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KVÆLSTOF

Gødning og 
miljøproblem

The nitrogen cascade (Sutton et al., 2011)



2013 First talk of targeted N regulation

2019 Implementation of targeted N regulation on ID15 scale (15 km2)

2021 Continuous implementation of targeted N regulation of agriculture

Kvælstofregulering i landbruget
1985 - Samme regulering overalt



2013 Målrettet regulering foreslået af Natur-og Landbrugskommissionen

2019 Implementering of målrettet regulering på ID15 skala (15 km2)

2021 Nyt landbrugsudspil med mere målrettet regulering?

Kvælstofregulering i landbruget
1985 - Samme regulering overalt



Nitrattrends i 
iltet 
grundvand 2017

Der er brug for 
en mindre 
miljøpåvirkning
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At udvikle et nyt koncept til målrettet regulering af 
kvælstofanvendelse i landbruget 

Vores vision



• Højbundsjorde
• Grundvandszonen

Vores fokus



Pilot-områder
Validerings-områder (LOOP)
DEMO-områder

Udvikling af koncept foretages i ID15 oplande



N retentionskort 
for marker i et ID15 
opland

Foto: SEGES

Kvælstofretention: Andel af nitrat, som 
udvaskes fra marken, og som ikke når 
frem til vandløbet på grund af naturlig 
omsætning i undergrunden og 
afgasning til atmosfæren.



Optimal placering
af virkemidler

Foto: SEGES



Beskyttelse af grundvand
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Eksisterende viden bliver gennemgået

Undergrunden bliver scannet

Centrale steder bliver undersøgt nærmere

Kort over kvælstofretention bliver fremstillet

Valg af virkemidler bliver analyseret

Konceptets 5 trin
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Valg af virkemidler bliver analyseret
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Eksisterende viden bliver gennemgået

Undergrunden bliver scannet

Centrale steder bliver undersøgt nærmere

Kort over kvælstofretention bliver fremstillet

Valg af virkemidler bliver analyseret

Fokus i dag



Hvor giver konceptet mest mening? Jo højere score
jo højere prioritet

Krav til 
reduktion af 
N-udledning

Redox
kompleksitet

Geologisk 
kompleksitet

Usikkerhed 
på 

eksisterende 
grundlag



Hjemmesiden

www.mapfield.dk



Tak fordi I lyttede med!
Birgitte Hansen
bgh@geus.dk
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