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26. februar 2016 

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken 

Af Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU  

Der har de seneste dage været meget diskussion omkring, hvordan kvælstofregnskabet i 
regeringens landbrugspakke fra den 22.12.2015 skal opgøres. Fokus har været på 
landbrugspakkens effekt og baselineberegningen. I dette notat redegøres kort for hvordan de tal, 
der har været debatteret, er fremkommet og hvilke metodemæssige problemer, der er med den 
metode som Miljø- og Fødevareministeriet har anvendt.  

Tabel 1 viser således de tal, som Miljø- og Fødevareministeriet har brugt ved beskrivelsen af 
landbrugspakkens kvælstofeffekt. Det umiddelbare billede er, at der er en positiv miljøpåvirkning i 
alle år, når både landbrugspakken og baseline indregnes. Baselineeffekten er opgjort af Aarhus 
Universitet til samlet 5.551 tons N for perioden 2013-2021, svarende til en effekt på 617 tons N pr. 
år.  

Når baselineeffekten i 2016 er 2.467 tons N, skyldes det, at det er summen af baselineeffekten i 
2013-2016 (4*617 tons N). Baselineeffekten i 2017 er således summen af 5 års baselineeffekt 
(5*617 tons). Det bemærkes, at den beregnede ændring i de enkelte år er summen af den årlige 
ændring, som følge af landbrugspakken, og den akkumulerede effekt af baseline.  

 

Tabel 1. Kvælstofregnskab ifølge Miljø- og Fødevareministeriet (tons N udledt til havet) 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1 Effekt af landbrugspakken (ikke 

akkumuleret) 1.941 2.457 2.259 1.339 -294 -1646 
2 Baseline  

(akkumuleret) 2.467 3.084 3.701 4.317 4.934 5.551 
3 Samlet ændring  -526 -627 -1442 -2978 -5.228 -7.197 
4 Udledning  i alt 55.724 55.623 54.808 53.272 51.022 49.053 
5 Index 99 99 97 95 91 87 
Note: Index = 100 er udledningen i 2012 på 56.250 tons N   
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet  

I tabel 2 er der anvendt de samme tal for effekterne af landbrugspakken og baseline, men effekten 
af baseline er i denne opgørelse opgjort pr. år (ikke akkumuleret). Den anvendte metode svarer til 
den årlige effekt, som Jørgen Olesen, AU præsenterede ved høringen om landbrugspakken. Dette 
giver en mere korrekt beskrivelse af den årlige påvirkning af N-udledningen, selvom 
baselineeffekten i praksis ikke vil være ens hvert år. Det antages her, ligesom i tabel 1, at 
miljøpåvirkningen sker i samme år, som politikken implementeres, hvilket heller ikke er tilfældet i 
praksis. Den samlede baselineeffekt over årene 2013-2021 er som i tabel 1 opgjort til 5.551 tons 
for hele perioden. 



Den store forskel mellem tabel 1 og tabel 2 er, at der i tabel 2 (række 1-3) regnes med de årlige 
ændringer og, at det er dem, der tillægges eller fratrækkes den udledning, der var året før. 
Bemærk således at den samlede udledning i 2016 er den samme i de to opgørelser, da 
baselineeffekten (akkumuleret over 4 år) og landbrugspakkeeffekten er ens i de to tabeller i dette 
år. De samlede effekter af denne mere korrekte opgørelse ses i tredje række. Den viser, at den 
samlede effekt af landbrugspakken og baseline er en øget udledning i årene 2016-2019, og at der 
først i 2020 og 2021 sker et fald i den årlige udledning. I denne beregning er udledningen i 2012 
sat til 56.250 tons N. Beregningen viser, at udledningen er 505 tons N højere i 2021 end i 2012.  

Det er et problem, at opgørelsen i tabel 1 indeholder både årlige effekter af landbrugspakken og 
akkumulerede effekter af baselineeffekten. Såfremt der anvendes en opgørelse, hvor de 
akkumulerede effekter af både landbrugspakken og baseline beregnes (række 7-9), bliver 
resultatet det samme som ovenfor. Nettoeffekten er således også her en højere udledning på 505 
tons N i 2021. Den akkumulerede effekt af landbrugspakken indgår ikke i tabel 1, og det svarer til, 
at den negative miljøeffekt af landbrugspakken i et år er væk året efter.  

Samlet set opnås en lille stigning i N-udledningen over perioden. Som anført nederst i række 7 er 
den akkumulerede effekt af landbrugspakken i perioden en øget udledning på 6.056 tons N, mens 
den akkumulerede effekt af baseline er en reduceret udledning på 5.551 tons N, se række 8. Den 
samlede effekt over perioden er en merudledning på 505 tons N (række 9). Som det fremgår af 
tabel 1 og 2, er der stor forskel på den udledning, der opnås i 2021, og på hvor stor effekt 
landbrugspakken har.  

Tabel 2. Kvælstofregnskab ifølge ”forsker”-metoden 2013-2021 (tons N udledt til havet) 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Effekt af landbrugs-
pakken pr. år  

 
0 

 
0 

 
0 1.941 2.457 2.259 1.339 -294 -1.646 

2 Baseline  pr. år  617 617 617 617 617 617 617 617 617 
3 Samlet årlig effekt  -617 -617 -617 1.324 1.840 1.642 722 -911 -2.263 
4 Udledning  i alt 55.633 55.016 54.400 55.724 57.564 59.206 59.929 59.018 56.755 
5 Ændring over tid  -617 -1.234 -1.850 -526 1.314 2.956 3.679 2.768 505 
6 Index 99 98 97 99 102 105 107 105 101 
 Akkumuleret 

metode:          
7 Akkumuleret effekt 

landbrugspakken  
(fra 2012) 0 0 0 1.941 4.398 6.657 7.996 7.702 6.056 

8 Akkumuleret 
baseline (fra 2012) 617 1.234 1.850 2.467 3.084 3.701 4.317 4.934 5.551 

9 Akkumuleret effekt i 
alt fra 2012 -617 -1.234 -1.850 -526 1.314 2.956 3.679 2.768 505 

Note: Index = 100 er udledningen i 2012 på 56.250 tons N 
Kilde: Egne beregninger  

 



Konklusion 

• Landbrugspakken giver isoleret set et negativt N-bidrag de første 4 år (2016-2019). Den 
samlede effekt 2016-2021 af landbrugspakken er en øget udledning på 6.056 tons N.    

• Baselineeffekten i 2016 er 4 * 617 tons N, som er summen af baselineeffekten i 2013-
2016. Den samlede baselineeffekt i perioden er 5.551 tons N.   

• Baselineeffekten er akkumuleret i regeringens opgørelse, mens den akkumulerede 
effekt af landbrugspakken ikke er opgjort.  

• Samlet betyder landbrugspakken, at udledningen i 2021 kun næsten er nede på niveau 
med udledningen i 2012 (56.250 tons N i dette papir).  

• Der er således i en række år en betydelig forskel på ministeriets offentliggjorte N-
udledning og den i dette notat beregnede N-udledning, selvom talgrundlaget er det 
samme.  

 

 

40000

45000

50000

55000

60000

65000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

U
dl

ed
ni

ng
 (T

on
s N

)  

Landbrugspakkens N-regnskab 

Forsker

Regeringen


	IFRO_Dokumentation_2016_2_kolofon.pdf
	IFRO_Dokumentation_2016_2_forside.pdf
	Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken
	Brian H. Jacobsen

	2016 / 2



