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Nyt retentionskort må ikke bruges
til fordeling af kvælstof
Baggrund
• Et nyt retentionskort blev udgivet fredag d. 6 marts 2015 af den statslige
forskningsinstitution GEUS. Kortet kan findes på GEUS hjemmeside (www.
geus.dk).
• Kortet er udarbejdet på opdrag fra Miljø- og Fødevareministeriet på baggrund af Natur- og landbrugskommissionens forslag om en ny målrettet
regulering.
• Landbrug & Fødevarer har siddet med i følgegruppen til projektet, men ikke
deltaget i udviklingen af kortet.
• Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg i forbindelse med vandområdeplanerne, der bl.a. skal komme med beslutningsgrundlag for en ny
målrettet regulering af landbruget. Herunder skal udvalget se på, hvorvidt
og hvordan et retentionskort kan anvendes i miljøreguleringen.
• På nuværende tidspunkt har regeringen ikke besluttet, hvorvidt eller hvordan retentionskortet skal indgå i en ny kvælstofregulering.
• Retentionskortet beskriver, hvor stor en del af det kvælstof, der vaskes ud
fra rodzonen, som forsvinder undervejs fra til mark til kyst. Kvælstoffet omdannes bl.a. af mikroorganismer under iltfrie forhold til luftformigt kvælstof.
• Det er meget forskelligt, hvor meget kvælstof der forsvinder - afhængigt af
vandets strømningsvej fra rodzone til kyst.
• Kortet er en ny udgave af det retentionskort, der ligger til grund for de gældende nitratklassekort, som på et senere tidspunkt vil blive opdateret med
den nye viden.
• Den samlede retention for hele landet er den samme i det nye retentionskort som i det gældende nitratklassekort. Men i det nye kort er der områder,
hvor retentionen er større end i det gældende nitratklassekort, og områder
hvor retentionen er lavere.
• Kortet er inddelt i blokke på ca. 1.500 ha.
Hovedbudskaber om retentionskortet
• Ny viden er velkommen. Det nye retentionskort giver en langt bedre forståelse af kvælstoffets vej gennem jorden, end vi hidtil har haft.
• Der er dog stor usikkerhed forbundet med kortet, bl.a. fordi ca. halvdelen af
landet er umålt, og der her modelberegnes på baggrund af det, man ved fra
andre steder.
GEUS skriver således i rapporten: ”Den faktiske usikkerhed på modellens beregninger for umålte oplande kan kun endelig testes ved etablering af nye målinger i
områder, der for nuværende er umålte”.
Der er derfor ikke klart, hvor stor den reelle usikkerhed er for næsten halvdelen
af landet.
•

Med den store usikkerhed, der er forbundet med kortet, må kortet under
ingen omstændigheder anvendes på en måde, der forskelsbehandler landmænd og bringer store jordværdier i fare. Hvis retentionskortet fx bruges til
fordeling af kvælstof, kan det betyde tab på flere tusinde kr. pr. ha. Et sådant
tab vil betyde, at bedrifter lukkes og få alvorlige konsekvenser for den finansielle sektor såvel som for samfundsøkonomien.
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Oversigtskort over målte og umålte oplande

De grønne og røde oplande er målte, og de grå er umålte

•

•

•

Kortet må derfor under ingen omstændigheder benyttes til at fordele kvælstof mellem landmænd. Der skal kunne gødskes efter afgrødernes behov på
hele dyrkningsfladen.
I oplande til fjorde og kystvande, hvor der ifølge vandområdeplanerne er
behov for reduktion af kvælstofudledningen, kan viden om retention bruges
som støtte til at identificere potentielle indsatsområder, hvor virkemidler
uden for marken såsom vådområder kan placeres optimalt.
Hvis der bliver taget en politisk beslutning om at benytte retentionskortet
til kvælstofregulering på dyrkningsfladen, skal myndighederne underbygge
kortet, så det hele bliver baseret på målinger, før det tages i brug.
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