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Sammenfatning 

Der er gennemført beregninger af kvælstofeffekten af tilbagerulning af vir-
kemidlerne ’ekstra efterafgrøder’ og ’reduceret kvælstofnorm’, som kan stil-
les som krav ved godkendelse af udvidelse af husdyrbrug under den nuvæ-
rende regulering. Desuden er der udført beregninger af kvælstofeffekten af 
implementering af Miljøstyrelsens forslag til ny generel husdyrregulering, 
der søger at opretholde det nuværende beskyttelsesniveau på landsplan. 
Miljøstyrelsens forslag til ny generel husdyrregulering er opbygget således 
at indsatsen vil målrettes efter oplandets forbrug af organisk gødning, ud-
nyttelseskrav til organisk gødning, oplandets gennemsnitlige retention samt 
kystvandoplandets indsatsbehov. Kystvandenes indsatsbehov stammer fra 
vandområdeplaner, som Naturstyrelsen havde i høring frem til 22. juni 2015. 
Indsatsen i ny husdyrregulering består i et efterafgrødekrav, som udløses på 
baggrund af 2 indsatsområder: Kompensation af stigning i husdyrhold på 
oplandsniveau og efterafgrødekrav som følge af oplandets indsatsbehov. 
Endelig er der beskrevet 2 alternativer til beskyttelse af nitratfølsomme ind-
vindingsområder-områder. 

Effekten er beregnet på baggrund af landbrugsdata for 2013 og effekten af 
efterafgrøder er baseret på gennemsnitlige typetal. Effekten er opgivet som 
ændring i areal med efterafgrøder, ændring i N udvaskning fra rodzonen 
samt udledning af N til den marine recipient. Beregningerne på landsplan er 
behæftet med betydelige usikkerheder, som øges ved en opdeling på vand-
områder. 

Første års indfasning af forslaget til ny husdyrregulering giver ikke anledning 
til betydelige ændringer i N udledningen på landsplan. På hovedvandop-
landsniveau sker der ved 1. års indfasning en målretning af indsatsen, hvilket 
forårsager merudledning i nogle hovedoplande, mens udledningen reduceres 
i andre. Ved fuld implementering af forslag til ny generel husdyrregulering er 
der 5 hovedvandoplande, som indeholder kystvandoplande med indsatsbe-
hov, som vil opleve en lille merudledning af N i forhold til effekt af den nu-
værende regulering. 



4 

Introduktion 

Miljøstyrelsen har anmodet om analyse af omfordeling af efterafgrødekrav 
ved indførelse af Miljøstyrelsens forslag til ny generel husdyrregulering og 
samtidig tilbagerulning af krav til virkemidler givet gennem husdyrgod-
kendelsens areal-del. Miljøstyrelsen har endvidere bedt DCE om en effektbe-
regning af ændring af udvaskning af kvælstof fra rodzonen samt en ændring 
i udledning af kvælstof til 90 kystvandområder samt ændring i udledning 
på landsplan.  

Analysen er gennemført på et datasæt baseret på 2013-data fra de lands-
dækkende landbrugsregistre, som er oparbejdet efter Børgesen (2009). Data-
sættet indeholder bl.a. oplysninger om arealanvendelse på markblokniveau 
samt aktuelt forbrug af husdyrgødning og anden organisk gødning på be-
driftsniveau. Det skal understreges, at opgørelsen af udvaskningen og ud-
ledning af kvælstof på landsplan er behæftet med en betydelig usikkerhed, 
og som øges ved en opdeling på til kystvandområder. 

Analysen tager udgangspunkt i opgørelsen af effekt af virkemidlerne ’ekstra 
efterafgrøder’ samt ’reduceret kvælstofnorm’ ved fuld udnyttelse af husdyr-
godkendelsen, som er angivet i Rolighed & Blicher-Mathiesen (2015).  

Forbehold: 
Talværdier er angivet med relativ stor nøjagtighed. En så nøjagtig angivelse 
er ikke udtryk for sikkerheden på resultatet, men blot en anvendelse af de 
beregnede værdier. 

Beregningerne er gennemført på datasæt fra 2013. Der er ikke i de beregnede 
værdier gjort antagelser om en ændret fordeling mellem dyretyper eller æn-
dringer i det samlede antal dyreenheder efter 2013. 

Miljøstyrelsen har anmodet om en beregning delt ud på 90 kystvandområ-
der. Beregningerne er generelt behæftet med en væsentlig usikkerhed selv 
på landsplan. En neddeling på 90 kystvandområder vil introducere en uac-
ceptabel usikkerhed (bl.a. på grund af mange ”grænsetilfælde”, dvs. ejen-
domme med arealer i to oplande). DCE mener derfor ikke det giver mening 
at neddele på lavere niveau end de 23 hovedvandoplande. Det skal i den 
forbindelse også bemærkes at en sådan neddeling på 23 hovedvandoplande 
vil introducere en usikkerhed på kvælstofudledning, der er større end på 
landsniveau.  

Det benyttede indsatsbehov for kystvande stammer fra vandområdeplaner, 
som Naturstyrelsen havde i høring frem til 22. juni 2015. Naturstyrelsen 
meddeler, at der er sket væsentlige ændringer i seneste nationale kvælstof-
regnskab i forbindelse med Fødevare- Landbrugspakken, som forventes at 
forårsage forskydninger i indsatsen i forhold til den beregnede indsats i 
nærværende notat. 

Beregningerne alene er gennemført for et enkelt års landbrugspraksis i 2013. 
Herved får afgrødesammensætningen og gødningsforbruget i dette år en 
stor betydning, hvilket introducerer en usikkerhed.  
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1 Nuværende regulering 

1.1 Beskyttelsesniveau for nitratudvaskning til overfladevand 
i nuværende husdyrgodkendelser 

Ved godkendelse af et husdyrbrug stilles der skærpede krav til de generelle 
regler vedrørende den maksimale mængde husdyrgødning, som må ud-
bringes inden for nitratklasse 1-3 (figur 1). Nitratklasserne er defineret ud fra 
kort over N-reduktions-forhold fra rodzone til kyst samt hvorvidt oplandet 
afvander til meget eller mindre kvælstofsårbare recipienter. 

De generelle regler for kvægbrug er maksimal tilførsel af husdyrgødning fra 
1,7 DE ha-1 (2,3 DE ha-1 for kvægbrug med undtagelse fra nitratdirektivet) og 
1,4 DE ha-1 for øvrige brug. Det er imidlertid muligt for ansøgerne at ud-
bringe mere husdyrgødning end de skærpede harmonikrav foreskriver, hvis 
der etableres virkemidler, der bringer udvaskningen ned på samme niveau 
som hvis de skærpede harmonikrav var overholdt.  

Endvidere kan der stilles krav til kompenserende foranstaltninger, såfremt 
bedriftens ansøgte arealer ligger i et opland til Natura2000-områder, hvor 
der har været en stigning i samlede husdyrhold siden 2007. 

I Miljøstyrelsens 
(http://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Nitrat%20(overfladevand).as
hx) vejledning vedr. beskyttelsesniveau for overfladevand bemærkes desu-
den, at der ved etablering af husdyrgodkendelse i hvert tilfælde konkret skal 
vurderes, om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet for nitrat 
til overfladevand. Vurderingen skal foretages for både Natura2000- områder, 
bilag IV-arter samt for overfladevand, der ikke er udpeget som Natura2000-
område. 

1.2 Beskyttelsesniveau for nitratudvaskning til grundvand i 
nuværende husdyrgodkendelser 

Det nuværende beskyttelsesniveau for grundvand er målrettet arealer, der er 
kortlagt som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) (Figur 2). I disse om-
råder er der ved ansøgning om husdyrgodkendelse generelt krav om mod-
virkende foranstaltninger, hvis kvælstofudvaskningen beregnet med Farm-N i 
husdyrgodkendelsessystemet som følge af merudbringning af husdyrgødning 
overstiger 50 mg nitrat l-1. Er der af kommunen udarbejdet en indsatsplan for 
området, skal miljøgodkendelsen leve op denne indsatsplan. I indsatsplanen 
kan der stilles vilkår om en maksimal udvaskning svarende til beskyttelsesni-
veauet for nitratklasse 3, såfremt denne udvaskning er lavere end niveauet for 
et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte. Er der hverken udar-
bejdet indsatsplan eller foretaget zonering for området, gælder det grundlæg-
gende beskyttelsesniveau, som tilstræber, at udvaskningen ikke overstiger 50 
mg nitrat l-1 eller at udvaskningen ikke forøges ved ansøgt drift, i fald udvask-
ningen i nudrift i forvejen er over 50 mg nitrat l-1. Såfremt der ikke foreligger 
en indsatsplan for området, men der er foretaget en zonering i form af ind-
satsområder, kan der stilles vilkår, der er skærpede i forhold til det grundlæg-
gende beskyttelsesniveau ud fra en konkret vurdering.  
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Figur 1. Kort over Nitratklasser I-III. Ved udvidelse af husdyrbrug med udbringningsareal beliggende i nitratklasse I, II og 

III stilles krav om reduktion af mængden af husdyrgødning (antal DE ha-1) i forhold til de generelle harmonikrav med hen-

holdsvis 85, 65 og 50 % af det generelle niveau. Nitratklassekortet blev opdateret i 2008 og senest i 2015. Nitratklassekor-

tet og beskyttelsesniveau for overflade vand er beskrevet på 

http://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Nitrat%20(overfladevand).ashx  
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Figur 2. Kort over nitratfølsomme 

indvindingsområder (Miljøporta-

len). 

http://www.miljoeportal.dk/soegmi

ljoeda-

ta/soeg_areal/Sider/download%2

0data.aspx 19. marts 2015 

Tabel 1. Oversigt over arealer i NFI og landbrugsareal i Danmark. NFI udgør ca. 15 % af 

DK’s areal og ca. 16 % af landbrugsarealet. Det bemærkes, at kortgrundlaget for NFI pr. 

25. april 2016 er opdateret og udvidet. Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt 

at indarbejde det opdaterede NFI i nærværende opgørelse.  

Areal 1000 ha

DK 4.309

- heraf NFI 634

Landbrugsareal 2.681

- heraf NFI i landbrugsareal 426
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2 Tilbagerulning af virkemidler givet som 
krav i husdyrgodkendelsens arealdel 

Virkemidler ’ekstra efterafgrøder’ og ’reduceret kvælstofnorm’, som anven-
des i husdyrgodkendelsernes arealdel, rulles tilbage. Dette gælder virkemid-
ler givet som beskyttelse af henholdsvis NFI-områder, nitratklasser og den 
såkaldte planteavlsregel. Ifølge planteavlsreglen kan projekter i oplande 
godkendes uanset stigende husdyrhold siden 2007, såfremt det fremgår af 
ansøgningen, at nitratudvaskningen fra udspredningsarealerne ikke oversti-
ger nitratudvaskningen fra et plantebrug på tilsvarende arealer, hvor der 
kun anvendes handelsgødning. 

I Rolighed & Blicher-Mathiesen (2015) estimeres den landsdækkende, poten-
tielle effekt af husdyrgodkendelsernes § 11, § 12 og §16 givet i perioden 
2007-2013 for virkemidlerne ’ekstra efterafgrøder’ og ’reduceret kvælstof-
norm’ at være en reduktion af rodzoneudvaskningen på ca. 690 tons N år-
ligt. Denne effekt udgør således under 0,5 % af den årlige rodzoneudvask-
ning på landsplan mellem 163.000 og 168.000 tons i perioden 2007-2011 
(Børgesen et al., 2013). Heri ligger en antagelse om, at bedrifter, der har valgt 
at anvende virkemidler, for at udbringe mere husdyrgødning end de skær-
pede harmonikrav foreskriver, vil udbringe over 0,8 DE ha-1 og således vil 
effekten af 1 ha efterafgrøde have en udvaskningsreducerende effekt på 35 
kg N ha-1 i rodzonen. Effekten er givet som et gennemsnit af effekten på 
henholdsvis sand- og lerjord, og det anføres, at det er usikkert, hvorvidt ef-
fekten kan opnås for alle typer bedrifter over 0,8 DE ha-1 (Eriksen, 2014). Den 
samlede N-udvaskningsreducerende effekt opgivet i efterafgrøde-
ækvivalenter svarer således til ca. 19.650 ha efterafgrøder med en efteraf-
grødeeffekt på 35 kg N ha-1, hvilket er det areal med efterafgrøder, der skal 
etableres for at opnå en N-udvaskningsreducerende effekt i rodzonen på ca. 
690 tons N. 

Heraf estimeres ca. 4.250 ha at være givet som følge af krav til etablering af 
kompenserende foranstaltninger i oplande med stigende husdyrtryk, mens 
de resterende 15.400 ha estimeres at være givet som følge af krav til etable-
ring af kompenserende foranstaltninger i forhold til nitratklasser og NFI-
områder. Det har ikke været muligt at give et eksakt bud på, hvor meget ni-
tratklasserne og grundvandsbeskyttelseszonerne bidrager med hver for sig. I 
Rolighed & Blicher-Mathiesen (2015) gives et groft overslag på, at nitratklas-
serne bidrager med ca. 2/3 af den udvaskningsreduktion, som ikke skyldes 
planteavlsreglen, mens grundvandsbeskyttelseszoner bidrager med ca. 1/3. 
Oversat til efterafgrøde-ækvivalenter, svarer dette til at ca. 9.850 ha efteraf-
grøder udlagt som følge af krav til etablering af kompenserende foranstalt-
ninger i nitratklasser, og ca. 5.550 ha efterafgrøder er udlagt som følge af 
krav til etablering af kompenserende foranstaltninger i NFI-områder.  

Ved tilbagerulning af arealet med efterafgrøde-ækvivalenter, anvendes 
samme datasæt som i Rolighed & Blicher-Mathiesen (2015), hvor gødnings-
regnskaber fra 2013 er koblet til CHR-registret via CVR nr. Datasættet inde-
holder bl.a. oplysninger om afgrøder på markblok-niveau, samt planlagte ef-
terafgrøder på bedriftsniveau. Via markblokkortet er det muligt at lokalisere 
placeringen af de enkelte bedrifters arealer. Efterfølgende er datasættet kob-
let til udtræk af husdyrgodkendelser fra Miljøstyrelsens IT-
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ansøgningssystem via CVR nr. Denne kobling indeholder betydelige usik-
kerheder, som er beskrevet i Rolighed & Blicher-Mathiesen (2015). 

2.1 Tilbagerulning af efterafgrødeareal etableret som følge 
af krav om kompenserende foranstaltninger i NFI-
områder 

Ca. 5.550 ha efterafgrødeareal er estimeret at skulle etableres som følge af 
krav om kompenserende foranstaltninger i NFI-områder ved fuld udnyttelse 
af husdyrgodkendelserne i den nuværende regulering (Rolighed & Blicher-
Mathiesen, 2015). For at stedfæste effekten af tilbagerulning af dette areal, 
rulles arealet ligeligt tilbage på marker i NFI tilhørende bedrifter, som har 
husdyrgodkendelse med krav om ekstra efterafgrøder, hvor bedriften har 
udspredningsareal i NFI. Kort over NFI stammer fra Miljøportalen 
(http://www.miljoeportal.dk/soegmiljoedata/soeg_areal/Sider/download
%20data.aspx , 19. marts 2015). Arealet er rullet tilbage ift. bedrifternes plan-
lagte efterafgrødeareal, som er angivet i gødningsregnskabet.  

2.2 Tilbagerulning af efterafgrødeareal etableret som følge 
af krav om ekstra efterafgrøder i nitrat-klasser 

Ca. 9.850 ha efterafgrødeareal er estimeret at skulle etableres som følge af 
krav om kompenserende foranstaltninger i nitratklasser ved fuld udnyttelse 
af husdyrgodkendelserne i den nuværende regulering (Rolighed & Blicher-
Mathiesen, 2015). For at stedfæste effekten af tilbagerulning af dette areal, 
rulles arealet ligeligt tilbage på marker i nitratklasser tilhørende bedrifter, 
som har husdyrgodkendelse med krav om ekstra efterafgrøder, hvor bedrif-
ten har udspredningsareal i nitratklasse 1, 2 eller 3. 2. generation af nitrat-
klassekortet er anvendt 
(http://www2.dmu.dk/pub/Fagligt_notat_DMU_nitratklasse_23-10-
2008.pdf). 

2.3 Tilbagerulning af efterafgrødeareal, der er etableret som 
følge af krav om ekstra efterafgrøder i oplande med  
stigende dyretryk siden 2007. 

Ca. 4.250 ha efterafgrødeareal er estimeret at skulle etableres som følge af 
krav om kompenserende foranstaltninger i oplande med stigende husdyr-
tryk ved fuld udnyttelse af husdyrgodkendelserne i den nuværende regule-
ring (Rolighed & Blicher-Mathiesen, 2015). For at stedfæste effekten af tilba-
gerulning af dette areal, rulles arealet ligeligt tilbage på marker tilhørende 
bedrifter, som har husdyrgodkendelse med krav om ekstra efterafgrøder, 
som i året for godkendelsen lå i et opland med husdyrtryk, med stigning på 
over 1 % i forhold til niveauet for 2007. Opgørelse af husdyrproduktion på 
oplandsniveau (134 deloplande) er leveret af MST og fremgår af bilag 1. 
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3 Miljøstyrelsens forslag til arealdelen i ny 
husdyrregulering 

Miljøstyrelsen har opstillet en ny, generel model, der skal afløse de nuvæ-
rende vilkår, som kommunerne i dag stiller gennem husdyrgodkendelsernes 
arealdel. Det er foreslået, at de konkrete vilkår erstattes af en række generel-
le målrettede efterafgrødekrav, som beregnes i gødningsregnskabet. Som 
udgangspunkt stilles de nye generelle vilkår som krav til ekstra efterafgrø-
deareal. Dette krav vil kunne konverteres til gældende alternativer, eksem-
pelvis reduceret kvælstofkvote. 

Modellen tager udgangspunkt i, at vilkår i husdyrgodkendelsernes arealdel 
stilles for at kompensere for den merudvaskning af kvælstof, der sker ved 
brug af husdyrgødning frem for handelsgødning. En faktor for den generelle 
merudvaskning ved anvendelse af husdyrgødning frem for handelsgødning 
er i Blicher-Mathiesen & Rolighed (2015) estimeret til at være 22 % over en 
periode på 5-10 år for ’ikke-udnyttet N’ – dvs. N bundet i organisk stof og 
som ikke umiddelbart er tilgængelig for optagelse i afgrøden, men minerali-
seres over tid. Denne faktor dækker over en betydelig variation, som vil væ-
re afhængig af sædskifte, gødningstype, jordtype og nedbørsforhold. Således 
vil merudvaskningen ved brug af husdyrgødning frem for handelsgødning 
generelt være højere end 22 % på sandjord og lavere end 22 % på lerjord. 

Til vurdering af det areal med efterafgrøder, der er nødvendigt for at kom-
pensere for merudvaskning ved brug af husdyrgødning frem for handelsgød-
ning, tages udgangspunkt i efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt, 
som er angivet i Eriksen (2014). Her angives en gennemsnitlig værdi på 22 kg 
N ha-1 efterafgrøde for bedrifter med <0,8 DE ha-1, mens værdien for bedrifter 
>0,8 DE ha-1 er 35 kg N ha-1. Den gennemsnitlige efterafgrødeeffekt er yderli-
gere opdelt på henholdsvis sand- og lerjord, hvor den største udvaskningsre-
ducerende effekt ses på sandjord. MST har i modellen til arealdelen i ny hus-
dyrregulering ønsket at arbejde med en enkel værdi for efterafgrøders ud-
vaskningsreducerende effekt. Derfor arbejdes der i nærværende notat med en 
gennemsnitlig udvaskningsreducerende effekt, som ikke er opdelt efter det 
udbragte antal dyreenheder per hektar eller på jordtype. Den udvaskningsre-
ducerende effekt er derfor vægtet med forbruget af husdyrgødning på bedrif-
ter henholdsvis >0,8 DE ha-1 (87,3 %) og <0,8 DE ha-1 (12,7 %) (opgørelse fra 
Blicher-Mathiesen & Rolighed (2015) på data fra gødningsregnskaberne 2013). 
Denne beregning giver en gennemsnitlig udvaskningsreducerende effekt i 
rodzonen på 33 kg N ha-1 på bedrifter med anvendelse af husdyrgødning. 
MST forventer, at de jordtypebestemte afvigelser fra gennemsnitstallene for 
henholdsvis merudvaskning fra husdyrgødning og efterafgrøders udvask-
ningsreducerende effekt inden for en rimelig usikkerhedsmargin opvejer hin-
anden, dvs., den højere merudvaskning af N fra husdyrgødning udbragt på 
sandjord i forhold til lerjord opvejes af den højere N-udvaskningsreducerende 
effekt af efterafgrøde etableret på tilsvarende sandjord i forhold til lerjord. 

MST ønsker, at en ny generel husdyrregulering sigter mod en indsats på 
landsplan svarende til beskyttelsesniveauet, som ligger i den nuværende re-
gulering. I den nuværende regulering er krav til ekstra virkemidler som føl-
ge af en skærpelse af de generelle krav langt overvejende givet til bedrifter 
med >0,8 DE ha-1. Der er taget udgangspunkt i den samlede udvaskningsre-
ducerende effekt opgivet i efterafgrøde-ækvivalenter, opgivet i Rolighed & 
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Blicher-Mathiesen (2015), som svarer til ca. 19.650 ha efterafgrøder ved en ef-
terafgrødeeffekt på 35 kg N ha-1. I en ny generel regulering er der ønske om, 
at krav ikke blot skal stilles til bedrifter, som har fået en husdyrgodkendelse 
via den nuværende regulering, men at alle bedrifter med udbringning af or-
ganisk gødning skal omfattes, medmindre de er fritaget for pligtige efteraf-
grøder eller driver økologisk drift. Dvs., at også bedrifter <0,8 DE ha-1 vil 
blive mødt med efterafgrødekrav ved anvendelse af organisk gødning. Der-
for må det samlede efterafgrødeareal i ny regulering nødvendigvis blive 
større, hvis den N-udvaskningsreducerende effekt af den nuværende regu-
lering skal opretholdes. Således vil 19.650 ha efterafgrøder med en udvask-
ningsreducerende effekt på 35 kg N ha-1 svare til ca. 20.800 ha efterafgrøder 
ved en udvaskningsreducerende effekt på 33 kg N ha-1.  

Rolighed & Blicher-Mathiesen (2015) estimerede den samlede, potentielle ef-
fekt af husdyrgodkendelserne for virkemidlerne ’ekstra efterafgrøder’ og 
’reduceret kvælstofnorm’ for perioden 2007-2013, hvor ca. 62 % af DE har 
været igennem en husdyrgodkendelse. Desuden estimeredes effekten af 
samme virkemidler ved en fremskrivning til at alle bedrifter i gødningsregi-
steret har været igennem en godkendelse, - her kaldet fuld implementering. 
Dette svarer ca. til 31.700 ha efterafgrøder med en N-
udvaskningsreducerende effekt på 35 kg N ha-1 eller ca. 33.600 ha efterafgrø-
der ved en N-udvaskningsreducerende effekt på 33 kg N ha-1. Det bemær-
kes, at kortgrundlaget for NFI pr. 25. april 2016 er opdateret og udvidet. Na-
turstyrelsen oplyser, at kortgrundlaget forventes at blive opdateret igen in-
den udgangen af 2016 og at de to opdateringer tilsammen forventes at udgø-
re en udvidelse på ca. 50 % af det oprindelige areal. Opgørelsen af anvendte 
virkemidler i Rolighed & Blicher-Mathiesen (2015) er baseret på data fra 
2007-2013 og det oprindelige kortgrundlag for NFI. Således er der i nærvæ-
rende notat ikke medregnet en evt. stigning i krav til kompenserende vir-
kemidler i NFI som følge af en udvidelse af NFI-arealet.  

Ved indførelse af ny husdyrregulering er der lagt op til en indfasningsperi-
ode, hvis længde endnu ikke er fastlagt, som 1. år vil tage udgangspunkt i 
det nuværende beskyttelsesniveau. I nærværende notat vil det nuværende 
beskyttelsesniveau (for 2013) være ca. 20.800 ha efterafgrøder. Ved fuld im-
plementering tager nærværende notat udgangspunkt i den fremskrevne ef-
fekt af den nuværende regulering på ca. 33.600 ha efterafgrøder. Ved even-
tuelt indførsel af ny husdyrregulering anbefales det at opdatere estimatet af 
den nuværende regulering, således at det svarer til beskyttelsesniveauet for 
indførselstidspunktet, som endnu ikke ligger fast. 

Krav til kompenserende foranstaltninger i arealdelen af ny husdyrregulering 
udløses på baggrund af flg. 2 indsatsområder: Kompensation af stigning i 
husdyrhold på oplandsniveau (afsnit 3.1) og fordeling af efterafgrødekrav 
som følge af oplandets indsatsbehov (afsnit 3.2). Endelig overvejes endnu, 
hvorledes beskyttelsen af NFI-områder skal udformes. To alternativer er be-
skrevet i afsnit 3.3. 

3.1 Efterafgrødekrav som følge af stigende husdyrhold 
Efterafgrødekrav på oplandsniveau udløses for at kompensere for merud-
vaskning som følge af brug af organisk gødning frem for handelsgødning. 
Det sker for at imødekomme habitatdirektivforpligtelsen, der foreskriver, at 
der ikke kan gives tilladelse til projekter, der kan påvirke et Natura2000-
område væsentligt. Hvis der er stigende husdyrtryk i et opland vil et ansøgt 
projekt om udvidelse af et husdyrhold sammen med andre husdyrhold 
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(kumulation) kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt, såfremt der 
ikke kompenseres for den forøgede udvaskning som følge af brug af orga-
nisk gødning. I nærværende notat tages udgangspunkt i stigning i husdyr-
hold på oplandsniveau for 2014 (134 deloplande) i forhold til niveauet i 2007, 
da en årlig opgørelse af forbruget af organisk gødning på oplandsniveau ik-
ke foreligger. Husdyrhold opgøres årligt af NAER (Bilag 1). 

Udgør stigning i DE på oplandsniveau over 1 % i forhold til niveauet for 
2007 konverteres stigningen til et efterafgrødekrav for hele oplandet. Kravet 
er udformet således, at der tilstræbes en kompensation for udvaskning fra 
’ikke-udnyttet’ organisk N. Dette krav fordeles efter en vægtning af bedrif-
tens forbrug af organisk gødning samt dennes udnyttelseskrav og forhold 
mellem efterafgrødegrundlag og samlet dyrket areal på bedriften i forhold 
til oplandets totale vægt. Økologiske bedrifter samt bedrifter, der i henhold 
til gødningsregnskabet ikke har pligt til at etablere efterafgrøder, fritages for 
at etablere efterafgrøder som følge af forbrug af organisk gødning pga. det 
generelt lavere gødskningsniveau. Formlen er opstillet af Miljøstyrelsen. 
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hvor  er den procentvise merudvaskning (fra 100 – UDN %)ved brug af 
husdyrgødning frem for handelsgødning,  er udnyttelsesprocenten for 
den organiske gødning og ø 	er udvaskningsreduktion 
pr. ha ved etablering af efterafgrøder. 

Værdien for den procentvise merudvaskning ved anvendelse af husdyrgød-
ning frem for handelsgødning (  er i Blicher-Mathiesen & Rolighed 
(2015) estimeret til at være 22 %. I nærværende opgørelse anvendes værdien 
33 kg N ha-1 for udvaskningsreduktionen ved etablering af efterafgrøder. I 
Jensen et al. (2016) forventes en øget gødningsvirkning for bioforgasset hus-
dyrgødning end der afspejles i de nuværende udnyttelseskrav. I beregnin-
gerne er der taget udgangspunkt i nuværende udnyttelseskrav for de for-
skellige husdyrgødningstyper. Dette betyder, at bedrifter med tildeling af 
bioforgasset gødning vil få et større efterafgrødekrav end det er tilfældet, så-
fremt udnyttelseskravet for bioforgasset gødning opjusteres i en kommende 
lovgivning.   

Det bemærkes, at opgørelsen af husdyrhold eller forbrug af organisk gød-
ning på deloplandsniveau vil være styrende for størrelsen af efterafgrøde-
kravet på deloplandsniveau. Følgeligt er det betydende, at opgørelsen hol-
des aktuel, da antallet af DE i oplandene varierer betydeligt. Udviklingen i 
antallet af DE på landsplan har generelt været faldende siden 2007. Dette er 
ikke nødvendigvis tilfældet på oplandsniveau. Opgøres antallet af DE i op-
lande med stigende husdyrtryk, ved stigning ud over 1 % i forhold til ni-
veauet for 2007, ses at stigningen i de pågældende oplande i 2013 udgør ca. 
68.000 DE, mens stigningen for 2014 udgør ca. 36.000 DE i forhold til niveau-
et for 2007. I ny regulering vil udvikling i anvendt kvælstof i organisk gød-
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ning i oplande til kvælstoffølsomme Natura 2000-områder blive anvendt i 
stedet for opgørelse af DE i oplandet. 

Efterafgrødekrav som følge af stigende husdyrhold er opgjort til at udgøre 
ca. 8.100 ha efterafgrøder på landsplan ved brug af seneste tal for stigende 
husdyrtryk fra 2007-2014. I en ny regulering vil efterafgrødekravet som følge 
af stigende forbrug af organisk gødning kunne ændre sig årligt som følge af 
årlige opdateringer af opgørelsen.. 

3.2 Efterafgrødekrav som følge af oplandets indsatsbehov 
Kystvandes indsatsbehov tilgodeses ved at blive tildelt den rest af det totale 
efterafgrødeareal ved nuværende regulering, som ikke benyttes til at dække 
krav som følge af stigende husdyrhold i oplandet. Dvs. (20.800 - 8.100) ha= 
12.700 ha ved 1. års implementering og, (33.600 - 8.100) ha= 25.500 ha ved 
fuld implementering. I den endelige regulering vil det samlede efterafgrø-
dekrav kunne ændre sig som følge af ændringer i stigningen i husdyrtryk og 
ændringer i den anvendte mængde gødning i oplande med indsatsbehov i 
vandplanerne. Således er der afsat 12.700 ha til oplandes indsatsbehov ved 1. 
års implementering og 25.500 ha ved fuld implementering, uanset efteraf-
grødekravet, der stilles pga. stigning i husdyrhold i oplandet.  

For kystvandoplande med indsatsbehov beregnes efterafgrødekrav ud fra 
det enkelte kystvandoplands relative indsatsbehov  (Bilag 2), hvor q [kg 
N ha-1] er indsatsbehov i det pågældende kystvandopland og Q er indsats-
behov i kystvandopland med størst indsatsbehov. Kystvandenes indsatsbe-
hov stammer fra vandområdeplaner, som Naturstyrelsen havde i høring 
frem til 22. juni 2015. Der kan ske forskydninger i indsatsbehovene i forhold 
til den endelige udgave af vandområdeplanerne. Desuden medregnes reten-
tionen R, som er den gennemsnitlige kvælstofretention i det pågældende 
kystvandopland. I nærværende notat opgøres den gennemsnitlige kvælstof-
retention på kystvandoplandsniveau som det arealvægtede gennemsnit af 
kvælstofretention for landbrugsarealet, bestemt på grundlag af kvælstofre-
tention (RedTot) i ID15-oplande (Højbjerg, 2015). Et arealvægtet gennemsnit 
af denne retention vil dog ikke nødvendigvis være udtryk for den sande 
gennemsnitlige retention for et kystopland, da det antages i en arealvægtet 
beregning af retentionen, at der er en homogen primær kildestyrke fordelt 
på de enkelte små deloplande. En eventuel fejl i relation til denne antagelse 
er ukendt, men formodentlig generelt lille. Der er som beskrevet i Højberg 
(2015) betydelig usikkerhed forbundet med de estimerede retentioner for de 
enkelte ID15-oplande. Hvor der er nedstrøms stationer er den nationale 
kvælstof model dog korrigeret individuelt til disse foreliggende måledata. I 
umålte oplande har en sådan korrektion ikke været mulig.  Hertil kommer, 
at der er områder, hvor retentionen bestemmes med en vis generel bias, idet 
den anvendte nationale kvælstofmodel i disse områder ikke er i stand til at 
beskrive den tidslige udvikling i vandløbenes kvælstoftransport tilfredsstil-
lende (Højbjerg, 2015). Dette sidste gælder typisk i væsentlige dele af Him-
merland og lignende områder med dybtliggende redoxzoner. Usikkerheden 
på retentionen vil derfor være behæftet med betydelige usikkerheder for 
især umålte oplande. Formlerne herunder er opstillet af Miljøstyrelsen. 

Det ukorrigerede efterafgrødekrav på bedriftsniveau bestemmes ved 
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og summeres på landsplan ved 

ø 	 . ∑ 		
	 ø 	 .   

Efterafgrødeareal, som er afsat til oplandets indsatsbehov for henholdsvis 1. 
års implementering og fuld implementering fordeles på bedrifter efter hvor 
stor en andel, bedriftens ukorrigerede efterafgrødekrav udgør af det sum-
merede ukorrigerede efterafgrødekrav. Der er reelt tale om en vægtning af 
det efterafgrødeareal, som er afsat til oplandets indsatsbehov. Dette efteraf-
grødeareal vægtes efter relativt indsatsbehov i kystvandoplandet, den gen-
nemsnitlige retention i kystvandoplandet, bedriftens forbrug af uudnyttet 
organisk gødning samt bedriftens andel af efterafgrødegrundlag i forhold til 
bedriftens dyrkede areal. Økologiske bedrifter samt bedrifter, der i henhold 
til gødningsregnskabet ikke har pligt til at etablere efterafgrøder, fritages for 
at etablere efterafgrøder som følge af forbrug af organisk gødning. 

Bedriftens efterafgrødekrav ved 1.års implementering: 

ø 12.700	 ∗
ø 	 .

ø 	 .
  

Bedriftens efterafgrødekrav ved fuld implementering: 

ø 25.500	 ∗
ø 	 .

ø 	 .
  

3.3 Efterafgrødekrav som følge af udbragt organisk gødning 
på efterafgrødegrundareal i NFI-område. 

Beskyttelsesniveau for NFI-områder er endnu ikke fastlagt, og der arbejdes 
med 2 alternativer. Første alternativ tager udgangspunkt i krav om etable-
ring af stedfaste efterafgrøder i NFI, hvis bedriften udbringer organisk gød-
ning på sit efterafgrødegrundareal i NFI. Det stedfaste efterafgrødeareal tæl-
ler med som en del af de 10/14 % lovpligtige efterafgrøder samt eventelle ef-
terafgrøder etablereret som følge af krav givet ift. oplandets indsatsbehov. 
Ved udbringning af organisk gødning i NFI, vil krav til bedriftens samlede 
efterafgrødeareal således ikke stige ifølge det første forslag. Det andet alter-
nativ tager udgangspunkt, at der ikke fastsættes efterafgrødekrav som følge 
af udbringning af organisk gødning i NFI, men at en målrettet indsats i ste-
det overlades til de kommunale indsatsplaner.  

3.3.1 Krav om stedfaste efterafgrøder udløses ved udbringning af  
organisk gødning på efterafgrødegrundarealer i NFI 

Med dette forslag fastsættes efterafgrødekrav udelukkende for arealer med 
afgrøder, som regnes med i efterafgrødegrundlaget i NFI-området. Efteraf-
grødekravet afhænger af mængden af tildelt kvælstof i organisk gødning 
samt udnyttelsesgraden af den anvendte organiske gødning på de pågæl-
dende arealer, således at en merudvaskning ved tildeling af husdyrgødning 
frem for handelsgødning kompenseres af arealet med efterafgrøde i NFI-
området. Formlerne er opstillet af Miljøstyrelsen. Krav om stedfaste efteraf-
grøder beregnes på markniveau ved  
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ø 	 . ø 	 	 	
	 %

100
100 	 %

100

ø 	
	  



15 

Økologiske bedrifter samt bedrifter, der i henhold til gødningsregnskabet 
ikke har pligt til at etablere efterafgrøder, fritages for at etablere efterafgrø-
der som følge af forbrug af organisk gødning. I en ny regulering vil der være 
mulighed for, at den enkelte bedrift i forskellig grad (afhængig af sædskifte 
og størrelsen af landbrugsareal i NFI) kan planlægge deres sædskifte, såle-
des at afgrøder, der indgår i efterafgrødegrundlaget, placeres uden for NFI 
og derved undgå det stedfaste efterafgrødekrav. Afgrøder, der ikke indgår i 
efterafgrødearealet og derfor forventes at blive placeret i NFI, vil i stort om-
fang bestå af græs, kløvergræs og roer. 

3.3.2 Efterafgrødeareal i NFI ved antagelse om jævn fordeling af 
lovpligtige efterafgrøder og efterafgrødekrav ved fuld imple-
mentering af arealdelen af ny husdyrregulering 

Med dette forslag fastsættes ikke noget efterafgrødekrav i ny husdyrarealre-
gulering. Indsats målrettet NFI overlades til de kommunale indsatsplaner. 
Der vil dog, under antagelse af jævn fordeling af eksisterende lovpligtige ef-
terafgrøder på den enkelte bedrifts arealer, være et vist areal med efteraf-
grøder indenfor NFI. 

Det eksisterende lovpligtige efterafgrødekrav på bedriftsniveau er opgjort 
som 10 og 14 % af efterafgrødegrundlaget på bedrifter med henholdsvis <0,8 
DE ha-1 og >0,8DE ha-1 i forrige planperiode. Økologiske bedrifter samt be-
drifter, der i henhold til gødningsregnskabet ikke har pligt til at etablere ef-
terafgrøder er udeladt fra opgørelsen. MST ønsker beregning af, hvor stort et 
areal af lovpligtige efterafgrøder og efterafgrødekrav givet som følge af ud-
bringning af organisk gødning (stigende husdyrtryk i oplandet (afsnit 3.1) 
og kystvandoplandes indsatsbehov (afsnit 3.2)), som kan forventes etableret 
i NFI-områder ved antagelse om jævn fordeling af efterafgrøder på bedrif-
tens areal ved fuld implementering af arealdelen af ny husdyrregulering. 
Areal med efterafgrøder i NFI bestemmes på bedriftsniveau ved fuld im-
plementering ved 
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3.4 Beregning af ændring i udvaskning og udledning på 
landsplan og fra hovedvandoplande som følge af tilbage-
rulning af potentielle efterafgrødeeffekter i nuværende 
regulering og indførelse af efterafgrødekrav ved ny  
regulering ved 1. års indfasning og fuld implementering 

Effekten af tilbagerulning af efterafgrøder er opgjort ved at anvende den N-
udvaskningsreducerende effekt på 35 kg N ha -1, som beskrevet i afsnit 3. Ef-
fekten af krav stillet ved implementering af ny husdyrregulering er opgjort 
ved at anvende den N-udvaskningsreducerende effekt på 33 kg N ha -1, lige-
så beskrevet i afsnit 3. Der er ikke regnet N-udledning for den fremskrevne 
effekt af den nuværende regulering, da det ikke har været muligt med rime-
lig sikkerhed at stedfæste fremskrivningen. Ved beregning af ændring i 
kvælstofbelastning til kystvande er der på ID15-oplandsniveau anvendt lo-
kale total-N retentionsprocenter (Redtot) (Højberg et al., 2015). Da nye efter-
afgrødekrav stilles på bedriftsniveau, er bedriftens samlede efterafgrødekrav 
aggregeret til det opland, hvor bedriften har størstedelen af sit landbrugs-
areal. Samme metode er anvendt ved aggregering af effekt af tilbagerulning 
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af efterafgrøder til oplandsniveau. Opgørelse af N-udledning til kystvande 
er behæftet med en betydelig usikkerhed. Således er usikkerhedsintervallet 
for et estimat på retentionen for et ID15-opland mellem 7 og 28 procentpoint 
afhængig hvilken region, ID15-oplandet befinder sig i. Dvs., at usikkerheds-
intervallet for et ID15-opland med et estimat på retentionen på 60 % og et 
usikkerhedsinterval på 20 procentpoint, vil have et usikkerhedsinterval for 
retentionen på 40-80 %. Usikkerhedsintervallet på landsplan ligger på 21 
procentpoint (Højbjerg et al., 2015). 
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4 Resultater 

4.1 Grundvand 

For NFI-områder er der opstillet to alternative modeller.  

Den første model tager udgangspunkt i at der gennemsnitligt kompenseres 
for merudvaskning fra organisk gødning, der udbringes på efterafgrøde-
grundareal i NFI-områder ved at stille et krav om stedfasthed på disse area-
ler for lovpligtige efterafgrøder samt efterafgrøder etablereret som følge af 
krav givet ift. oplandets indsatsbehov.  (beskrevet i afsnit 3.3.1). For land-
brugspraksis i 2013 udgør dette efterafgrødekrav ca. 52.000 ha efterafgrøder 
med en N-udvaskningsreducerende effekt på ca. 1.700 tons N (bilag 4). 
Arealet udgør således en betydelig stigning i forhold til husdyrregulerin-
gens nuværende beskyttelsesniveau, som er anslået til at være 5.550 ha ef-
terafgrøder med en N-udvaskningsreducerende effekt på ca. 200 tons N. 
Heri er dog ikke medregnet effekten af sædskifteændring eller skærpede 
harmonikrav, da eventuelle vilkår vedrørende sædskifteændringer ikke har 
været tilgængeligt i datamaterialet. Da der ikke foreligger data vedr. place-
ring af efterafgrødeareal på markniveau, har det ikke været muligt at vurde-
re, hvorvidt bedrifter med udbringningsareal i NFI-områder, hvori der er 
stillet krav til virkemidler gennem husdyrgodkendelser, får stillet tilsvaren-
de krav til ekstra efterafgrødeareal i forslag til ny husdyrregulering. Det kan 
således ikke forudsættes, at krav stillet som følge af ny husdyrregulering vil 
modsvare krav stillet i de nuværende husdyrgodkendelser.  

Den anden model tager udgangspunkt i, at der ikke stilles krav om kompen-
serende virkemidler ved anvendelse af organisk gødning i NFI-områder. 
Dette vil følgeligt medføre, at beskyttelsesniveauet i husdyrreguleringen for 
NFI-områder falder, idet vilkår i husdyrgodkendelser vedr. skærpet harmo-
nikrav, reduceret kvælstofnorm, stedfaste krav om ekstra efterafgrøder og 
stedfaste krav om ændret sædskifte i NFI-områder vil bortfalde. Beskyttel-
sen af NFI består da kun af efterafgrøder, der frivilligt placeres i NFI. Ved 
antagelse af jævn fordeling af lovpligtige efterafgrøder og efterafgrødekrav 
givet som følge af udbringning af organisk gødning (stigende husdyrtryk i 
oplandet(afsnit 3.1) og kystvandoplandes indsatsbehov (afsnit 3.2)) ved fuld 
implementering, vil ca. 42.000 ha komme til at ligge i NFI-områder på land-
brugsareal (bilag 3). Miljøstyrelsen oplyser, at faldet i beskyttelsesniveau i 
husdyrreguleringen i stedet kan løftes i de kommunale indsatsplaner.  

Tabel 2. Oversigt over virkemidlerne ekstra efterafgrøde og reduceret N-kvote i nuværende husdyrgodkendelser, opgivet som 

efterafgrøde-ækvivalenter samt efterafgrødeareal stillet som krav i forslag til ny husdyrregulering. Bemærk, da modellen for 

indsatsen i NFI-områder endnu ikke er fastlagt, er de 2 alternativer for grundvand i ny regulering ikke medregnet i det totale 

efterafgrødeareal. 

Indsats  

 

Nuværende regulering 

1000 ha efterafgrøder 

Ny regulering 

1000 ha efterafgrøder 

 62 % implementering Fuld implementering 1. års indfasning Fuld implementering

Grundvand 5,6 

9,9 

 (0/52,1) (0/52,1) 

Overfladevand 12,7 25,5 

Stigende husdyrtryk 4,3  8,1 8,1 

I alt 19,7 31,7 20,8 33,6 
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Da opgørelsen bygger på data fra 2013, vil en fremtidig implementering af 
ekstra efterafgrødekrav i forhold til NFI-områder forventeligt ikke ramme 
det præcise omfang af efterafgrøder i NFI-områder, som er opgivet i tabel 2. 
Dette skyldes at bedrifter, hvis areal ikke udelukkende består af NFI-
områder, ved en eventuel implementering af en ny husdyrregulering vil 
kunne planlægge sædskiftet således, at der i NFI-områder dyrkes afgrøder, 
som ikke indgår i efterafgrødegrundlaget. Denne form for planlægning kan 
der ikke tages højde for i nærværende opgørelse.  

Af samme grund er det vanskeligt at vurdere, om et fremtidigt krav om sted-
fasthed for efterafgrøder i NFI vil bevirke, at bedriftens lovpligtige efterafgrø-
der koncentreres i NFI-områder i et sådant omfang, at en reduktion af beskyt-
telsen af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), der befinder sig 
uden for de kortlagte NFI-områder, i teorien kunne finde sted. Dette scenarie 
kan eksemplificeres med en bedrift, hvis areal fordeler sig med 50 % i hen-
holdsvis NFI-område og 50 % i OSD. Ved jævn udspredning af organisk gød-
ning på bedriftens arealer, vil bedriften blive mødt med krav om stedfaste ef-
terafgrøde i NFI. Dette vil nødvendigvis betyde, at der vil blive etableret færre 
efterafgrøder på de af bedriftens arealer, som ikke ligger i NFI. Det har ikke 
været muligt med rimelig sikkerhed at kvantificere denne effekt. Det har ej 
heller været muligt med rimelig sikkerhed at kvantificere tilsvarende effekt for 
øvrige grundvandsforekomster. 

Lignende situation kan opstå for bedrifter, hvis areal krydser grænsen mel-
lem flere oplande. Da kortlægningen af NFI-områder ikke er jævnt fordelt 
på alle oplande, kan et krav om stedfaste efterafgrøder i NFI bevirke, at lov-
pligtige efterafgrøder i større grad vil blive placeret i oplande med flere NFI-
afgrøder. Det har ikke været muligt med rimelig sikkerhed at kvantificere 
denne effekt.  

4.2 Overfladevand 
Den foreslåede model for kompensation af merudvaskning ved brug af or-
ganisk gødning tager i nærværende opgørelse udgangspunkt i opgørelse af 
størrelsen af dyrehold på oplandsniveau. Denne opgørelse udføres af Natu-
rErhvervstyrelsen og tager udgangspunkt i CHR-data. Derfor vil oplande, 
hvis forbrug af anden organisk gødning end husdyrgødning (eksempelvis 
slam) ligger ud over niveauet for 2007, men som ikke har stigende husdyr-
tryk, ikke blive mødt af efterafgrødekrav i nærværende opgørelse. Dette vil 
ændre sig, ved en implementering, hvor stigende husdyrtryk baseres på op-
gørelse af kvælstof i oplandets forbrugte organiske gødning frem for opgø-
relse af oplandets samlede antal dyreenheder. 

I alt skal der ved ny regulering udlægges ca. 8.100 ha efterafgrøder (tabel 3) som 
følge af stigende husdyrtryk i oplandet svarende til opgørelsen for 2007-2014. 
Dette svarer til N-udvaskningsreducerende effekt på ca. 270 tons N (bilag 4) og 
en N-udledningsreducerende effekt på ca. 60 tons N (bilag 5). Det endelige ni-
veau vil dog afhænge af modellens endelige udførsel. I den nuværende regule-
ring kan kommunen vurdere, om der er andre forhold, der gør at det stigende 
husdyrhold ikke giver anledning til en påvirkning af vandmiljøet. På samme 
måde kan kommunen undlade at vurdere udviklingen i husdyrholdet i oplan-
det, hvis kvælstofudledning ikke er af væsentlig betydning for miljøtilstanden. 
Det samme er muligt i oplande til vandområder, som ikke er Natura2000-
områder. Det har i nærværende opgørelse ikke været muligt at tage højde for 
sådanne undtagelsesmuligheder. Derfor er det beregnede efterafgrødeareal et 
udtryk for kompensation for merudvaskning af kvælstof ved brug af husdyr-
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gødning frem for handelsgødning for hele dyreholdet, der ligger ud over ni-
veauet for 2007 i de pågældende oplande, uanset om det i oplandet er vurderet, 
at øget kvælstofudvaskning ikke er af væsentlig betydning for miljøtilstanden. 
Det nye kort over stigning i forbrug af organisk gødning vil ifølge MST være fo-
kuseret på oplande til Natura 2000-vandområder, som har kvælstoffølsomme 
vand-naturtyper i udpegningsgrundlaget. 

Efterafgrødearealet, som er anvendt i forhold til kystvandes indsatsbehov, er 
direkte styret af arealet, som afsættes til kompensation af stigende husdyr-
hold på oplandsniveau. Således er der ved 1. års indfasning afsat ca. 12.700 
ha efterafgrøder (tabel 2) til kystvandes indsatsbehov og ca. 25.500 (tabel 2) 
ved fuld implementering af ny husdyrregulering..  

En styrende mekanisme i fordelingen af efterafgrøde-indsatsen er oplandets 
indsatsbehov. Har oplandet intet indsatsbehov, sættes der ikke noget efter-
afgrødekrav som følge af brug af organisk gødning, mens et højt indsatsbe-
hov betyder, at oplandet får stillet krav om at etablere en andel af det efter-
afgrødeareal, der er afsat til beskyttelse af overfladevand. Tilsvarende vil et 
stort forbrug af organisk gødning med lavt udnyttelseskrav eller udbring-
ning af organisk gødning i et opland med lav retention betyde, at oplandet 
generelt vil få krav om at etablere en større andel af det efterafgrødeareal, 
der er afsat til beskyttelse af overfladevand. Således er det tænkt, at efteraf-
grødeindsatsen i højere grad vil blive etableret, hvor der henholdsvis er 
størst indsatsbehov samt at indsatsen målrettes områder, hvor effekten er 
størst. 

I nærværende opgørelse vil N-udledningen på landsplan som følge tilbage-
rulning af krav om ekstra efterafgrøde og reduceret kvælstofnorm ved sam-
tidig indførelse af forslag til ny husdyrregulering stort set ikke ændres ved 
1. års indfasning (tabel 3 og bilag 2). Dog sker der små forskydninger på ho-
vedvandoplandsniveau, som i mindre grad kan besværliggøre opfyldelse af 
kystvandsoplandenes indsatsbehov. Således ses, at 7 hovedvandoplande, 
der har kystvandoplande med indsatsbehov, (Nordlige Kattegat, Mariager 
Fjord, Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord, Storebælt, Smålandsfarvandet og 
Østersøen) ved 1. års indfasning vil få en merudledning af N som følge af 
forslag til ny husdyrregulering, hvis husdyrgodkendelserne i den nuværen-
de regulering er fuld udnyttet. Ændringerne i N-udledning på hovedvand-
oplandsniveau er dog generelt små, set i forhold til usikkerhederne, der 
knyttet til estimat af retentionen på ID15-niveau og til opgørelsen af effekt af 
den nuværende regulering. Ved fuld indfasning af forslag til ny husdyrregu-
lering er der beregnet en merudledning af N til 5 hovedvandoplande (Nord-
lige Kattegat, Ringkøbing Fjord, Storebælt, Smålandsfarvandet og Østersø-
en).  

 

 

 

 

 

 



20 

 

Tabel 3. Tilbagerulning af efterafgrøder og efterafgrødekrav ved ny husdyrregulering opdelt på hovedvandoplande samt ændring i 
udledning ved 1.års indfasning og ved fuld implementering i forhold til niveau for effekt opgjort for nuværende regulering i 2013.  

  

Tilbagerulning af 
efterafgrøder, nuvæ-

rende regulering 
Efterafgrødekrav 

ny regulering Ændring i udledning 

Hovedvandopland  
Dyrket 
areal NFI 

Nitrat-
klasser 

Plante-
avls- 
regel 

Stigende 
Husdyr-
tryk 

Kystvandes 
indsatsbehov, 
1.års imple-
mentering 

Kystvandes 
indsatsbehov, 
fuld implemen-
tering 1. år 

Fuld implemen-
tering 

1000 ha tons N 

1.1 Nordlige Katte-
gat, Skagerrak 142 0,3 0,4 0,1 0,3 0,0 0,1 6 5

1.2 Limfjorden 515 1,4 3,3 1,1 2,4 4,2 8,5 -3 -43

1.3 Mariager Fjord 34 0,3 0,3 0,1 0,0 0,4 0,8 2 -2

1.4 Nissum Fjord 99 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 1,1 2 -2

1.5 Randers Fjord 195 0,4 0,2 0,0 0,1 0,7 1,4 -1 -7

1.6 Djursland 56 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 3 3

1.7 Aarhus Bugt  41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0
1.8 Ringkøbing 
Fjord 212 0,5 1,1 1,2 0,8 0,9 1,9 8 2

1.9 Horsens Fjord 52 0,0 0,2 0,0 0,0 0,6 1,2 -4 -11

1.10 Vadehavet 300 1,0 1,7 1,0 2,7 1,5 3,0 -2 -14
1.11 Lille-
bælt/Jylland 147 0,1 0,2 0,1 0,0 1,6 3,2 -12 -29

1.12 Lillebælt/Fyn 67 0,2 0,4 0,0 0,1 0,7 1,5 -2 -10

1.13 Odense Fjord 71 0,2 0,3 0,0 0,0 0,7 1,3 -1 -9

1.14 Storebælt  39 0,1 0,3 0,0 0,0 0,2 0,4 3 1
1.15 Det Sydfynske 
Øhav 49 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 -1 -4

2.1 Kalundborg 59 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1
2.2 Isefjord og 
Roskilde Fjord 109 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 2

2.3 Øresund 20 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -1 -1

2.4 Køge Bugt 51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
2.5 Smålandsfar-
vandet  232 0,0 0,5 0,0 0,1 0,1 0,3 5 3

2.6 Østersøen 76 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1

3.1 Bornholm 35 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 -3 -3

4.1 Kruså-Vidå 80 0,1 0,0 0,1 0,6 0,2 0,4 -3 -4

Sum 2681 5,6 9,9 4,2 8,1 12,7 25,5 1 -120
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*MST kommenterer pr. 23-05-2016 vedr. notatet ” Tilvejebringelse af kort over ind-
satsbehov pr areal landbrugsjord på kystoplandsniveau”: ”I forbindelse med DCEs 
udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering af ny husdyrarealregulering mht. kvæl-
stof er MST blevet opmærksom på, at der i notat ”Kort over indsatsbehov pr areal 
landbrugsjord, MST 16. marts 2015” i kolonnen ”Mark2014_ha” er angivet samlet 
areal og ikke markblok-areal. Det betyder, at der beregnes for lave værdier for ind-
satsbehov pr. ha landbrugsjord, q. Forholdet er af underordnet betydning, da der i 
den videre beregning af indsatsbehovet anvendes det relative indsatsbehov, q/Q, 
hvor Q er indsatsbehovet i kystvandoplandet med det største indsatsbehov pr. ha. 
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Kun i det omfang, at der er variation imellem oplandene i forholdet mellem mark-
blok-areal og samlede areal, vil beregning baseret på samlet areal i stedet for mark-
blok-areal betyde forskydninger i de beregnede relative indsatsbehov, q/Q. Den 
samlede indsats (ha efterafgrøder) af hensyn til kystvandoplande med indsatsbehov 
påvirkes ikke, da de relative indsatsbehov, q/Q, alene anvendes til at fordele et 
nærmere fastsat antal ha efterafgrøder mellem oplandene. Da de anvendte indsats-
behov desuden er foreløbige (forslag til vandområdeplaner, som NST har sendt i hø-
ring 22. december 2014) og forventes ændret i de endelige vandområdeplaner, vur-
deres de eventuelle forskydninger i fordelingen af indsatsen, der ligger til grund for 
DCEs miljøkonsekvensvurdering, at være af underordnet betydning”. 
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Bilag 3.  

Omfordeling af efterafgrøder på hovedoplande. Bemærk, at opgørelse af 2 alternativer for efterafgrødekrav i NFI er ikke medreg-
net i ændring af efterafgrødeareal. Ændring af efterafgrødeareal ved 1.års indfasning og fuld implementering opgjort i forhold til 
niveau for nuværende regulering i 2013.  

 

Tilbagerulning af 
efterafgrøder, nuvæ-

rende regulering Efterafgrødekrav, ny regulering 
Ændring i efter-

afgrøde-areal 

NFI 
Nitrat-
klasser 

Plante-
avls-
regel 

Stig- 
ende 
husdyr- 
tryk 

Kyst-
vandes 
indsats-
behov, 
1.års imple-
mentering 

Kyst-
vandes 
indsats-
behov, 
fuld im-
ple-
mentering 

Efter-
afgrøder i 
NFI ved 
jævn forde-
ling 

Efter-
afgrøder, 
stedfaste 
i NFI 1. år 

Fuld 
imple-
mentering 

Hovedvandopland 1000 ha 
1.1 Nordlige Katte-
gat, Skagerrak 

0,3 0,4 0,1 0,3 0,0 0,1 2,3 3,7 -0,5 -0,4 

1.2 Limfjorden 
1,4 3,3 1,1 2,4 4,2 8,5 8,9 11,3 0,9 5,1 

1.3 Mariager Fjord 
0,3 0,3 0,1 0,0 0,4 0,8 0,9 1,1 -0,2 0,3 

1.4 Nissum Fjord 
0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 1,1 1,1 1,7 -0,2 0,3 

1.5 Randers Fjord 
0,4 0,2 0,0 0,1 0,7 1,4 4,8 6,1 0,2 0,9 

1.6 Djursland 
0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1,8 2,1 -0,4 -0,4 

1.7 Aarhus Bugt  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 -0,1 0,0 

1.8 Ringkøbing Fjord 
0,5 1,1 1,2 0,8 0,9 1,9 1,9 2,7 -1,1 -0,1 

1.9 Horsens Fjord 
0,0 0,2 0,0 0,0 0,6 1,2 1,3 1,3 0,4 1,0 

1.10 Vadehavet 
1,0 1,7 1,0 2,7 1,5 3,0 5,2 7,7 0,4 1,9 

1.11 Lille-
bælt/Jylland 

0,1 0,2 0,1 0,0 1,6 3,2 2,7 3,1 1,2 2,8 

1.12 Lillebælt/Fyn 
0,2 0,4 0,0 0,1 0,7 1,5 1,6 2,0 0,2 1,0 

1.13 Odense Fjord 
0,2 0,3 0,0 0,0 0,7 1,3 2,1 2,5 0,1 0,8 

1.14 Storebælt  
0,1 0,3 0,0 0,0 0,2 0,4 0,5 0,6 -0,2 0,0 

1.15 Det Sydfynske 
Øhav 

0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,1 0,3 

2.1 Kalundborg 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 -0,1 -0,1 

2.2 Isefjord og Ros-
kilde Fjord 

0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 -0,2 -0,2 

2.3 Øresund 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

2.4 Køge Bugt 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 

2.5 Smålandsfarvan-
det  

0,0 0,5 0,0 0,1 0,1 0,3 1,1 1,1 -0,3 -0,2 

2.6 Østersøen 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 -0,1 -0,1 

3.1 Bornholm 
0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 

4.1 Kruså-Vidå 
0,1 0,0 0,1 0,6 0,2 0,4 1,8 2,6 0,6 0,8 

Sum 
5,6 9,9 4,2 8,1 12,7 25,5 41,6 52,1 1,1 13,9 
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Bilag 4. 

Udvaskningsreducerende effekt ved omfordeling af efterafgrøder på hovedoplande. Bemærk, at opgørelse af 2 alternativer for 
efterafgrødekrav i NFI er ikke medregnet i ændring af udvaskningsreducerende effekt. Ændring i udvaskningsreducerende effekt 
ved 1.års indfasning og fuld implementering opgjort i forhold til niveau for nuværende regulering i 2013. 

 

Tilbagerulning af 
efterafgrøder, nuvæ-

rende regulering Efterafgrødekrav, ny regulering 

Ændring i udvask-
nings-reducerende 

effekt 

NFI 
Nitrat-
klasser 

Plante-
avls-
regel 

Stig- 
ende 
husdyr-
tryk 

Kyst-
vandes 
indsats-
behov, 
1.års 
imple-
mentering 

Kyst-
vandes 
indsats-
behov, 
fuld 
imple-
mentering 

Efter-
afgrøder 
i NFI ved 
jævn 
fordeling 

Efter-
afgrøder, 
stedfaste 
i NFI 1. år 

Fuld im-
ple-
mentering 

Hovedvandopland Udvaskningsreducerende effekt, tons N 
1.1 Nordlige Kattegat, 
Skagerrak 12 14 5 11 2 3 76 122 -17 -16 

1.2 Limfjorden 49 115 37 80 139 279 295 372 18 158 

1.3 Mariager Fjord 9 9 2 0 14 28 31 35 -6 8 

1.4 Nissum Fjord 10 18 8 8 17 35 38 55 -10 8 

1.5 Randers Fjord 15 7 2 3 24 48 158 201 4 28 

1.6 Djursland 8 2 4 1 0 0 61 70 -14 -14 

1.7 Aarhus Bugt  1 1 0 0 1 1 28 25 -2 -1 

1.8 Ringkøbing Fjord 18 40 41 28 31 62 63 89 -41 -10 

1.9 Horsens Fjord 1 5 0 0 20 39 43 43 13 33 

1.10 Vadehavet 36 59 36 88 50 100 172 255 6 56 

1.11 Lillebælt/Jylland 4 8 3 2 52 104 89 102 38 91 

1.12 Lillebælt/Fyn 6 12 1 3 24 48 51 65 7 31 

1.13 Odense Fjord 9 11 0 0 22 43 71 81 2 24 

1.14 Storebælt  4 9 0 0 6 12 18 19 -8 -2 
1.15 Det Sydfynske 
Øhav 3 7 4 6 8 17 18 22 1 10 

2.1 Kalundborg 1 3 0 0 0 0 10 10 -3 -3 
2.2 Isefjord og Roskilde 
Fjord 1 5 0 0 0 0 23 13 -6 -6 

2.3 Øresund 0 0 0 4 0 0 1 0 4 4 

2.4 Køge Bugt 0 1 0 0 0 0 22 9 -1 -1 

2.5 Smålandsfarvandet  2 16 2 5 4 8 35 38 -10 -6 

2.6 Østersøen 1 3 0 0 1 2 8 7 -3 -2 

3.1 Bornholm 0 0 0 6 0 0 3 4 6 6 

4.1 Kruså-Vidå 4 0 3 21 6 12 59 85 20 26 

Sum 194 345 149 268 419 842 1372 1720 -2 421 
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Bilag 5. 

 

Ændring i udledning ved omfordeling af efterafgrøder på hovedoplande. Bemærk, at opgørelse af 2 alternativer for efterafgrøde-
krav i NFI er ikke medregnet i ændring af udledning. Ændring i udledning ved 1.års indfasning og fuld implementering opgjort i 
forhold til niveau for nuværende regulering i 2013. 

 

Tilbagerulning af 
efterafgrøder, nuvæ-

rende regulering Efterafgrødekrav, ny regulering 
Ændring i udled-

ning 

NFI 
Nitrat-
klasser 

Plante-
avls-
regel 

Stig- 
ende 
husdyr- 
tryk 

Kyst-
vandes 
indsats-
behov, 
1.års 
imple-
mentering 

Kyst-
vandes 
indsats-
behov, 
fuld 
imple-
mentering 

Efter-
afgrøder 
i NFI ved 
jævn 
fordeling 

Efter-
afgrøder, 
stedfaste 
i NFI 1. år 

Fuld 
imple-
mentering 

Hovedvandopland Udledningsreducerende effekt, tons N tons N 
1.1 Nordlige Kattegat, 
Skagerrak 3 5 1 4 1 1 23 36 6 5 

1.2 Limfjorden 13 33 9 19 39 79 83 102 -3 -43 

1.3 Mariager Fjord 3 3 1 0 5 10 10 12 2 -2 

1.4 Nissum Fjord 2 4 1 2 4 8 7 10 2 -2 

1.5 Randers Fjord 3 2 1 1 6 12 44 55 -1 -7 

1.6 Djursland 2 1 1 0 0 0 14 16 3 3 

1.7 Aarhus Bugt  0 0 0 0 0 0 8 6 1 0 

1.8 Ringkøbing Fjord 3 8 8 5 6 11 11 16 8 2 

1.9 Horsens Fjord 0 2 0 0 6 13 14 14 -4 -11 

1.10 Vadehavet 7 14 9 20 12 24 36 53 -2 -14 

1.11 Lillebælt/Jylland 1 3 1 0 17 33 29 33 -12 -29 

1.12 Lillebælt/Fyn 2 4 0 1 8 16 18 21 -2 -10 

1.13 Odense Fjord 3 4 0 0 8 16 26 29 -1 -9 

1.14 Storebælt  2 3 0 0 2 4 6 6 3 1 
1.15 Det Sydfynske 
Øhav 1 2 1 2 3 6 6 7 -1 -4 

2.1 Kalundborg 0 1 0 0 0 0 3 4 1 1 
2.2 Isefjord og Roskilde 
Fjord 0 2 0 0 0 0 6 4 2 2 

2.3 Øresund 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 -1 

2.4 Køge Bugt 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 

2.5 Smålandsfarvandet  1 8 1 2 2 4 14 16 5 3 

2.6 Østersøen 0 1 0 0 0 1 4 3 1 1 

3.1 Bornholm 0 0 0 3 0 0 1 2 -3 -3 

4.1 Kruså-Vidå 0 0 1 3 1 2 8 12 -3 -4 

Sum 50 99 35 64 120 240 379 460 1 -120 

 

 


