pr. ha i rapport om mellemafgrøder 
(Thomsen et al., 2008). Mellemafgrøder kan være svære at indpasse på bedrifter med en høj andel 
efterafgrøder (op til 34%). Landscenteret angiver at ca. 30% er det maksimale omfang af 
mellemafgrøder, idet man ikke kan forvente at hele vintersædsarealet kan etableres efter den 20. 
september. Såfremt en højere andel etableres efter 20. september kan det betyde en reduktion i 
udbyttet i vintersæden. Ved et tab på 1-2 hkg/ha i udbytte bliver de samlede omkostninger ca. 770 – 
990 kr. pr. ha ved 120 kr. pr. hkg. Dette sandsynlige udbyttetab var ikke medregnet i estimatet i 
Thomsen et al. (2008), hvorfor omkostningen er hævet lidt i forhold til tidligere. 
 
1.4. Yderligere efterafgrøder  
Yderligere efterafgrøder indgår i nuværende vandplaner med et omfang på mellem 0 og 20% alt 
efter opland. Det maksimale omfang af efterafgrøder er herefter 14% i den nuværende lovgivning 
og op til 20% ekstra som følge af udkast til vandplaner. På hovedoplandsniveau er stigningen i 
efterafgrøder således højest 14%, mens den på deloplandsniveau kan være op til 20%.  

Omkostningerne til yderligere efterafgrøder blev i VMUII rapporten angivet til 330 – 
520 kr. pr. ha, idet blev anført at et skift fra vinterafgrøder til vårafgrøder kunne give et tab på op til 
1.900 kr. pr. ha. Omfanget af bedrifter der blev berørt af dette blev vurderet som relativt begrænset 
(10%), idet der i oplandet var vårsædsareal nok til at det ikke skulle betyde et skift fra vinter- til 
vårsæd på oplandsniveau.  
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En revurdering i dag viser at der på enkelte bedrifter vil være en række forhold der skal vurderes, 
men også at der er flere muligheder. Som udgangspunkt er indtjeningen i vinterafgrøder større end i 
vårafgrøder. Forskellen i dækningsbidrag II er ca. 500 kr. pr. ha på sandjord og 1.500 kr. pr. ha på 
lerjord baseret ændring i 2008-2010 budgetkalkuler fra Videncenteret for Landbrug. I nogle 
situationer og egne kan omkostningen være større, idet udbyttet i vårafgrøder er under middel og 
udbytte i efterafgrøder er over middel. Hvis der til kommer tab grundet lavere produktion af 
foderenheder på husdyrbedrifter så får det også en indvirkning på prisen. Her vil bedrifterne med 
fordel kunne vælge alternative løsninger, som lavere N-norm, mellemafgrøder eller udlicitering af 
efterafgrødekravet til andre bedrifter.  
 Såfremt de alternative løsninger ikke kan anvendes eller der er bliver anvendt, så 
bliver omkostningerne ved at implementere efterafgrøder større end angivet i VMUII. Såfremt 
afgrødeskiftet i stedet for 10% omfatter 30% af efterafgrødearealet og at omkostningen ved dette 
skift er fx 1.500 kr. pr., ha  så vil det øge omkostningen ved efterafgrøder fra 520 kr. pr. ha (ØST) 
til 780 kr. pr. ha. , idet omkostningerne til etablering fastholdes på 330 kr. pr. ha. Omkostningen for 
VEST, hvor der er mange vårafgrøder er uændret.  

Der er i gødningsplanen for 2010/11 indlagt en række mulige alternativer til 
efterafgrøder på egen bedrift. Det er udover mellemafgrøder også en reduktion i N-tildelingen. 
Reduktionen udgør 56/85 kg N pr. ha efterafgrøde for henholdsvis under og over 0,8 DE/ha. Ved en 
merværdi af N på ca. 8-10 kr. pr. kg N giver dette et tab på 600-900 kr. pr. ha efterafgrøde der så 
ikke længere skal etableres.  

En anden mulighed er etablering af efterafgrøder på en anden bedrift eller ved 
etablering af flerårige energiafgrøder svarende til 0,9 ha energiafgrøde pr. ha efterafgrødekrav. 
Endelig kan afbrænding af fiberfraktionen fra 25 DE også erstatte 1 ha efterafgrøder. Samlet set 
viser dette, at antallet af bedrifter der får meget høje omkostninger er begrænset, men også at det er 
svært at vurdere de gennemsnitlige omkostninger da kravene er forskellige og mulighederne mange, 
men omkostningerne vil typisk være mellem 330 – 1.500 kr. pr. ha. efterafgrøde.    
 
 
2.  Lavere N-norm og ændret udnyttelse af husdyrgødning  
 
2.1. Skærpelse af N-normen for afgræsningsmarker i omdrift 
N-normen for græsafgrøder der afgræsses skal reduceres. 
 
Effekt  
Effekten på udvaskning fra rodzonen er i DMU rapport 325 angivet til at være 18-77 kg N/ha for 
kløvergræs og 20-85 kg N/ha for rent græs. Reduktionen omfatter en reduktion af normen for 
kløvergræsmark fra 175 til 0 og en reduktion for græsmarker fra 265 til 150 kg N/ha. Ved en stort 
set ligelig fordeling af de to græstyper så er effekten sat til 19 – 81 kg N/ha i reduceret udvaskning 
fra rodzonen. Det vurderes, at 20% af det samlede græsareal på 300.000 ha i omdrift kan indgå 
svarende til 60.000 ha, men det samlede areal der afgræsses er faldende. Ved en gennemsnitlig 
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effekt på udvaskningen fra rodzonen på 50 kg N pr. ha kan udledning til vandmiljøet beregnes til 21 
kg N pr. ha (gennemsnit af 8 og 34 kg N/ha) ved anvendelse af en retention på 58%. Den samlede 
effekt i tab til vandmiljøet kan derfor anslås til at være i intervallet 480 – 2040 tons N, eller i 
gennemsnit 1.260 tons N.  
  
Hvis normen reduceres meget, skal man være opmærksom på, at bedriftens samlede N-kvote 
eventuelt reduceres til et niveau under bedriftens produktion af husdyrgødnings-N, hvorfor det kan 
blive vanskeligt at ”komme af med” husdyrgødningen på egne arealer.  
 
Økonomi  
Omkostningen er opgjort til 295 – 1.375 kr. pr. ha. (Schou et al., 2007) og med en effekt på 19-81 
kg N pr. ha giver det 6 – 28 kr. pr. kg N i reduceret udvaskning. Dette er anført for virkemidlet 
nedsat N-tilførsel til afgræsningsmarker (kvægbrug). Græsudbyttet er vurderet til at falde med 20-
30% for de 2 græsmarkstyper, men det er usikkert.   
 
 
2.2. Reduceret N-norm - reduktion udover de nuværende 10 % til f.eks. 20 %  
N-normen reduceres fra 10% under økonomisk optimum til 20% under økonomisk optimum på det 
samlede N-normareal (ca. 2,2 mio. ha).  
 
Effekt  
En reduktion af normen med yderligere 10% er af Schou et al. (2007) vurderet til at medføre en 
reduktion i udvaskningen fra rodzonen på 3,4-5,0 kg N/ha. Der er her regnet med en gennemsnitlig 
udvaskningsreduktion på 27%, idet udvaskningsreduktionen vil være lavere end ved optimalt 
gødningsniveau, hvor udvaskningen vurderes til 30-33% af tilført handelsgødnings-N. I praksis er 
normerne i dag reduceret med ca. 15%, og en yderligere reduktion på 10% vurderes derfor at 
medføre en lavere reduktion i udvaskningen. Det vurderes derfor, at en reduktion af normen med 
yderligere 10% vil medføre en reduktion i udvaskningen fra rodzonen på 2-4 kg N/ha.   
 
Økonomi  
Omkostninger er opgjort til 240 kr. pr. ha ved høj kornpris (160 kr. pr. hkg som var niveauet i 2008) 
og 120 kr. pr. ha ved lav kornpris (80 kr. pr. Hkg som var niveauet i 2009). De samlede 
omkostninger udgør 270 og 535 mio. kr. pr. år i de to beregninger.  
 
Som det fremgår har der i de seneste år været betydelig udsving i kornprisen. Således er prisen for 
foderbyg i de sidste 5 år (2007-2011) i budgetkalkuler angivet til: 155, 115, 77, 122, 100 , hvilket 
giver et gennemsnit på 114 kr. Hvedeprisen er typisk lidt højere end bygprisen. Der kan opstå 
udsving og forhold som gør, at nogen landmænd kan sælge til en højere eller en lavere pris end 
angivet ovenfor, men der er her valgt at anvende en gennemsnitspris på ca. 120 kr. pr. hkg.  
 
Den nuværende kornpris er sat til ca. 120 kr. pr. hkg, hvorfor tabet forventes at være midt imellem 
de angivne estimater svarende til 403 mio. kr. årligt eller 183 kr. pr. ha. Det kan betyde, at nogle 
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arealer får et negativt dækningsbidrag II og derfor tages ud af produktion, men det er ikke den 
tendens vi har de seneste år, selvom dækningsbidrag II har været negativt. Omkostningen er herefter 
opgjort til 30 - 120 kr. pr. kg N i reduceret udvaskning.  
 
 
2.3. Skærpelse af udnyttelseskravet for angivne husdyrtyper  
I midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III blev det vurderet at det var muligt at øge udnyttelsen 
for nogle typer af husdyrgødning. Den øgede udnyttelse kunne således omfatte fjerkrægødning og 
ajle, der øges med henholdsvis 10 og 20% point. For dybstrøelse og minkgylle kan 
udnyttelseskravet øges med 5%, mens det for fast gødning skal sænkes med 10%. 
 
Effekt  
Se tabel 1 hvor den forventede reduktion i køb af handelsgødning er angivet. Den ændrede 
udnyttelse i fastgødning og ajle er slået sammen selvom midtvejsrapporten faktisk angiver at 
udnyttelseskravet til fast gødning kunne reduceres. Såfremt 28% af den manglende tilførsel påvirker 
N-udvaskningen fra rodzonen så reduceres udvaskningen med 1.320 tons N. Med en retention på 
58% reduceres tabet til vandmiljøet med 550 tons N. 
 
Tabel 1 Øget udnyttelse af husdyrgødning og effekt på køb af handelsgødning  
 Mængde (tons 

N) 
Udnyttelseskrav i 
dag (%)  

Stigning i krav 
(%)  

Effekt (tons N i 
handelsgødning) 

Minkgylle 4.700 70 +5 240 
Fjerkrægylle / gødning  8.000 45/65/70 +35/+15/+10 (30) 2.400  
Ajle  7000  65 +20  1400 
Fast gødning 7000 65 -10 -700 
Dybstrøelse  25.000 45 +5 1.250 
I alt    4.590  
Kilde: Midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III og Petersen og Sørensen (2008). 
BEM: For fjerkræ er de angivne tal for henholdsvis staldgødning, dybstrøelse og gylle  
Tiltag overfor afgasset gylle er ikke indeholdt i tabellen, men indgik i vurderingen i midtvejsevalueringen af 
VMPIII. 
   
 
Økonomi 
Omkostningerne er meget afhængige af hvilken adfærdsændring som de øgede krav medfører. 
Såfremt den nuværende teknologi faktiske giver den anførte udnyttelse så er meromkostningen 
meget begrænset, men hvis der er behov for nyt udstyr m.m. så skal det vurderes inden 
omkostningen kan beregnes. 
 
For mink vurderes teknologien som uændret idet forsøg med slangeudlægning og direkte 
nedfældning giver denne effekt. For fjerkræ vurderes teknologien som uændret idet effekten opnås 
ved alm. udbringning og nedpløjning. For dybstrøelse er den anvendte teknologi uændret.  For ajle 
opnås en høj udnyttelse med slæbeslanger i afgrøde. Dette vurderes også at være den fremherskende 
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teknologi i dag, hvorfor der ikke er nogen adfærdsændring. Der er således samlet set ikke yderligere 
omkostninger ved at opnå den angivne udnyttelsesgrad.  
 
For de bedrifter, hvor der ikke sker teknologiskift, så er effekten af en højere N udnyttelse at der 
kan indkøbes mindre handelsgødning, men at udbyttet falder i forhold til i dag. Med en 
marginalværdi på N på omkring 8-15 kr. pr. kg N og en pris på ca. 5 kr. pr. kg N så tabes der direkte 
3-10 kr. pr. kg N der ikke tilføres. I dette indgår dog ikke kvalitetstab, der øger omkostningerne 
betydeligt. Omkostningerne vil således ligge omkring eller lidt lavere end for en normreduktion 
svarende til ca. 20-50 kg N pr. kg N i reduceret udvaskning.   
 
Med en samlet effekt i form af reduceret N-udvaskning på 1.320 tons N  så vurderes omkostningen 
at være 28-70  mio. kr. årligt. 
 
 
2.4 Skærpelse af udnyttelseskravet efter afgasning  
I dag forgasses ca. 6% af gyllen og det vides at afgasning øger udnyttelsen af husdyrgødning. For at 
sikre effekten på vandmiljøet kræver det, at udnyttelseskravet til afgasset gylle øges.  
 
Effekt  
Det er af udvalget vurderet, at effekten i rodzonen angivet til 2,1 kg N pr. DE baseret på et øget 
udnyttelseskrav på 9% point (Schou et al., 2007). Ved et omfang på 6% er det ca. 160.000 DE der 
omfattes svarende til 336 tons N i reduceret udvaskning fra rodzonen. Hvis 50% af 
husdyrgødningen afgasses vil det omfatte ca. 1,3 mio. DE og effekten vil være ca. 2.730 tons N i 
reduceret udvaskning fra rodzonen. 
 
 
I ”Notat om baselinen for kvælstofreduktionerne i Grøn Vækst” fra PD og MST af 8. september 
2010 er det antaget, at 23% af husdyrgødningen vil være ”biogasbehandlet” i 2015, og at dette vil 
reducere N-udledningen til havmiljøet med 470 tons N. Dette mener DJF og FOI dog er urealistisk, 
og vurderer, at det kun vil omfatte ca. 12-14% af husdyrgødningen. Endvidere vurderer DJF, at det 
såvel uden som med en skærpelse af udnyttelseskravet vil have en ubetydelig effekt på 
udvaskningen i 2015. Effekten på N-udvaskning af bioforgasning og eventuel afbrænding af 
fiberfraktion er især langsigtet (de tidligere angivne effekter er angivet for en 50-årig periode). 
Effekten de første år er relativ lille. En nærmere redegørelse herfor fremgår af svaret på ”Base line 
bestillingen”, fremsendt til PD og MST d. 17. december 2010. (DJF og DMU, 2010).   
 
Økonomi  
Udvalget har vurderet omkostningen til ca. 100 mio. kr. baseret på omkostningen til øget udnyttelse 
af husdyrgødning, men baggrunden for denne beregning er uklar. I dette tilfælde er teknologien på 
plads (afgasning) og det er mere effekten af lavere N-tildeling der er konsekvensen. Såfremt den 
anvendte teknologi svarer til den der anvendes i dag, så vil omkostningerne være beskedne, men der 
vil være et mindre forbrug af handelsgødning og et lavere udbytte. Hvor teknologien ikke er på 
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plads så vil reguleringen svare til en normreduktion. I denne vurdering indgår ikke den øgede støtte 
at fremme øget afgasning af husdyrgødning.   
 
Omkostningerne her sættes derfor på linje med øget udnyttelse for udvalgte typer af husdyrgødning, 
svarende til 20-50 kg N pr. kg N i reduceret udvaskning, men som angivet ovenfor er der noget 
usikkerhed om effekten (afhængigt af hvilken tidshorisont der anvendes).  
 
2.4 Effekt på N udvaskning af afbrænding af fiberfraktion efter bioforgasning  
De langsigtede effekter på N-udvaskningen (50 årigt perspektiv) af at afbrænde fiberfraktionen efter 
bioforgasning kan estimeres på basis af modelberegninger (Schou et al., 2007). Hvis gyllefibre 
afbrændes efter separering af bioforgasset svinegylle, beregnes en udvaskningsreduktion på 2 kg 
N/DE. Effekten af afbrænding modsvares dog af, at afbrænding ifølge Grøn Vækst aftalen medfører 
tilladelse til reduktion i arealet med lovpligtige efterafgrøder. Effekten heraf kan beregnes til 1,5 kg 
N/DE i øget udvaskning fra rodzonen (0,04 ha efterafgrøde/DE med en reduktion på 37 kg N/ha 
efterafgrøde). Nettoeffekten er således kun 0,5 kg N/DE.   
På kort sigt kan forventes øget udvaskning, idet effekten af afbrænding er langsigtet, mens 
efterafgrøder har effekt på kort sigt. 
Effekten ved behandling af kvæggylle og fast gødning kan forventes at være højere, men der 
foreligger ikke beregninger heraf. 
 
3. Udtagning af areal og husdyr 
I dette afsnit behandles primært udtagning af arealer og husdyr. 
 
3.1. Permanent udtagning af lavbundsjord med og uden sløjfning af dræn og grøfter  
Udtagning af lavbundsarealer som ikke indgår som vådområder. Omfanget er angivet til 100-
118.000 ha, men vurderes som usikkert. Der vil også være overlap med arealer der berøres af stop 
for grødeskæring, ligesom en del vil være omfattet af udtagning af randzoner.  
 
Hvad angår udtagning af lavbundsjord uden sløjfning af dræn og grøfter så vil nogle af effekterne 
være de samme, men der vil ikke være omkostninger til etablering. Det må antages, at såfremt der 
stadig er dræn så afvandes arealerne mere end i situationen hvor dræn afskæres, hvorfor effekten 
vurderes at være mindre, men vi har ikke kendskab til undersøgelser, der kan underbygge dette. Til 
orientering kan det nævnes, at effekten af at omlægge højbundsjord i omdrift til permanent græs er 
anslået til ca. 50 kg N/ha. I angivelsen omkring omkostninger indgår ikke egentlige 
projektomkostninger (ca. 2.000 kr. pr. ha), men kun tab af indtjening.  
 
 
Effekt  
Udvaskningsreduktionen vurderes som for vådområder til ca. 100 kg N pr. ha, idet der i virkemiddel 
udvalget blev angivet en effekt på 113 kg N pr. ha for vådområder for at tilgodese at nogle områder 
ville have en effekt der lå over grænsen på 100 kg N pr. ha Udtagning af 50.000 ha giver således 
5.000 tons N. For en mere uddybende effektvurdering må der rettes henvendelse til DMU. I VMU1 
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er det dog angivet, at såfremt det ikke er tale om omdriftsarealer så sker det ikke nogen reduktion i 
N-udvaskningen. Som supplement hertil er arealanvendelsen i 2009 for humusjorde i 
lavbundsarealer vist i tabellen herunder. Det fremgår her, at der vil kunne opnås en effekt på max. 
60% af arealet, idet den resterende del allerede er lagt ud med permanent græs eller som natur. 
Hertil kommer det nævnte overlap med de 10 m til etablering af randzoner.   
  
Arealanvendelse ha 
01. Udyrkede arealer 3.752 
02. Natur og lignende 2.228 
04. Brak med tilskud 1.085 
05. Vildtagre 169 
06. Græs permanent 35.249 
07. Græs i omdrift 25.711 
08. Frøgræs 1.097 
09. Silomajs 5.215 
10. Korn 46.863 
12. Andet 11.259 
98. Ukendt 496 
I alt 133.123 
 
Økonomi 
Indtjeningen på en række lavbundsarealer er begrænset og vil typisk ligge under 500-1.000 kr. pr. 
ha. (se også Dubgaard et al., 2010). Arealer vurderes i dag at være dyrket med permanent græs.  
 
 
3.2. Vådområdeprojekter ud over GV  
Der er angivet 13.000 ha vådområder i GV. Det vil sandsynligvis tage over 10 år at nå dette omfang, 
idet der højest etableres 1.000 ha pr. år. De første er alle placeret i V1 og V2 områder. Der er her 
antaget yderligere 15.000 ha.  
 
Effekt  
Effekten er anslået til 113 kg N/ha. og samlet effekt er 1.700 tons N.   
 
Økonomi  
Udtagning til vådområder vil som de andre arealer der udtages afhænge af den oprindelige drift. Det 
forventes, at de arealer der udtages gradvist bliver svære at finde og dyrere i udtagning. Der tages 
her udgangspunkt i  indkomsttab og incl. projektomkostninger på 3 – 4.000 kr. pr. ha. (Jensen et al., 
2009). I dette beløb indgår dels en relativ indtjeningstab, baseret på en høj kornpris, men også en 
korrektionsfaktor fordi arealet over tid forventes at udgå af produktion. Endelig indgår der 
projektomkostninger på ca. 2.000 kr. pr. ha, men der er ikke indregnet ikke noget direkte tab knyttet 
til lavere husdyrproduktion (op til 1200 kr./ha), ligesom administrationsomkostninger ikke er 
indregnet.  
 
Siden den beregning er indtjeningen pr. ha reduceret fra 2.900 – 4.700 kr. pr. ha til 700 – 2.600 kr. 
pr. ha. Såfremt justeringen fortsat skal anvendes (som VMU1) rapport så bliver indtjeningstabet 
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nedjusteret til 400 – 1.500 kr. pr. ha. Med projektomkostninger på 2.000 kr. pr. ha giver det 2.400 – 
3.500 kr. pr. ha., svarende til 21 – 31 kr.pr. kg N i reduceret tab til vandmiljøet. Bemærk dog fortsat 
at den tekniske justering på 44% og antagelsen om at jorden går ud af produktion ikke nødvendigvis 
stemmer med de enkelte lodsejeres forventninger.    
 
 
3.3. Energiafgrøder  
Der er i GV forventet en stigning i arealet med energiafgrøder uden at omfanget er angivet. Det 
vurderes at potentialet kan være 40.000 – 100.000 ha. Det er i dag 2.000 ha og det stiger måske 300-
500 ha pr. år.  baseret på ansøgninger til FERV. Det skal endvidere nævnes, at det nu er muligt, at 
erstatte kravet om efterafgrøder med udlægning af energiafgrøder på omdriftsjord, hvorved det er 
vanskeligt at vurdere omfanget af energiafgrøder og dermed den samlede kvælstofeffekt.    
 
Effekt  
Set over en omdriftsperiode, vurderer Schou et al. (2007), at N-udvaskningen ved omlægning af 
omdriftsjord som et gennemsnit af jordtyper reduceres med 30-55 kg N/ha. Ved et niveau på 70.000 
ha kan effekten beregnes til 2.100 – 3.900 tons N reduceret udvaskning fra rodzonen. Det skal dog 
fremhæves, at dette ikke gælder når energiafgrøderne anvendes som alternativ til efterafgrøder. 
Effekten er beregnet til 21 kg N pr. ha. ved 58% retention. (Dubgaard et al., 2010)  
 
Økonomi 
FOI har efterfølgende også i relation til klimarapport set på potentialet og har vurderet at der stort set 
er balance mellem indtjening ved energiafgrøder og korn ved en kornpris omkring 100 kr. (Dubgaard 
et al, 2010). En kornpris på fx 135 kr. pr. Hkg vil betyde at salgsprisen skal sige til minimum 47 kr. 
pr. GJ.  
 
Det vurderes samtidigt, at der kan være en større udbytterisiko, hvorfor en pris på 50 kr. pr. GJ er 
nødvendigt for at sikre vækst i arealet med energiafgrøder. Omkostningen er sat til 0 – 200 kr. pr. ha 
for at afspejle den barriere der formentlig stadig er. 
 
3.4  Udtagning af højbundsjord  
 
Udtagning af højbundsjord kan teoretisk udgøre 1,5 mio. ha, men arealomfang i V1 + V2 
områderne er ca. 950.000 ha (se i øvrigt DMU rapport 325) .  Der indgår i forslaget ikke nogen 
præcis vurdering af indvirkningen på husdyrproduktionen. Virkemidlet var oprindeligt målrettet 
erosionstruende arealer, men er her et mere generelt N-virkemiddel.   
 
Effekt  
Jf. DJF-svar af 25. marts 2010 vurderes udtagning af højbundsjord at reducere udvaskningen fra 
rodzonen med 30 – 70 kg N/ha afhængig af jordtype og dyretæthed. Hvis der udtages fx 10.000 ha 
vil effekten derfor være 300 - 700 tons N.  
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Økonomi  
Omkostningerne vil være koblet til den nuværende indtjening der på lerjord ligger omkring 2-3.000 
kr. pr. ha og på sandjord på 0 – 2.000 kr. pr ha.  (gennemsnit over 3 år fra budgetkalkulerne). Som 
et pejlemærke så koster forpagtninger typisk 4.000 kr. pr. ha. (inkl. Enkeltbetalingsstøtte der 
udbetales til forpagter).  Ved en lavere kornpris vil omkostningen være lavere og ved en højere 
kornpris højere. Det antages, at ejeren fortsat kan opnå enkeltbetalingsstøtte svarende til ca. 2.300 
kr. pr. ha. Tabet vurderes her til mellem 1 – 3.000 kr. pr. ha pr. år.  
 
 
3.5. Etablering af skov  
Der er etableret en del skov som følge af vandmiljøplaner 1+2. Det forventes at potentialet er 
yderligere 40.000 ha, hvoraf de 26.000 ha ligger i V1 og V2.   
 
Effekt  
Effekten på udvaskning afhænger bl.a. af jordtype, dyretæthed og skovens omdriftstid. Sørensen & 
Waagepetersen (2009) vurderer, at skovrejsning i forhold til et kornrigt sædskifte gennemsnitligt 
reducerer udvaskningen med 32 kg N pr. ha på lerjord og 59 kg N pr. ha på sandjord, eller hhv. ca. 
30 og 60 kg N/ha. 
 
 
Økonomi  
Omkostningen er i AGWAPLAN er anført til at være 1.900 kr. pr. ha. pr. år, hvilket er på linje med 
omkostningerne i Dubgaard et al. (2010). Af dette udgør mistet dækningsbidrag 640 kr. pr. ha og 
tab ved skovdyrkning 1.280 kr. pr. ha.  
 
Det økonomiske tab varierer og vil være højest på lerjord og lavest på sandjord. En højere kornpris 
vil øge dette tab og ved en kornpris på 120 kr. pr. hkg fremfor 100 kr. pr. hkg vil tabet være 1.400 – 
1.600 kr. pr. ha større. Der anvendes derfor et interval på 1.900 – 3.500 kr. pr. ha.       
 
 
3.6. Færre husdyr  
Det forslås at antallet af husdyr reduceres med 20%, hvilket svarer til ca. 400.000 DE. Det antages 
her at den gennemsnitlige belægning er 1 DE pr. ha.  
 
Effekt  
Effekten som reduceret udvaskning fra rodzonen blev af DMU vurderet til 16,4 kg N pr. DE i 
forarbejdet til VMPIII (Jacobsen et al., 2004), I andre analyser er effekten beregnet noget lavere 
svarende til at den udvaskning der er relateret til husdyrgødning udgør ca. 4 kg N pr. ha svarende til 
ca. 4 kg N pr. DE. (Schou et al., 2007, appendix 3). Effekten er således skønnet til 1.600 – 6.600 
tons N.   
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Det vurderes at effekten af et skærpet harmonikrav vil være begrænset i forhold til reduktion i N-
udvaskningen fra rodzonen, hvis omfanget af husdyr er uændret.  
 
Økonomi 
I analyser foretaget af Dubgaard et al. (2010) fremgår det at indtjeningen er ca. 2.000 kr. pr. DE i 
svineproduktionen, mens den er negativ for mælkeproduktionen, når der regnes på gennemsnit. 
Grundet den lavere indtjening de seneste år er det direkte indkomsttab begrænset. Omvendt kan det 
have større effekter på bl.a. afledt beskæftigelse m.m., end mange andre tiltag. Der anvendes i 
denne sammenhæng den fulde variation fra -2.000 kr. til +2.000 kr. pr. DE for at belyse det samlede 
spænd. Analyser viser, at indtjeningen for den bedste ¼ ligger noget over gennemsnittet.  Såfremt 
forslaget gennemføres over en kort tidshorisont skal der også indregnes hurtigere afskrivning af 
eksisterende produktionsapparat.  
 
Omkostningseffektiviteten ved en omkostning på 0 -2.000 kr. pr. DE on en effekt i udvaskningen på 
4-16 kg N pr. ha er 0 – 500 kr. pr. kg N.  
 
4. Konklusion  
Omkostninger pr. ha og omkostningseffektiviteten er angivet i tabel 1.  
 
Der er efter samråd med Plantedirektoratet ikke regnet på følgende virkemidler: 

• Ændret sædskifte fra korn til permanentgræs  
• Forbud mod udtagning af fast husdyrgødning før 20. oktober  
• Generel stigning i udnyttelse af husdyrgødning på 5% 

 
Der er foretaget justeringer for de virkemidler, hvor der er kommet ny viden og de oprindelige 
estimater er fastholdt, hvis ikke der er kommet ny viden i forhold til VMU1 og VMUII. De nye 
intervaller søger også at afspejle prisudsving og den usikkerhed der er. For enkelte virkemidler, så 
som udtagning af lavbundsarealer uden stop for dræn, er den endelige miljøeffekt usikker, men 
arealerne skal være i omdrift i dag for at det giver en miljøeffekt. Det vurderes derfor, at der i denne 
fase ikke er behov for yderligere beregninger, men at der efterfølgende kan være behov for en 
yderligere analyse af de udvalgte virkemidler, idet det har vist sig at implementeringsformen kan 
have stor betydning for effekt og omkostninger.   
 
Det vurderes, at virkemidlerne groft sagt kan inddeles i 2 kategorier, nemlig dem der koster under 
100 kr. pr. kg N og dem som kan koste over 200 kr. pr. kg N. Grundlæggende synes rangordningen 
at være den samme som angivet i spørgsmålet.  
 
Som tidligere analyser har vist, kan der være nogen variation i retentionen hvorfor nogle lidt dyre 
virkemidler placeret med den optimale lave retention kan være mere omkostningseffektive end 
tilsyneladende billige virkemidler placeret på lokaliteter med høj retention. Genberegning af 
omkostningseffektiviteten grundet en ny retentionsprocent indgår ikke, men vil typisk ikke påvirker 
rangordningen. En højere retention vil dog fremme virkemidler der placeres tæt ved havmiljøet som 
fx vådområder. 
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Tabel 1. Omkostninger pr. ha, effekt og omkostningseffektivitet beregnet i forhold til 
rodzonen og havmiljøet 
Virkemiddel 
 

Økonomi 
(kr/ha) 
 

Rodzonen Havmiljøet 
(retention = 58%) 

Effekt  
(kg N/ha) 

Omkostnings-
effektivitet 
(kr./kg N) 

Effekt 
(kg N/ha) 

Omkostnings-
effektivitet 
(kr./kg N) 

Senere nedmuldningstid for 
efterafgrøder (ca. 0 kr. pr kg. N) 

0 - 100 0-10 0 - 10 0 - 4 0 - 25 

Skærpelse af reglerne omkring 
efterafgrøder (valg af arter og 
krav til udlægstidspunkt) (ca. 0 
kr. pr kg. N) 

100 - 200 10 10 - 20 4 25 - 50 

Energiafgrøder  
(ca. 0 kr. pr kg. N) 

0 - 200 30-55 0 – 7 13-23 0 - 15 

Permanent udtagning af 
lavbundsjord samt sløjfning af 
dræn og grøfter   
(ca. 16 kr. pr kg. N)  
 

0 – 1.000 100 
(DMU) 

0 – 10 42** 0 – 24 

Vådområdeprojekter ud over 
GV  
(ca. 39 kr. pr kg. N) 

2.400 – 
3.500 

Ikke 
relevant 

– 113 
 

21-31 

Skærpelse af N-normen for 
afgræsningsmarker i omdrift  
(ca. 40 kr. pr kg. N) 

295 – 1.375 50 
 

6 - 28 21 19 - 65   

Mellemafgrøder (ca. 126 kr. pr 
kg. N) 

770 - 990 15 - 25 31 – 66 6-10 75 - 158  

Færre husdyr (ca. 127 kr. pr kg. 
N) * 

0 - 2.000 4 - 16 0 - 500 2 - 7 0 – 1.000   

Reduceret N-norm - reduktion 
udover de nuværende 10 % til  
20 % (114-224 kr. pr. kg. N 
afhængig af kornpris) 

120 - 240 2-4 30-120 1-2 60 – 240  

Skærpelse af udnyttelseskravet 
for udvalgte typer af 
husdyrgødning  
(ca. 181 kr. pr kg. N) 

  20 - 50  50 - 120 

Skærpelse af udnyttelseskravet 
efter afgasning * 
(ca. 181 kr. pr kg. N) 

20 - 50 Ca. 1*** 20 - 50 0,4 50 – 120 

Udtagning af højbundsjord  
(ca. 231 kr. pr kg. N) 

1.000 – 
3.000  

30 - 70 14 - 100 13-29 35 – 230 

Etablering af skov  
(ca. 270 kr. pr kg.  

1.900 – 
3.500 

30 - 60 30 – 115 13-25   76 - 269 

* Det er antaget at der er 1 DE pr. ha. 
** Retentionen kan her være noget lavere end 58% som med vådområder.  
*** Effekt vurderes som relativ begrænset i 2015.  
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