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Miljø- og Fødevareministeriet har i forbindelse med en bestilling vedr. revurdering af Baseline (Jensen, 2015 under udarbejdelse) bedt Aarhus Universitet (DCE og DCA) om i et selvstændigt notat at estimere en nedre grænse for effekten af randzoner.
Randzoner udlægges som smalle striber af udyrket land langs vandløb ogsøer. Det forudsættes, at arealer i randzonen ikke tilføres gødning og er
uden for omdrift. I DCE notat af 15. september 2015 blev der lavet en genberegning af reduktionen i kvælstofudvaskning ved at udlægge 9 m randzoner
(DCE, 2015). Denne genberegning blev gennemført, fordi der i rapport Baseline 2021 fra DCE og DCA, AU (Jensen et al., 2014) kun blev gennemført en
forholdsmæssig reduktion i effekten som følge af Randzoneloven fra 2014,
hvor randzonearealet blev reduceret fra ca. 50.000 ha (10 m randzonerne) til
de ca. 25.000 ha i de nye 9 m randzoner (Jensen et al., 2014).
Reduktionen i udvaskning fra rodzonen ved et randzoneareal på ca. 25.000
ha er i DCE 2015 estimeret til knap 1100 ton N, og er som ved tidligere estimater, herunder Jensen et al. 2014, beregnet som en braklægningseffekt.
Denne metode er velbeskrevet og reproducerbar, hvor der anvendes NLES4
til at beregne udvaskningen inden et areal overgår til en randzone.
Metoden introducerer imidlertid også en usikkerhed som bl.a. beskrevet i
DCA 2015: ”Det er i forbindelse med Baseline-rapporten (Jensen et al., 2014), men
også i Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014) anført, at der er betydelige usikkerheder på opgørelse af braklægningseffekten i rodzonen i randzone-områder bl.a.
som følge af en evt. N-fjernelse i eller over rodzonen. Dette skyldes, at der ikke foreligger en klassificering af randzoner i Danmark i forhold til de forhold, der er afgørende for N-omsætning og udvaskning. Estimatet af randzoneeffekten er derfor lavet
som en N-LES4 beregning (se Børgesen et al., 2013 og Jensen et al., 2014), hvor det
antages at N-udvaskningen fra randzone-områder er den samme som for landbrugsarealet generelt i oplandet. Det samlede estimat af randzoneeffekten på Nudvaskning udgør derfor formentlig et øvre estimat for effekten.”
I DCE 2015 er der derfor også angivet, at effekten på de knap 1100 ton N på
landsplan formentlig er et øvre estimat.
I Danmark findes ikke målte data for kvælstofudvaskning fra rodzonen i
randzoner. I modsætning til beregningen med N-LES4 er der derfor ikke en
tilsvarende velbeskrevet og reproducerbar metode/model til at beskrive en
evt. N-fjernelse i rodzonen, jf. også DCA 2015. Dette gælder såvel for størrelsen af N-fjernelsen (f. eks. som % af N-LES 4 estimatet) eller den geografiske
udbredelse af de arealer, hvor en sådan fjernelse evt. forekommer.
Der findes således ikke et grundlag for at estimere en nedre grænse for effekten af udlagte randzoner på landsplan.
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