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Baggrund 

I Landovervågningen blev der i 1989/90 etableret sugceller i ca. 1 meters 
dybde for at udtage jordvand til måling af næringsstoffer, herunder nitrat. 

Formålet med at monitere næringsstofkoncentrationer i jordvand er at med-
virke til at følge, om implementering af virkemidler, der skal reducere næ-
ringsstoftabet fra rodzonen, har den ønskede effekt. Moniteringen af jordvand 
omfatter i dag 33 jordvandsstationer fordelt på 29 lokaliteter i Nord- Øst og 
Sydjylland samt på Fyn og Lolland. Jordvandsstationerne dækker derfor en 
stor del af den geografiske variation i klima- og landbrugets dyrkningsfor-
hold. De 29 lokaliteter kan dog ikke betegnes som værende repræsentative ift. 
at afdække hele landets variation i ovennævnte forhold. Monitering af jord-
vand har desuden et nationalt formål ift. at følge trend i nitratudvaskning og 
i de afstrømningsvægtede nitratkoncentrationer i jordvand. Desuden er der 
et væsentlig formål i forhold til den danske kvægundtagelse fra Nitratdirek-
tivet. For at Danmark kan opretholde denne kvægundtagelse skal monitering 
af jordvand og det øvre grundvand fortsætte i det nuværende omfang. Nitrat-
komitéen ser især på trend i både nitratudvaskning og nitratkoncentrationer 
i jord og grundvand samt på om særlige dyrkningsforhold på kvægbrug på-
virker disse parametre. 

Hvert sugecellefelt har 10 sugeceller, og de blev etableret i umiddelbar nær-
hed af markskel eller vej. Opsamlingsbrønde for jordvand blev placeret i skel 
eller ved vej, og sugeceller blev placeret i marken. Placeringen af sugecellerne 
skulle sikre uforstyrret drift af markerne samt opsamlingsbrøndenes tilgæn-
gelighed ved prøvetagning. Sugecellerne dækker et areal på ca. 100 m2 og op-
samler jordvand fra et areal på ca. 300 m2. 

Da sugecellerne blev etableret forholdsvis tæt på markskel (de inderste typisk 
10-15 m fra skel), har der været fokus på, om nitratkoncentrationen i jordvan-
det har været påvirket af atypisk gødsknings- og dyrkningspraksis i området 
over sugecellerne på grund af placeringen i markens kantområder/forager 
(for definitioner se infoboks). 
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Definition på anvendte termer: 
Kantområder: De områder af marken, som ligger mellem markskel og første kørespor 
langs alle markens kanter (rød og gul afgrænsning på nedenstående billede). 
Foragre: De dele af marken, som afgrænser maskinernes vendeområde ved markope-
rationer.  Området etableres ofte i forbindelse med pløjning (rød afgrænsning på ne-
denstående billede). 
Kile: Område, hvor afstanden mellem kørespor gradvis mindskes og danner en spids 
(blå afgrænsning). 

 
Som en del af dataindsamlingen i landovervågningen er der løbende indsam-
let information og billedmateriale om køresporenes placering og visuelle ob-
servationer om afgrødens homogenitet i sugecellefeltet. Disse informationer 
er blevet evalueret og afrapporteret af Fagdatacenter for stofudvaskning fra 
dyrkede arealer (FDC) i forbindelse med den årlige afrapportering af resulta-
terne fra landovervågningen.  

Supplerende er placeringen af fire sugecellefelter i LOOP 1 (102, 103, 105, og 
106) blevet vurderet og afrapporteret i Blicher-Mathiesen (2018), Blicher-Ma-
thiesen & Holm (2018) og Petersen & Blicher-Mathiesen (2021). Yderligere er 
placering, dyrkningsforhold og målte nitratkoncentrationer og udvaskning 
fra to sugecellefelter på hver af to marker i LOOP 3 (302/307 og 303/308) ble-
vet vurderet og beskrevet i forbindelse med afrapportering af data fra Land-
overvågningen 2020 (Blicher-Mathiesen et al., 2021). 

Ved vurderingen af sugecellernes placering på station 103 og 106 indgik ud 
over den visuelle gennemgang af køresporsregistreringer også sammenhæn-
gende målinger af nitratkoncentrationerne i henholdsvis jordvand og dræn-
vand (Blicher-Mathiesen, 2018).  

Evalueringen har hidtil ført til flytning af to sugecellefelter i LOOP 3 (302 og 
303) og beslutning om flytning af to sugecellefelter i LOOP 1 (105 og 106). 
Herudover er der lavet en vurdering af placeringen af station 103, som efter-
følgende er bibeholdt (Blicher-Mathiesen, 2018). 
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Sammenfatning 

I Landovervågningen blev der i 1989/90 etableret sugceller på marker med 
almindelig landbrugsdrift for at udtage jordvand til måling af næringsstoffer, 
herunder nitrat. Moniteringen af jordvand omfatter i dag 33 jordvandsstatio-
ner fordelt på 29 lokaliteter. Sugecellerne blev etableret forholdsvis tæt på 
markskel, og der har derfor efterfølgende været fokus på, om nitratkoncen-
trationen i jordvandet kan være påvirket af atypisk gødsknings- og dyrk-
ningspraksis på grund af placeringen i markens kantområder/forager. Dette 
har hidtil ført til, at fire sugecellefelter enten er flyttet eller er under flytning 
til placeringer længere inde i marken.  

Fagdatacenteret for Landovervågningen (FDC) har i dette faglige notat fore-
taget en systematisk gennemgang sugecellernes placering på de jordvands-
stationer, der ikke har indgået i tidligere vurderinger. Baggrunden er, at ud-
viklingen af landbrugsmaskiner med en større arbejdsbredde har medført æn-
dret kørselsmønster, herunder bredde af kantområdet/forageren, siden suge-
cellefelterne blev etableret. Disse ændringer kan have betydning for, hvor re-
præsentativt sugecellerne er placeret i marken. 

På baggrund af gennemgangen anbefaler FDC, at Miljøstyrelsen flytter yder-
ligere 6 jordvandsstationer, samt at der herudover eventuelt laves aftaler om 
ændret kørselsmønster på 3 marker. Herudover vil FDC fremover inddrage 
rapportens konklusioner, når data fra sugeceller anvendes til analyser og rap-
portering.  
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Sugecellernes fordeling på markerne i LOOP-
oplandene 

Generelt er alle sugecellerne placeret i et vifteformet mønster med to ben (fi-
gur 0), der hver udgøres af fire sugeceller, som ligger på linje. Imellem disse 
to ben er et tredje ben, som kun består af to sugeceller. Disse tre ben indikerer 
placeringen af sugecellerne, hvor der måles på jordvandet. På den linje hvor 
viftens ben mødes, er der på hver side af viften tre grundvandsindtag.  Op-
samlingsbrønden er placeret i kanten af marken. 

Figur 0. Oversigt over sugecelle-
placeringer I LOOP-oplandene.    
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Hidtidig anvendelse af målte koncentrationer i 
jordvand 

Der udtages jordvandsprøver på stationsmarkerne i LOOP ugentlig i afstrøm-
ningsperioden og 1 gang månedligt i løbet af sommermånederne, hvis der er 
tilstrækkeligt vand til stede, dog fortsættes ugentlig i sommerperioden i 
LOOP 6. Det opsamlede jordvand fra 7-10 sugeceller indgår i en samlet blan-
dingsprøve, som analyseres for blandt andet nitrat- og fosforkoncentrationer.  

Nitratudvaskning per hydrologisk år (1. juni-31.maj) beregnes ved at gange 
de målte nitratkoncentrationer med en modelberegnet perkolation (vandaf-
strømning) (Blicher-Mathiesen et al., 2021). 

Årlig LOOP-rapportering (senest Blicher-Mathiesen et al., 2021) 
Til den årlige rapportering i landovervågningen opgøres årsmiddel for den 
målte/beregnede nitratudvaskning og den afstrømningsvægtede nitratkon-
centration som et samlet middel for henholdsvis lerjordsoplande (LOOP 1, 3 
og 4) og sandjordsoplande (LOOP 2 og 6). Data er vist i figur 5.1, 5.2 og 5.15 i 
landovervågningsrapporten. Årsmiddel for hydrologiske år for station 102, 
104, 105, 107 er vist i figur 5.3. 

Trendanalyser er vist i tabel 5.2, og er gennemført for perioden 1990/91-
2015/16. De seneste års målinger efter 2015/16 har hidtil ikke indgået i trend-
analysen. Dette skyldes, at effekten af mergødning vedtaget i Fødevare- og 
landbrugspakken og kompenserende efterafgrøder mv. ønskes adskilt fra tid-
ligere vedtagne virkemidler. Trendanalysen vil således skulle opdateres, når 
der foreligger tilstrækkelig med data, til at vurdere dette. 

Til opgørelse af trends for målinger af nitrat i jordvand efter 2015/16 vil det 
være nødvendigt evt. at opdele på LOOP niveau eller tage eksisterende må-
leserier ud som følge af udviklingen i placering af sugeceller i forhold til kø-
respor. Nærværende gennemgang af disse forhold har været nødvendig for 
at finde de sugecellefelter, der fortsat tænkes relevante til at indgå i en opda-
teret trend, der også indeholder data efter år 2015/16. 

Ud over udviklingen i koncentrationer og udvaskning af nitrat opgøres også 
udviklingen i koncentrationer og udvaskning af fosfor. I den seneste rapport 
(Blicher-Mathiesen et al., 2021), er vist fosforkoncentrationer fra 7 stations-
marker, hvor der i en årrække er målt høje fosforkoncentrationer i jordvandet 
(figur 10.1). Data er vist for perioden 1990/91 – 2019/2020. På alle disse stati-
oner kan de høje koncentrationer relateres til generelt høje fosfortal i jorden, 
fx fra anvendelse af husdyrgødning over en længere årrække. Placering af kø-
respor og mulighed for gødningsoverlap vurderes at have mindre betydning 
for anvendelse af de målte fosforkoncentrationer, da udvaskningen af fosfor 
er mindre påvirket af gødningstilførslen det enkelte år end udvaskningen af 
nitrat.    

NLES5-udvikling 
Til udvikling af NLES5-modellen er der anvendt data for nitratudvaskning 
for perioden 1991/92-2014/15, de enkelte år for jordvandsstationer fremgår 
af appendiks 10 i (Børgesen et al., 2020), se figur 1. De anvendte data blev 
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blandt andet gennemgået i forhold til placeringen af sugecellerne, inden an-
vendelse til modeludvikling. 

Rapportering i forhold til Danmarks undtagelse fra Nitratdirekti-
vet 
I rapportering af kvægundtagelsen ift. Nitratdirektivet er middel for de målte 
afstrømningsvægtede nitratkoncentrationer ligeledes vist som årsmiddel for 
ler og sandjord jf. figur 5.15 i LOOP-rapporten (Blicher-Mathiesen et al. 2021) 
og figur 4.7 og 4.8 i undtagelsesrapporten (Miljøministeriet, 2022). Interval for 
de målte årskoncentrationer er vist for de første 5 år, 1991/92 - 1995/96 og de 
seneste fem år, 2015/16 -2019/20.  

Samlet set har data fra eventuelle problematiske stationer således hidtil kun 
været anvendt i forbindelse med gennemsnitsbetragtninger for målinger på 
henholdsvis ler og sandjord i forhold til Nitratdirektivet.  

Efter gennemgang af sugecellernes placering i nærværende notat vil FDC ind-
drage konklusioner og anbefalinger, når data fra sugeceller anvendes til ana-
lyser og rapportering.  

Figur 1. Udsnit af appendix 10 i 
Børgesen et al. (2020)    
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Vurdering af sugecellernes placering i LOOP-
oplandene 

FDC har i dette notat gennemgået og vurderet placeringen af de sugecellefel-
ter, der er etableret i LOOP 1, 2, 3, 4 og 6, og som ikke er vurderet i de tidligere 
notater. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i indrapporterede data 
og billeder af kørespor.  

Herudover har sammenhængende målinger af nitratkoncentrationen i jord-
vand og drænvand indgået ved vurdering af sugecellernes placering på sta-
tion 107, 402 og 406.  

Baggrunden for gennemgangen er, at udviklingen af landbrugsmaskiner til 
en større arbejdsbredde har medført, at kørselsmønsteret, herunder bredden 
af kantområdet/forageren, har ændret sig siden sugecellefelterne blev etable-
ret. I takt med denne ændring i landbrugsmaskinernes størrelse er markerne 
generelt også blevet større, fx ved at flere marker er lagt sammen, og markskel 
er nedlagt. Hermed kan de store maskiner lettere komme til. 

Ændringen af arbejdsbredde og kørselsmønstre kan have betydning for, hvor 
repræsentativt sugecellerne er placeret i marken. 

En ændring i afstanden mellem køresporene kan således betyde, at sugecel-
lerne kan komme til at ligge i et område, hvor der køres med mindre end en 
spredebreddes afstand ved udbringning af gødning. Dette kan medføre risiko 
for uensartet gødningstildeling, herunder gødningsoverlap, særligt ved ud-
bringning af husdyrgødning (Nørremark et al., 2020), se næste afsnit.  

Ved en arbejdsbredde på 18 m anslås det i Nørremark et al. (2020), at forage-
ren i danske marker i gennemsnit udgør 10-15 % af markens areal. Der kan 
derfor sættes spørgsmålstegn ved, om en placering af sugecellefelter, hvor ho-
vedparten af sugecellerne ligger i forageren, vil være repræsentativ for afgrø-
devækst og gødningstildeling i marken som helhed.  

Konsekvensen af, at der regelmæssigt er risiko for uensartet gødskning over 
et sugecellefelt, har betydning for anvendelsen af de målte koncentrationer til 
vurdering af sammenhængen mellem landbrugs- og gødskningspraksis og 
den efterfølgende udvaskning. Hvis der tildeles væsentligt mere gødning 
over sugecellefeltet end gennemsnittet for marken, vil koncentrationerne og 
dermed den beregnede nitratudvaskning være højere end markens gennem-
snit. Det kan medvirke til, at anvendelse af data til analyser af, hvordan æn-
dringer i landbrugspraksis påvirker nitratudvaskningen, kan blive mindre ro-
bust. Problemstillingen er ligeledes til stede, hvis der systematisk undergød-
skes i området over sugecellefeltet.  

Risiko for gødningsoverlap ved tildeling af handelsgødning 
Ved udbringning af både fast og flydende handelsgødning/kunstgødning er 
det muligt at anvende teknikker til sektionskontrol for at justere spredebred-
den, fx i markens forager eller i en kile mellem to kørespor. Derved kan risi-
koen for gødningsoverlap reduceres (Persson & Nørremark, 2019, Nørremark 
et al., 2020).  
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For at optimere gødningstildelingen til kantzonens plantevækst, er det muligt 
for landmanden at justere gødningstildelingen på den ene side af køresporet, 
så der ikke gives gødning i fuld spredebredde. Gødningstildelingen kan ju-
steres, så der gives enten lidt mindre eller lidt mere gødning end den halve 
spredebredde i det pågældende område af marken end i resten af marken. 

I henhold til §17 i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrk-
ningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2021/20221, kan præcisi-
onslandbrug anvendes som alternativ til efterafgrøder efter korn eller raps, 
hvis denne aktivitet opfylder en række betingelser, herunder: 

• At der anvendes udstyr med sektionskontrol, kilespredning og positions-
bestemt variabel tildeling af kunstgødning med udstyr, som kan generere 
logfiler, der kan konverteres til SHAPE-format 

• At der udføres positionsbestemt gradueret gødningstildeling med udstyr, 
der har auto- og sektionsstyring samt kantspredningsudstyr. 

 
Ved benyttelse af disse tiltag vil sandsynligheden for gødningsoverlap kunne 
reduceres (Persson & Nørremark, 2019, Nørremark et al, 2020). 

Problemstillingen samt eksempler på tekniske muligheder for sektionskontrol 
er illustreret i figur 2. For yderligere uddybning af fordele ved at anvende 
teknisk spredeudstyr henvises til rapporter og artikler udarbejdet af eksperter 
inden for dette felt. De faglige rapporter som indgår i FDC’s vurderinger, 
fremgår af referencelisten. 

 
1 BEK nr. 648 af 13/04/2021 Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsre-

laterede tiltag i jordbruget for planperioden 2021/2022 

Figur 2.  
a) eksempel på mark med buet 
markkant, som medfører kiler 
mellem kantområdet og den øv-
rige mark. De gule markeringer 
viser hvordan marken inddeles i 
sektioner, som anvendes til auto-
matisk styring af spredebredden 
på en centrifugalspreder med 
sektionskontrol (Sjørslev et al. 
2013). 
 
b) illustration, der viser hvordan 
justering af spredebredden kan 
reducere gødningsoverlap (figur 
fra præsentation af H. Sjørslev 
ved fagmøde for landovervågning 
4. april 2022).  

a) 

b) 
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Risiko for gødningsoverlap ved tildeling af husdyrgødning 
De tekniske muligheder for at tilpasse tildelingen af husdyrgødning er færre 
end ved tildeling af handelsgødning. Det er ofte muligt at køre med halv spre-
debredde, men det er derimod ikke muligt at tage højde for kiler eller anden 
overlap. Dermed er der risiko for, at der tildeles en større mængde husdyr-
gødning i disse områder 

Med en optimal manuel sektionskontrol er det i princippet muligt at reducere 
overlap af flydende husdyrgødning med op til 75 %, men dette kræver, at 
traktorføreren er i stand til manuelt at aktivere pumpen på gyllesprederen på 
det rigtige tidspunkt (Pedersen, 2008, Nørremark et al 2022).  

Anvendelse af præcisionsteknikker i LOOP-oplandene 
Som en del af interviewundersøgelserne i LOOP er driftslederne fra høståret 
2019 blevet bedt om at oplyse, om der er justeret på tildelingen af gødning i 
kantområdet/forageren, samt om der er anvendt udstyr til kantstyring, kile-
styring/sektionskontrol eller RTK2 ved tildeling af gødning.  

Resultaterne er opsummeret i tabel 1, og viser, at der er udbredt anvendelse 
af præcisionsudstyr ved tildeling af handelsgødning på hovedparten af stati-
onsmarkerne, på nær i LOOP 6, hvor det er mindre udbredt.   

Driftslederen er desuden blevet spurgt, om der anvendes teknikker til gradu-
eret tildeling af gødning til marken i øvrigt. Flere har svaret, at dette gøres på 
baggrund af erfaring, men ikke på baggrund af anden viden, fx om variatio-
ner i udbytter.  

Herudover fremgår det, at det er ganske få landmænd, der har oplyst, at der 
anvendes teknikker til kantstyring og/eller kilestyring/sektionskontrol ved 
tildeling af husdyrgødning. 

Sandsynligheden for at gødningsoverlap påvirker repræsentativiteten af må-
lingerne i sugecellefelter, der ligger i kantområde/forager eller under kiler, er 
således størst på de stationsmarker, der regelmæssigt modtager husdyrgød-
ning. 

  

 
2 GPS med en nøjagtighed på 1-2 cm ved hjælp af landbaserede signalstationer 
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Ekstraordinære kørselsaktiviteter 
Ud over risikoen for gødningsoverlap kan der også være øget trafik på mar-
ken i forageren og i det yderste kørespor i marken. Dette er især tilfældet i de 
områder af marken, hvor maskinerne vender, i områder hvor der køres ind- 
og ud fra marken, og hvis kørespor over sugecellefeltet anvendes som trans-
portvej til andre marker eller til den øvrige del af marken. Placeringen af 

Tabel 1. Opsummering af oplysninger om anvendelse af udstyr til kantstyring, kilesty-
ring/sektionskontrol eller RTK ved tildeling af gødning på stationsmarkerne i høstårene 
2019, 2020 og 2021. Tallene i tabellen angiver, at følgende udstyr/teknik er anvendt: 1: 
justeret tildeling i kantområde/forager, 2: kantspredningsudstyr 3: kile/sektionskontrol, 4: 
GPS-styring med RTK. ’øko’ betyder, at marken dyrkes økologisk, ’nej’ betyder, at der er 
svaret nej. ’-’ betyder, at der ikke er svaret.    

Markstation Handelsgødning Husdyrgødning 

Loop 1 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

103 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3 - - - 

104 2 2 2 - - - 

105 2 2 2 - - - 

106 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3 - - - 

107 2,3,4 2,3,4 2,3 - - - 

Loop 2 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

201 2,4 2,3,4 2,3,4 nej 4 4 

202 2,3,4 3,4 2,3,4 4 4 4 

203 2,3,4 2,3,4 2,3,4 4 4 4 

204 2,3,4 1,2,3,4 2,3,4 4 4 2,3,4 

205 2,3,4 2,4 2,3,4 4 4 4 

206 2,3,4 3 1,2,3,4 4 nej 1,3,4 

LOOP 3 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

301 2 2,3 2,3 nej nej nej 

302/307 2 2,3 2,3 nej nej nej 

303/308 - 2 2 nej nej nej 

304 2 2 2 nej nej nej 

LOOP 4 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

401 - 2,3,4 2,3,4 nej nej nej 

402 - 2 2 nej nej nej 

403 - 2 2 nej nej nej 

404 - 2 2 nej nej nej 

405 - 2 2 nej nej nej 

406 - 2 2 nej nej nej 

LOOP 6 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

601 2 2 2 2 2 nej 

602 - nej nej nej nej nej 

603 nej nej nej nej nej nej 

604 nej 3 2 nej nej nej 

606 øko øko øko nej nej nej 

607 nej nej 2 nej nej nej 

608 nej nej nej nej nej nej 
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sugeceller i forager og/eller under det yderste kørespor i marken kan derfor 
også medføre risiko for, at jorden bliver mere kompakt end i den øvrige del 
af marken. Dette kan påvirke både etablering og vækst af afgrøde og eventu-
elle efterafgrøder.  

Konsekvensen af, at afgrødevæksten hen over sugecellefeltet er påvirket af 
ekstraordinære kørselsaktiviteter, kan dels være, at afgrøden på grund af dår-
lig vækst systematisk optager mindre kvælstof i området over sugecellefeltet 
end gennemsnittet for den øvrige mark. Det kan medføre, at der måles højere 
koncentrationer i sugecellerne, end hvad der ellers er repræsentativt for mar-
ken.  

Dette kan også være tilfældet, hvis etablering af efterafgrøder over sugecelle-
feltet i efteråret er påvirket af transportaktiviteter, hvilket kan medføre at an-
vendelse af data til analyser af effekten af virkemidlet ”Præcisionslandbrug”, 
kan være mindre robust. 

Ideelt set burde alle sugecellefelter således placeres i et område af marken, der 
ikke ligger i forageren eller i øvrige områder med ekstraordinær meget trak-
tortrafik. 

Vurderingsparametre 
Ved gennemgang af sugecellefelternes placering har FDC foretaget en vurde-
ring ud fra følgende kriterier: 

1. Ændret placering af sugecellefelt i forhold til markens kantom-
råde/forager, så flere sugeceller er kommet til at ligge i områder med ri-
siko for gødningsoverlap eller ekstraordinær kørsel 

2. Placering af sugecellefelt i forhold til markens til- og frakørselsområder 
3. Placering af sugecellefelt i forhold til kiler 
4. Anvendelse af husdyrgødning og tegn på gødningsoverlap i området over 

sugecellerne. Tegn på gødningsoverlap er dels vurderet på baggrund af 
Miljøstyrelsens årlige registreringer, suppleret med visuel vurdering fra 
luftfotos af køresporenes placering, herunder arbejdsbredden i kantom-
råde/forager og tilstedeværelse af kiler, som er sammenholdt med afgrø-
dens struktur og farve. 

5. For station 107, 402 og 406: Forholdet mellem nitratkoncentrationer i jord-
vand og drænvand. 
 

Det bør overvejes at flytte sugecellefelter, hvor placeringen i forhold til køre-
sporene er ændret over tid, og kan forventes at være uhensigtsmæssig på per-
manent basis. Det vil sige primært ved placering af mere end halvdelen af 
sugecellerne i kantområde/forager eller under det yderste kørespor (kriterie 
nr. 1 og evt. 2), særligt hvis der tildeles husdyrgødning regelmæssigt.  

Herudover bør det overvejes enten at flytte sugecellefelter, hvor kørselsmøn-
steret over sugecellefeltet er uhensigtsmæssigt i nogle/flere år, fx på grund af 
kiler eller til- og frakørsel (kriterie nr. 2 og 3.), eller alternativt prøve at lave 
en aftale om ændring af kørselsmønster med landmanden. 

Resultatet af gennemgangen er opsummeret i Bilag A. Data anvendt til vur-
deringen af de enkelte sugecellefelter er præsenteret i bilag B-F.  
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Anbefaling 

Der er på nuværende tidspunkt i alt 29 lokaliteter med aktive jordvandsstati-
oner. Heraf er der tidligere truffet beslutning om at flytte jordvandsstatio-
nerne på 4 marker (302, 303, 105 og 106), hvilket betyder, at der indsamles 
data fra i alt 33 jordvandsstationer.  På baggrund af gennemgangen i dette 
notat anbefaler FDC, at Miljøstyrelsen flytter yderligere 6 jordvandsstationer, 
samt at der herudover laves aftaler om ændret kørselsmønster på 3 stationer.  
 
Det anbefales således, at Miljøstyrelsen flytter eller etablerer et nyt sugecelle-
felt for følgende jordvandsstationer: 104, 201, 202, 205, 206 og 403 på grund af, 
at mere end halvdelen af sugecellerne er kommet til at ligge i kantom-
råde/forager eller under det yderste kørespor, og der herudover er tegn på 
ekstraordinær kørsel (vendeområde, transportspor, ind- og udkørsel til mar-
ken) (Tabel 2).  
 
Hvis det er muligt, vil en placering af et nyt sugecellefelt på samme mark som 
de eksisterende sugecellefelter være at foretrække, da der så foreligger ind-
samlede interviewdata og målinger tilbage i tid. 
 
Forventningen til resultatet af at flytte stationer er primært at sikre størst mu-
lig troværdighed om data og trendanalyser.  Data fra nye stationer på de 
samme marker vil efter en periode blive analyseret i sammenhæng med data 
fra den tidligere station. Tilsvarende sammenligninger mellem gamle og nye 
stationer på samme mark (st. 302/307 og st. 303/308) viser, at der ved den ene 
lokalitet st. 302/307 har været systematisk forskel på nitratkoncentrationer og 
udvaskning mellem den nye og gamle jordvandsstation i hele den femårspe-
riode, hvor der er lavet målinger i jordvand på begge stationer (Mathiesen et 
al. 2023). De målte nitratkoncentrationer er her systematisk større på den 
gamle station, der ligger i et område ved yderste kørespor, hvor der ofte op-
står kiler. 
 
På den anden lokalitet (st. 303/308) har der ikke været tilsvarende systematisk 
forskel på nitratkoncentrationer og udvaskning mellem den nye og gamle 
jordvandsstation i hele perioden. Ingen af de to jordvandsstationer på denne 
lokalitet ligger i områder, hvor der hyppigt har været ekstraordinær trafik, 
eller hvor der er opstået kiler. 
 
På baggrund af denne type analyser af data, vil FDC træffe beslutning om 
fremtidig anvendelse af data til trendanalyser. 
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Tabel 2. Sugecellefelter som FDC anbefaler bliver flyttet på grund af ændret beliggen-
hed i forhold til markens kantområde/forager og områder med ekstraordinær kørsel 
(vendeområde, transportspor, ind- og udkørsel til marken) 
Station Begrundelse 
104 Antallet af sugeceller i forager/under yderste kørespor er øget siden 

2015/2016, og der forekommer ekstraordinær trafik over sugecellefeltet 
pga.  vendeområde + ind/udkørsel 
Herudover er der tegn på afgrødeforskelle mellem forager/ vendeområde 
og mark i øvrigt. 

201 Antallet af sugeceller i markens kantområde/under yderste kørespor er 
øget siden 2016, og der forekommer ekstraordinær trafik over sugecelle-
feltet pga.  vendeområde + ind/udkørsel. 
Herudover anvendes husdyrgødning stort set årligt. 

202 Antallet af sugeceller i markens kantområde/under yderste kørespor er 
øget siden 2016, og der forekommer ekstraordinær trafik over sugecelle-
feltet pga. beliggenhed i tæt på markhjørne.  
Herudover anvendes husdyrgødning stort set årligt. 

205 Antallet af sugeceller i markens kantområde/under yderste kørespor er 
øget siden 2016, og der forekommer ekstraordinær trafik over sugecelle-
feltet pga. beliggenhed i tæt på markhjørne med ind/udkørsel. Herudover 
anvendes husdyrgødning stort set årligt. 

206 Antallet af sugeceller i forager/under yderste kørespor er øget siden 2016, 
og der er tegn på ekstraordinær trafik i markhjørne og vendeområde. 
Herudover anvendes husdyrgødning årligt. 

403 Antallet af sugeceller i forager/under yderste kørespor er øget siden 2010, 
og der er tegn på ekstraordinær trafik i vendeområde samt ind/udkørsel 
hen over sugecellefeltet. Herudover anvendes husdyrgødning årligt. 

 
Herudover anbefaler FDC, at sugecellefelternes placering på stationerne 304, 
401 og 402 revurderes om 2-3 år (Tabel 3). I denne periode anbefales det, at 
lave aftaler med landmanden om ændret kørsel på marken på grund af, at 
den nuværende kørselspraksis medfører kiler i køresporene over sugecelle-
feltet eller ekstraordinær tung trafik som følge af til- og frakørsel fra marken. 
Erfaring viser dog, at aftaler om kørselsretning ikke altid overholdes f.eks. 
hvis en maskinstation står for gødningsudbringning. Det skal derfor sikres, at 
kommunikation om kørsel bliver videregivet til de relevante aktører.  

Alternativt bør sugecellerne flyttes. 
 

Tabel 3. Sugecellefelter hvor FDC anbefaler, at der laves aftaler med landmanden om 
ændret kørsel på marken, og at placeringen herefter revurderes om 2-3 år 
Station Begrundelse 
203 Der opstår jævnligt kiler hen over sugecellefeltet, og der har i en periode 

været ind/udkørsel til marken umiddelbart øst for sugecellefeltet. 

401 Der er nogle år opstået kiler hen over sugecellefeltet. 

402 I perioden 2014-2020 har der været tegn på megen ekstraordinær kørsel 
hen over sugecellefeltet pga. beliggenhed i vendeområde og anvendelse 
af kørespor som transportspor i øvrigt. Fra 2021 er kørselsretningen æn-
dret igen, så sugecellefeltet ligger i markens langside i forhold til kørsels-
retning. Der anvendes husdyrgødning årligt. 
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Desuden anbefaler FDC, at der for alle stationer, hvor der jævnligt anvendes 
husdyrgødning, indhentes supplerende oplysninger om anvendte metoder til 
kantstyring/justeret tildeling af husdyrgødning i markens kantområde. Dette 
gælder særligt på stationerne 203, 204, 401, 402, 404 og 603 (tabel 4). 

Tabel 4. Sugecellefelter hvor FDC anbefaler, at der i en periode indhentes supplerende 
oplysninger anvendte metoder til kantstyring eller justeret tildeling af husdyrgødning i 
markens kantområde. 
Station Begrundelse 
203 Husdyrgødning anvendes stort set årligt, og der opstår jævnligt kiler nær 

markens kantområde, herunder over sugecellefeltet. 

204 Husdyrgødning anvendes stort set årligt, og antallet af sugeceller i mar-
kens kantområde er øget. 

401 Husdyrgødning anvendes jævnligt, og antallet af sugeceller i markens 
kantområde er øget. Endvidere opstår der nogle år kiler hen over 
sugecellefeltet. 

402 Husdyrgødning anvendes årligt, og antallet af sugeceller i forager er øget. 

404 Husdyrgødning anvendes stort set årligt, og flere sugeceller ligger i mar-
kens kantområde 

603 Husdyrgødning anvendes stort set årligt, og flere sugeceller ligger i mar-
kens kantområde 

 
Afslutningsvis anbefaler FDC, at målinger i drænvand ved stationerne 104, 
401, 404 og 405 genoptages, evt. i en afgrænset årrække (tabel 5). 
 

Tabel 5. Sugecellefelter hvor FDC anbefaler, at drænmålinger genoptages, evt. i en af-
grænset årrække 
Station Begrundelse 
104 Samtidige målinger af koncentrationer i jordvand og drænvand kan bi-

drage til vurdering af, om ændringer i kørespor og markdrift i øvrigt over 
sugecellefeltet har betydning for repræsentativiteten af sugecellefeltet. 

401 
404 
405 

 
Fremadrettet anvendelse af data hos FDC: 

Efter gennemgang af sugecellernes placering i nærværende notat har FDC un-
dersøgt, hvilken betydning det har for tidsserier/ trendanalyser mm. at ude-
lade de stationer/perioder, hvor der kan være betydende risiko for systema-
tisk bias.  Dataanalysen fremgår af bilag G, og viser, at det er vanskeligt at 
konkludere noget entydigt på baggrund af foreliggende data.  

De gennemsnitlige koncentrationer for både ler og sandjorde er lavere i den 
sidste del af perioden, når data fra de 6/7 stationer udelades. Denne observa-
tion kan som nævnt være forårsaget af køresporsaktiviteter, men kan også 
skyldes andre variationer i landbrugspraksis etc. På det foreliggende grund-
lag kan FDC således kun konkludere, at der kan være en påvirkning, som kan 
medvirke til forskelle i tidsserierne.  

FDC vil fremover inddrage rapportens konklusioner og anbefalinger, når data 
fra sugeceller anvendes til analyser og rapportering, for eksempel ved at vise 
tidsserier både med og uden data fra de nævnte stationer.  
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Bilag A - Dataoversigt_stationer 

Tabel A.1. LOOP 1. Oversigt over observationer med betydning for hvor repræsentativt sugecellerne er placereret i dag. Stationer markeret med rød anbefales flyttet. Forkortelser: sc = sugeceller, scf = 
sugecellefelt 
Station Antal sugeceller i 

forager/yderste kørespor 
der også anvendes til ven-
deområde 

Antal sugeceller i kant-
område/yderste køre-
spor der ikke anvendes 
til vendeområde 

Ind- og udkørselsområde 
til marken 

Kiler Afgrødeho-
mogenitet 
over suge-
celler 
(MST vi-
suel vurde-
ring i mar-
ken) 

Anvendelse af 
husdyr-
gødning 2011-
2020 

Drænmålinger Anbefaling 

104 
 

Før 2015: 
2 sc i forager 
2-3 sc under kørespor 
 
Fra ca. 2015/2016: 
4-5 sc i forager 
2-3 sc under kørespor  

 Indkørsel til mark sydvest for 
scf. Der er mange køre-
spor/vendespor i området 
over og omkring sugecel-
lerne 
  

Nej Ikke konsta-
teret 

3 af 10 år 1990 - 1997 Bør flyttes pga. 
- Antallet af sc i forager er øget 
- Trafik i vendeområde + ind/udkørsel 
- Tegn på afgrødeforskelle mellem 

forager/ vendeområde og mark i øvrigt 
Det anbefales at genoptage målinger i 
dræn, evt. i en afgrænset årrække. 

107  Før 2015: 
2-3 sc i kantområde 
2-3 sc under kørespor 
 
Fra ca. 2015:  
7 sc i kantområde 
2-3 sc under kørespor 

Nej Nej Ikke konsta-
teret 

1 af 10 år 1990 - dd Placering vurderes at være OK på trods af 
mange sc i kantområde, pga.  
- Ikke ekstraordinær trafik over scf 
- Kun lidt husdyrgødning 
- Anvendelse af udstyr til kantstyring/ 

sektionskontrol ved tildeling af han-
delsgødning 

- Målte jordvand/drænvands-koncentra-
tioner viser ikke tegn på systematisk 
forskel 
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Tabel A.2. LOOP 2. Oversigt over observationer med betydning for hvor repræsentativt sugecellerne er placereret i dag. Stationer markeret med rød anbefa-
les flyttet. For stationer markeret med gul anbefales det at indgå dialog om kørselsretning, og revurdere placering om 2-3 år. Forkortelser: sc = sugeceller, scf 
= sugecellefelt 
Station Antal sugeceller i 

forager/yderste køre-
spor der også anven-
des til vendeområde 

Antal sugeceller i 
kantområde/yderste 
kørespor der ikke an-
vendes til vendeom-
råde 

Ind- og udkør-
selsområde til 
marken 

Kiler Gød-
nings-
overlap 
(MST vi-
suel vur-
dering i 
marken) 

Anvendelse 
af husdyr-
gødning 
2011-2020 

Drænmålinger Anbefaling 

201 
 

Før ca. 2014/2016: 
0 sc i forager 
2 sc under kørespor 
Fra ca. 2016:  
4-5 sc i forager 
3-4 sc under kørespor 

 Mange kørespor 
på grund af ind/ud-
kørsel 

 Kun i 2021 Ikke kon-
stateret 

9 af 10 år 1990 – dd 
 
Påvirket af tryk-
vand, indgår ikke i 
vurdering 

Bør flyttes pga. 
- Antallet af sc i forager er øget 
- Trafik i vendeområde + ind/udkørsel 
- Husdyrgødning anvendes stort set årligt 

202  Før 2016: 
0-2 sc i kantområde 
2 sc under kørespor 
Fra ca. 2016:  
3-4 sc i kantområde 
2-3 sc under kørespor 

Kørespor anven-
des også som 
transportspor mel-
lem marker 

Nej Ikke kon-
stateret 

Alle 10 år 

- 

Bør flyttes pga. 
- Antallet af sc i forager er øget 
- Hjørneområde med transportspor over 

scf 
- Husdyrgødning anvendes stort set årligt 

203  Hele perioden:  
Bredt kantområde 
nogle år 
0-2 sc i kantområde 
2-3 sc under kørespor 

Nogle år har der 
været indkørsel 
umiddelbart øst for 
sugecellerne. 
Flyttet igen i 2019 

Ja i flere år 
(2010, 2016, 
2019, 2020 
og 2021) 

Ikke kon-
stateret 

8 af 10 år 

- 

Placering bibeholdes indtil videre, og re-
vurderes om 2-3 år. 
Dialog med landmand om kørselsmøn-
ster for at undgå kiler og ekstraordinær 
kørsel over scf. 
Herudover anbefales det, at der indhen-
tes supplerende oplysninger om de an-
vendte metoder til at undgå gødnings-
overlap ved tildeling af husdyrgødning i 
kantområderne. 

204  Før 2017/2018:  
2 sc i kantområde 
2 sc under kørespor 
Fra ca. 2017/2018: 

Ingen tegn på ind- 
og udkørsel 

Nej Ikke kon-
stateret 

7 af 10 år 

- 

Placering bibeholdes indtil videre, og revur-
deres om 2-3 år. 
Scf ligger i markens langside uden ekstra-
ordinær kørsel, og der har været anvendt 
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Tabel A.2. LOOP 2. Oversigt over observationer med betydning for hvor repræsentativt sugecellerne er placereret i dag. Stationer markeret med rød anbefa-
les flyttet. For stationer markeret med gul anbefales det at indgå dialog om kørselsretning, og revurdere placering om 2-3 år. Forkortelser: sc = sugeceller, scf 
= sugecellefelt 

2-4 sc i kantområde 
2-3 sc under kørespor 

teknikker til at undgå gødningsoverlap ved 
tildeling af husdyrgødning i kantområderne.  
Herudover anbefales det, at der indhentes 
supplerende oplysninger om de anvendte 
metoder til kile/sektionskontrol ved tildeling 
af husdyrgødning i kantområdet. 

205  Før ca. 2016: 
0 sc i kantområde 
2 sc under kørespor 
Fra ca. 2016: 
4 sc i kantområde 
2-3 sc under kørespor 

Ind- og udkørsel til 
marken umiddelbart 
syd for sugecellefelt 

Nej Ikke kon-
stateret 

9 af 10 år 

- 

Bør flyttes pga. 
- Antallet af sc i kantområdet er øget 
- Hjørneområde med transportspor over 

scf 
- Husdyrgødning anvendes stort set årligt 

206 Før ca. 2016: 
0 sc i forager 
2 sc under kørespor 
Fra ca. 2016: 
2 sc i forager 
3-5 sc under kørespor 
pga vendeområde 

 Nej, men uensartet 
kørsel på grund af 
beliggenhed i smalt 
lukket hjørne.  

 Mistanke 
om overlap 
i nogle år 

10 af 10 år 

- 

Bør flyttes pga. 
- Antallet af sc i forager er øget 
- Ekstraordinær trafik i markhjørne og 

vendeområde 
- Husdyrgødning anvendes årligt 
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Tabel A.3. LOOP 3. Oversigt over observationer med betydning for hvor repræsentativt sugecellerne er placereret i dag 
Statio Antal sugeceller i 

forager/yderste kø-
respor der også an-
vendes til vendeom-
råde 

Antal sugeceller i 
kantområde/yderste 
kørespor der ikke an-
vendes til vendeom-
råde 

Ind- og udkørselsom-
råde til marken 

Kiler Gødningsover-
lap 
(MST visuel 
vurdering) 

Anvendelse af 
husdyrgødning 
2011-2020 

Drænmålinger Anbefaling 

301  Svært erkendeligt kant-
område – ofte græs-
mark med køer 

Nej Nej Ikke konstateret 10 af 10 år, 
heraf 6 år fra 
udbinding 

- Placering bibeholdes. 
Gødningstildeling ofte uensartet i hele 
marken pga. græsning. 

304 0 0 Nej Nej Uregelmæssig 
farve konstateret 
nogle år 

1 af 10 år - Placering bibeholdes. 
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Tabel A.4. LOOP 4. Oversigt over observationer med betydning for hvor repræsentativt sugecellerne er placereret i dag. Stationer markeret 
med rød anbefales flyttet. For stationer markeret med gul anbefales det, at indgå dialog om kørselsretning, og revurdere placering om 2-3 år. 
Forkortelser: sc = sugeceller, scf = sugecellefelt 
Station Antal sugeceller i 

forager/yderste køre-
spor der også anven-
des til vendeområde 

Antal sugeceller i 
kantområde/yderste 
kørespor der ikke 
anvendes til vende-
område 

Ind- og ud-
kørselsom-
råde til mar-
ken 

Kiler Gødningsoverlap 
(MST visuel 
vurdering) 

Anvendelse 
af husdyr-
gødning 
2011-2020 

Drænmålinger Anbefaling 

401  Før ca. 2017: 
0 sc i kantområde 
0-2 sc under kørespor 
Fra ca. 2017-2021: 
2 sc i kantområde 
2-5 sc under kørespor 
pga. kiler 
I 2021:  
5-6 sc i kantområde 
2-3 sc under kørespor 

 Fra 2012 
opstår 
nogle år 
kile over 
sugecelle-
felt 

Afgrødepåvirkning 
konstateret 1 år 

3 af 10 år 1990 - 2006 Placering bibeholdes indtil videre, og revurderes om 2-3 år.  
 
Herudover anbefales dialog/aftale med landmand om kør-
selsmønster for at undgå kiler.  
Herudover anbefales det, at der indhentes supplerende op-
lysninger om de anvendte metoder til at undgå gødnings-
overlap ved tildeling af husdyrgødning i kantområderne. 
 
Det anbefales at genoptage målinger i dræn, evt. i en af-
grænset årrække. 

402 Fra 2014  
Ændret kørselsretning. 
0-2 sc i forager 
4-7 sc under kørespor 
pga. vendeområde 

Før 2014: 
0-2 sc i kantområde 
2 sc under kørespor 
 
Fra 2021: igen ændret 
kørselsretning 
2 sc i kantområde 
2 sc under kørespor 

  Afgrødepåvirkning 
konstateret 1 år 

10 af 10 år 1990 - dd Placering bibeholdes indtil videre, og revurderes om 2-3 år.   
 
Herudover anbefales dialog/aftale med landmand om kør-
selsmønster for at undgå vendeområde over sugecellefeltet. 
Herudover anbefales det, at der indhentes supplerende op-
lysninger om de anvendte metoder til at undgå gødnings-
overlap ved tildeling af husdyrgødning i kantområderne. 
Endvidere anbefales det at genoptage målinger i dræn, evt. 
i en afgrænset årrække. 
 
Målte nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand viser 
tegn på systematisk forskel i perioden 2017-2020. FDC vil 
overveje, om data indsamlet i perioden med vendespor over 
scf (2014-2020) skal tages ud ved trendanalyse. 

403 1999: 
0 sc i forager 

 Nogle år ind-
kørsel til 

  10 af 10 år - Bør flyttes pga. 
- Antallet af sc i forager er øget 



 

26 

Tabel A.4. LOOP 4. Oversigt over observationer med betydning for hvor repræsentativt sugecellerne er placereret i dag. Stationer markeret 
med rød anbefales flyttet. For stationer markeret med gul anbefales det, at indgå dialog om kørselsretning, og revurdere placering om 2-3 år. 
Forkortelser: sc = sugeceller, scf = sugecellefelt 

2 sc under kørespor 
Fra 2010:  
2 sc i forager  
2-4 sc under kørespor 

marken hen 
over scf 

- Trafik i vendeområde + ind/udkørsel hen over scf 
- Husdyrgødning anvendes årligt 

404  Hele perioden:  
2 sc i kantområde 
2 sc under kørespor  

Ja, indkørsel 
fra vest efter-
fulgt af trans-
port over scf til 
anden mark. 

 I 2020 tegn på 
gødningsoverlap 

9 af 10 år 1990 -2006 Placering bibeholdes, og revurderes evt.om 2-3 år pga. pla-
cering i hjørneområde. 
Det anbefales, at der indhentes supplerende oplysninger 
om de anvendte metoder til at undgå gødningsoverlap ved 
tildeling af husdyrgødning i kantområderne.  
Det anbefales at genoptage målinger i dræn, evt. i en af-
grænset årrække. 

405 0  0 Nej Nej Ikke konstateret 0 af 10 år 1990 - 2006 Placering bibeholdes. 
Det anbefales at genoptage målinger i dræn, evt. i en af-
grænset årrække. 

406 0 0 Nej Nej Ikke konstateret 6 af 10 år 1990 - dd Placering bibeholdes. 
Målte nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand viser 
ikke tegn på systematisk forskel. 
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Tabel A.5. LOOP 6. Oversigt over observationer med betydning for hvor repræsentativt sugecellerne er placereret i dag. Forkortelser: sc = sugeceller, scf = sugecellefelt 
Station Antal sugeceller i 

forager/yderste kørespor 
der også anvendes til ven-
deområde 

Antal sugeceller i kantom-
råde/yderste kørespor der 
ikke anvendes til vendeom-
råde 

Ind- og udkør-
selsområde til 
marken 

Kiler Gødning-
soverlap 
(MST visuel 
vurdering) 

Anvendelse af 
husdyrgødning 
2011-2020 

Drænmålinger Anbefaling 

601 0 2 sc under kørespor Nej Nej Ikke konsta-
teret 

10 af 10 år - Placering bibeholdes. 

602 0 0 Nej Nej Ikke konsta-
teret 

10 af 10 år - Placering bibeholdes. 

603  Vanskeligt at se, men på 
langside, der ser meget ho-
mogen ud 

Nej Nej Ikke konsta-
teret 

9 af 10 år - Placering bibeholdes. 
Det anbefales, at der indhentes supplerende 
oplysninger om de anvendte metoder til at 
undgå gødningsoverlap ved tildeling af hus-
dyrgødning i kantområderne.  

604 0 0 Nej Nej Ikke konsta-
teret 

10 af 10 år - Placering bibeholdes. 

606 0 0 Nej Nej Ikke konsta-
teret 

10 af 10 år 
(økolog) 

- Placering bibeholdes. 

607 0 0 Nej Nej Ikke konsta-
teret 

6 af 10 år - Placering bibeholdes. 
Køresporsbredde følges, pt ”gamle” arbejds-
bredder. 

608 0 2 sc under kørespor Ja, syd for scf. 
(scf bærer dog 
ikke præg af 
eks. kørsel) 

Nej Farveforskel i 
2019 

10 af 10 år - Placering bibeholdes. 
Køresporsbredde følges, pt ”gamle” arbejds-
bredder. 
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Bilag B.1 - LOOP 1, Stationsmark 104 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 104 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur B1.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet i hele perioden har ligget i et område af 
marken, hvor det yderste kørespor har været anvendt som vendeområde.  

I perioden frem til ca. 2014 lå 2 sugeceller i forageren og 2-3 celler under 
det yderste kørespor. Fra ca. 2016 er arbejdsbredden øget, således at 4-5 
sugeceller ligger i forageren og 1-2 under det yderste kørespor.  

Det fremgår desuden, at sugecellerne er placeret tæt på indkørslen til mar-
ken, hvilket kan betyde større kørselsaktivitet i området over sugecellerne 
sammenholdt med kørselsaktiviteten på den øvrige del af marken. Dette 
kan medføre mere kompakt jord i dette område 

Herudover er der tegn på, at afgrødens karakter/farve i flere år er ander-
ledes i forageren og omkring det yderste kørespor. 
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1999 2010 2011 

2012 2014 2016 

2019 2020 2021 

Figur B1.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 104. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
generelt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirk-
ning af afgrøden. Det noteres dog, at der i et enkelt år (2018) har været tegn 
på uregelmæssig kørsel, men at der ikke er observeret synlig påvirkning 
af afgrøden ved besigtigelse af marken.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur B1.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, 2020 og 2021, og på figur B1.3a-B1.3c er 
vist dronebilleder af sugecelleområdet med indtegning af foragerens 
bredde.  

På figur B1.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produceret af 
Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019.  

Billederne understøtter vurderingen af, at der årligt er uregelmæssig kør-
sel omkring sugecellefeltet. Herudover viser dronebillederne nogle år ty-
delige tegn på forskelle i afgrøden mellem forageren og marken som hel-
hed (vurderet på baggrund af variation i farve og plantetæthed). 
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Figur B1.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juni 2018 (øverst), den 26. maj 2020 (midt) og den 5. juli 2021 (ne-
derst). I 2018 var afgrøden fabriksroer, i 2020 vinterhvede, og i 2021 var der igen fabriksroer. Sugecellefeltet er placeret i områ-
det mellem samlebrønden, som ses ved vejen uden for marken, og den hvide markering inde i marken på billederne fra 2020 og 
2021. 
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Figur B1.3a. Dronebilleder taget 
af Miljøstyrelsen den 7. maj 2019 
med indtegning af foragerens 
bredde. I 2019 var afgrøden vin-
terhvede 
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Figur B1.3b. Dronebilleder taget 
af Miljøstyrelsen den 1. juli 2019 
med indtegning af foragerens 
bredde. I 2019 var afgrøden vin-
terhvede   
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Figur B1.3c. Dronebilleder taget 
af Miljøstyrelsen i juli 2021 med 
indtegning af foragerens bredde. 
I 2021 var afgrøden roer 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken indtil 1995 
blev drevet af en svineejendom, herefter af en planteejendom. Der har hele 
perioden været dyrket fabriksroer ca. hvert 4 år. Herudover har sædskiftet 
primært bestået af kornafgrøder, samt i en periode græsfrø. 

Der har været anvendt handelsgødning på marken de fleste år, bortset fra 
1991 og 2002, hvor der var kvælstoffikserende afgrøder, samt i 1998. I den 
første del af perioden frem til 2007 blev der kun anvendt husdyrgødning 
et enkelt år. Herefter har der nogle år været anvendt husdyrgødning. 

Fra høståret 2019 blev driftsleder herudover bedt om at oplyse, om der 
kantstyring og eller kilestyring/sektionskontrol ved tildeling af gødning. 
Det blev oplyst, at der både i 2019 og 2020 blev anvendt udstyr til kantsty-
ring ved tildeling af handelsgødning. 

  

Figur B1.4 Orthomosaikbillede af 
hele marken produceret af Miljø-
styrelsen på baggrund af drone-
optagelser den 19. juli 2021. Su-
gecellefeltet ligger ud for mark-
skellet op mod ejendommen i 
venstre side af billedet. Afgrøden 
er roer. 
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Tabel B1.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 104. 

Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand 
På nogle af de stationsmarker, hvor der er etableret sugeceller, blev der 
oprindeligt også etableret en station til opsamling af drænvand, der er af-
dræner fra en større del af marken. På målestationen for drænvand blev 
der målt vandføring og udtaget prøver af drænvand til måling af nærings-
stoffer herunder nitrat og total kvælstof.  

Nitratkoncentrationen i jordvandsprøverne vil typisk være lidt højere end 
koncentrationen i drænvandet, da sugecellerne er placeret lidt højere end 
drænrørene. Herudover vil en del af perkolationen, der løber til drænrø-
rene blive transporteret horisontalt hen mod drænrørene. Disse forhold 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

104 6 1990 0 Vinterhvede, foderk  292 58 0 40 4 0 2 Svin 161 29 

104 6 1991 0 Markært  0 0 0 0 0 0 266 Svin 203 23 

104 6 1992 0 Vinterhvede, foderk  172 0 0 20 0 0 2 Svin 171 30 

104 6 1993 0 Fabriksroer  130 0 0 39 0 0 2 Svin 136 19 

104 6 1994 0 Vårbyg, foderkorn  103 0 0 13 0 0 2 Svin 116 23 

104 6 1995 0 Vinterhvede, brød  187 0 0 18 0 0 2 Svin 178 31 

104 6 1996 0 Fabriksroer  119 0 0 34 0 0 2 Plante 115 16 

104 6 1997 0 Vårbyg, malt  93 0 0 12 0 0 2 Plante 126 28 

104 6 1998 0 Vinterhvede (brød)  0 0 0 0 0 0 2 Plante 135 23 

104 6 1999 0 Fabriksroer - top  115 0 0 31 0 0 2 Plante 163 24 

104 6 2000 0 Vårbyg til malt  132 0 0 0 0 0 2 Plante 134 27 

104 6 2001 0 Vårbyg m. kløverudl  115 0 0 17 0 0 2 Plante 134 27 

104 6 2002 0 Hvidkløver  0 0 0 0 0 0 200 Plante 25 5 

104 6 2003 0 Engrapgræs e.kløver  103 0 0 0 0 0 2 Plante 58 15 

104 6 2004 0 Engrapgræs plænegræ  138 0 0 0 0 0 2 Plante 62 16 

104 6 2005 0 Engrapgræs plænegræ 6% e.afg græs(nedm.)udl.forår 144 0 0 9 0 0 2 Plante 82 14 

104 6 2006 0 Vårbyg  105 0 0 14 0 0 2 Plante 111 22 

104 6 2007 1 Vinterhvede  58 138 0 15 29 0 2 Plante 143 26 

104 6 2008 1 Vinterhvede 6% e.afg gul sennep(nedm.) 41 144 0 0 30 0 2 Plante 159 29 

104 6 2009 1 Fabriksroer - top  27 104 0 0 21 0 2 Plante 162 29 

104 6 2010 1 Vårbyg til malt  103 0 0 0 0 0 2 Plante 119 22 

104 6 2011 1 Vinterhvede 6% e.afg gul sennep(nedm.) 62 146 0 0 30 0 2 Plante 127 24 

104 6 2012 0 Fabriksroer - top  21 108 0 5 26 0 2 Plante 166 30 

104 6 2013 1 Vårbyg  123 0 0 23 0 0 2 Plante 126 25 

104 6 2014 0 Vinterhvede (brød) Pl. e.afg gul sennep(nedm.) 252 0 0 47 0 0 2 Plante 219 32 

104 6 2015 0 Fabriksroer - top  117 0 0 23 0 0 2 Plante 156 28 

104 6 2016 0 Vårbyg  139 0 0 27 0 0 2 Plante 115 22 

104 6 2017 0 Vinterhvede (brød) Pl. e.afg korsblomstr.(nedm.) 209 32 0 32 58 0 2 Plante 184 27 

104 6 2018 0 Fabriksroer - top  126 0 0 16 0 0 2 Plante 135 24 

104 6 2019 0 Vårbyg  120 0 0 12 0 0 2 Plante 141 26 

104 6 2020 0 Vinterhvede (brød)  220 0 0 16 0 0 2 Plante 226 33 
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betyder, at der kan ske yderligere dispersion og omsætning i jorden under 
transport fra sugecelledybde til drænrørene. 

Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand ligger på 
nogenlunde samme niveau gennem årene, kan det understøtte vurderin-
gen af, at målingerne i sugecellefeltet kan betragtes som repræsentative for 
marken som helhed.  

Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand derimod 
varierer væsentligt i en periode, kan det indikere, at forholdene i sugecel-
lefeltet ikke er repræsentative i den givne periode. 

På station 104 udgik drænmålingerne af moniteringsprogrammet fra 1998. 
Der foreligger derfor kun målinger for perioden 1990-1997. 

I figur B1.5 vises nitratkoncentrationen målt i jordvand og i drænvand for 
station 104. Drænvand er kun målt i perioden 1990-1997. De små cirkler er 
de ugentlige målinger, mens de lidt større cirkler er de afstrømningsvæg-
tede årskoncentrationer, der er opgjort for hydrologiske år, 1. juni til 31. 
maj.  

Da der ikke foreligger drænmålinger for perioden fra ca. 2015, hvor ar-
bejdsbredde og kørespor i marken er ændret, kan målingerne ikke udnyt-
tes til at vurdere om den ændrede kørsel har haft betydning for afgrøde-
vækst og gødningstildeling i sugecellefeltet. 

  

 
Figur B1.5. Nitratkoncentration målt i jordvand (grå og sorte cirkler) og drænvand (lyserøde og røde cirkler) for station 104 i 
perioden 1990 – 2022. Små cirkler er de ugentlige målinger (x-akse nederst), og udfyldte punkter/streger viser afstrømnings-
vægtede koncentrationer for hydrologiske år. Tekstforkortelser angiver afgrøden dyrket i marken det enkelte år (Vb er Vårbyg 
efterfulgt af bar jord, Vh er vinterhvede efterfulgt af bar jord, VB/e er vårbyg efterfulgt af en efterafgrøde, Vb/Vh er vårbyg efter-
fulgt af en vinterhvede, Vh/Vh er vinterhvede efterfulgt af vinterhvede, Roer er sukkerroer, Ært er markærter). 
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet er uhensigtsmæssig. Dette begrundes med at antallet af 
sugeceller, der er placeret i forager eller under det yderste kørespor fra ca. 
2016 er øget fra 2-4 stk. til 5-7 sugeceller, samt at sugecellefeltet ligger i et 
hjørneområde af marken, der også benyttes som vendeområde samt til 
ind/udkørsel. Hermed er der risiko for ekstraordinær øget trafik over fel-
tet i forhold til den øvrige mark.  

Billedmaterialet viser herudover generelt tegn på afgrødeforskelle mellem 
forager/vendeområde og marken i øvrigt. 

Placeringen i forageren kan medføre øget risiko for gødningsoverlap, sær-
ligt ved tilførsel af husdyrgødning. Ifølge de indhentede data om gød-
ningstildeling, har marken kun modtaget husdyrgødning 3 år i perioden 
2011-2020. Ved tildeling af handelsgødning, er der i 2019 og 2020 oplyst, at 
der anvendes udstyr til kantstyring, hvilket reducerer risikoen for gød-
ningsoverlap. 

På baggrund af ovenstående vurderer FDC, at der er risiko for, at afgrøde-
vækst og nitratudvaskning i området over sugecellefeltet særligt fra ca. 
2014/2016 har været anderledes end i marken som helhed. Der kan derfor 
sættes spørgsmålstegn ved om sugecellefeltet er repræsentativt for mar-
ken. 

FDC anbefaler derfor, at sugecellefeltet flyttes til en placering, der ikke lig-
ger i forageren og uden for områder der benyttes som transportarealer 
med ekstraordinær megen trafik. 

Herudover anbefaler FDC, at drænmålingerne genoptages, evt. i en af-
grænset årrække. 
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Bilag B.2 - LOOP 1, Stationsmark 107 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 107 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur B2.1.  

Af billederne ses, at bredden mellem køresporene i marken er øget således, 
at flere sugeceller er kommet til at ligge i markens kantområde eller under 
det yderste kørespor. I perioden frem til ca. 2015 lå 2 sugeceller i kantom-
rådet og 2-3 celler under det yderste kørespor. Herefter er arbejdsbredden 
øget, så 6-7 sugeceller ligger i kantområdet og 2-3 under det yderste køre-
spor.  

I nogle år, fx 2015 og 2020 ligger de to yderste kørespor tæt, hvilket kan 
øge risikoen for gødningsoverlap. 

Af billederne fremgår det desuden, at sugecellerne i hele perioden har væ-
ret placeret på markens langside, dvs. at der ikke har været ekstraordinær 
kørsel som følge af vendinger. 
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Figur B2.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 107. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecellerne 
og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der ge-
nerelt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirkning af 
afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering af 
afgrødens homogenitet. På figur B2.2 er vist dronebilleder af området om-
kring sugecellefeltet fra 2018 og 2021, og på figur B2.3a-B2.3c er vist dronebil-
leder af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem køresporene 
og til skel.  

På figur B2.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2021.  

Både luftfotos og dronebilleder viser nogle år tegn på afgrødevariationer i 
marken som helhed (vurderet på baggrund af variation i farven og afgrøde-
etablering). Det er dog vanskeligt at vurdere om variationen er større over 
sugecellefeltet end i marken som helhed.  

  

  
Figur B2.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juni 2018 (øverst) og den 5. juli 2021 (nederst). I 2018 og 2021 var 
afgrøden vårbyg. Sugecellefeltet ligger i marken ud for samlebrønden, som ses bag ved bilen. 
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Figur B2.3a. Dronebilleder taget 
af Miljøstyrelsen den 7. maj 2019 
med indtegning af afstanden mel-
lem køresporene og til skel. I 
2019 var afgrøden vinterhvede. 
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Figur B2.3b. Dronebilleder taget 
af Miljøstyrelsen den 1. juli 2019 
med indtegning af afstanden mel-
lem køresporene og til skel. I 
2019 var afgrøden vinterhvede. 

 



 

44 

 

Figur B2.3c. Dronebilleder taget 
af Miljøstyrelsen i juli 2021 med 
indtegning af afstanden mellem 
køresporene og til skel. I 2021 
var afgrøden vårbyg. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og 
gødskningspraksis i perioden 1994 til nu. Af disse fremgår, at marken i 
hele perioden er blevet drevet af en planteejendom. Der har hele perioden 
været dyrket fabriksroer ca. hvert 4-5 år. Herudover har sædskiftet pri-
mært bestået af kornafgrøder. 

Der har været anvendt handelsgødning på marken de fleste år, bortset fra 
i 2006, hvor der var ærter. Der har i perioden kun været anvendt husdyr-
gødning et enkelt år (2020).  

  

Figur B2.4. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 19. juli 2021. 
Sugecellefeltet ligger ud for mark-
skellet langs markens vestlige 
langside til venstre i billedet.  Mil-
jøstyrelsens målebil holder på 
markvejen ved målebrønden) Af-
grøden er vårbyg.  
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Tabel B2.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 107. 
 

Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand 
  
På nogle af de stationsmarker, hvor der er etableret sugeceller, er der des-
uden etableret en station til opsamling af drænvand, der er afdrænet fra en 
større del af marken. På målestationen for drænvand måles vandføring og 
der udtages prøver af drænvand til måling af næringsstoffer herunder ni-
trat og total kvælstof.  

Nitratkoncentrationen i jordvandsprøverne vil typisk være lidt højere end 
koncentrationen i drænvandet, da sugecellerne er placeret lidt højere end 
drænrørene. Herudover vil en del af perkolationen, der løber til drænrø-
rene blive transporteret horisontalt hen mod drænrørene. Disse forhold 
betyder, at der kan ske yderligere dispersion og omsætning i jorden under 
transport fra sugecelledybde til drænrørene. Dette er dog ikke tilfældet på 
denne station, hvor drænkoncentrationerne i nogle år er større end jord-
vandskoncentrationerne. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

107 . 1993 . Vårbyg, foderkorn  . . . . . . .  95 . 

107 7 1994 0 Vinterhvede, foderk  178 0 0 17 0 0 2 Plante 156 29 

107 7 1995 0 Fabriksroer  126 0 0 29 0 0 2 Plante 98 14 

107 7 1996 0 Vårbyg, malt  74 0 0 0 0 0 2 Plante 109 24 

107 7 1997 0 Vinterhvede, brød  178 0 0 13 0 0 2 Plante 198 34 

107 7 1998 0 Fabriksroer - top  115 0 0 35 0 0 2 Plante 98 14 

107 7 1999 0 Vårbyg til malt  85 0 0 0 0 0 2 Plante 82 17 

107 7 2000 0 Vårbyg til malt  118 0 0 14 0 0 2 Plante 100 20 

107 7 2001 0 Vårbyg  108 0 0 11 0 0 2 Plante 94 19 

107 7 2002 0 Vårbyg til malt  113 0 0 14 0 0 2 Plante 90 19 

107 7 2003 0 Vårbyg  78 0 0 0 0 0 2 Plante 97 20 

107 7 2004 0 Purløg til frø, høs  178 0 0 3 0 0 2 Plante 30 7 

107 7 2005 0 Vårbyg  97 0 0 12 0 0 2 Plante 112 23 

107 7 2006 0 Konservesært  0 0 0 12 0 0 106 Plante 108 13 

107 7 2007 0 Vårbyg til malt  106 0 0 0 0 0 2 Plante 90 18 

107 7 2008 0 Vårbyg til malt 6% e.afg gul sennep(nedm.) 103 0 0 13 0 0 2 Plante 85 17 

107 7 2009 0 Fabriksroer - top  111 0 0 9 0 0 2 Plante 135 24 

107 7 2010 0 Vårbyg til malt  107 0 0 0 0 0 2 Plante 104 19 

107 7 2011 0 Vinterhvede  185 0 0 6 0 0 2 Plante 149 28 

107 7 2012 0 Vinterhvede  199 0 0 22 0 0 2 Plante 141 27 

107 7 2013 0 Fabriksroer - top  111 0 0 30 0 0 2 Plante 143 26 

107 7 2014 0 Vårbyg  120 0 0 8 0 0 2 Plante 111 22 

107 7 2015 0 Vinterhvede  177 0 0 10 0 0 2 Plante 161 30 

107 7 2016 0 Vårbyg  138 0 0 8 0 0 2 Plante 122 24 

107 7 2017 0 Fabriksroer - top  100 0 0 0 0 0 2 Plante 167 30 

107 7 2018 0 Vårbyg  140 0 0 0 0 0 2 Plante 93 14 

107 7 2019 0 Vinterhvede Pl.+MFO, bl. rug/vårbyg/korsbl./hon.urt 194 0 0 0 0 0 2 Plante 174 30 

107 7 2020 0 Fabriksroer - top  101 54 0 0 23 0 2 Plante 158 28 
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Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand ligger på 
nogenlunde samme niveau gennem årene, kan det understøtte vurderin-
gen af, at målingerne i sugecellefeltet kan betragtes som repræsentative for 
marken som helhed.  

Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand derimod 
varierer væsentligt i en periode, kan det indikere, at forholdene i sugecel-
lefeltet ikke er repræsentative i den givne periode. 

I figur B2.5 vises nitratkoncentrationen målt i jordvand og i drænvand for 
station 107. De små cirkler er de ugentlige målinger, mens de lidt større 
cirkler er de afstrømningsvægtede årskoncentrationer, der er opgjort for 
hydrologiske år, 1. juni til 31. maj.  

Af figuren fremgår, at den afstrømningsvægtede nitratkoncentration i 
jordvand og drænvand for hydrologiske år ligger på omtrent samme ni-
veau i hele perioden. 

Umiddelbart viser målingerne således ikke tegn på at sugecellernes ikke 
kan repræsentere forholdene i marken som helhed.  

Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet fortsat er hensigtsmæssig og repræsentativ for marken 
som helhed.  

 
Figur B2.5. Nitratkoncentration målt i jordvand (grå og sorte cirkler) og drænvand (lyserøde og røde cirkler) for station 107 i 
perioden 1990 – 2022. Små cirkler er de ugentlige målinger (x-akse nederst), og udfyldte punkter/streger viser afstrømnings-
vægtede koncentrationer for hydrologiske år. Tekstforkortelser angiver afgrøden dyrket i marken det enkelte år (Vb er vårbyg 
efterfulgt af bar jord, Vh er vinterhvede efterfulgt af bar jord, VB/e er vårbyg efterfulgt af en efterafgrøde, Vb/Vh er vårbyg efter-
fulgt af en vinterhvede, Vh/Vh er vinterhvede efterfulgt af vinterhvede, Roer er sukkerroer, Ært er markært, Purl er purløg). 
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Dette begrundes med, at sugecellefeltet ligger på markens langside og at 
billedmaterialet ikke viser tegn på ekstraordinære kørselsaktiviteter hen 
over sugecellefeltet. Billedmaterialet viser heller ikke tegn på systematisk 
forskel i afgrødeudvikling mellem kantområde/sugecellefelt og den øv-
rige mark. På trods af, at hovedparten af sugecellerne ligger i kantområdet 
eller under det yderste kørespor vurderes risikoen for betydende gød-
ningsoverlap at være begrænset, da der hovedsageligt anvendes handels-
gødning på marken, og driftslederen har oplyst, at der anvendes udstyr til 
kantstyring og sektionskontrol ved tildeling af handelsgødning. 

Målingerne af nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand understøtter 
denne vurdering. 

FDC anbefaler derfor, at sugecellefeltets placering bibeholdes. 
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Bilag C.1 - LOOP 2, Stationsmark 201 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 201 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur C1.1.  

Af billederne ses, at bredden mellem køresporene i marken er øget således, 
at sugecellerne på et tidspunkt mellem 2012 og 2016 er kommet til at ligge 
i et kantområde eller under selve køresporet. Før 2012 ligger det yderste 
kørespor kun over de to første sugeceller, men fra ca. 2016 ligger kørespo-
ret midt i sugecellefeltet, så 6-8 sugeceller er placeret i kantområdet eller 
under kørespor. Dermed er der risiko for, at gødnings-/gyllespreder kører 
over sugecellerne flere gange, og derved medføre risiko for, at der gives 
gødning til samme område mere end én gang (overlap).  

Det fremgår desuden, at sugecellerne er placeret tæt på indkørslen til mar-
ken, hvilket kan betyde større kørselsaktivitet i området over sugecellerne 
sammenholdt med kørselsaktiviteten på den øvrige del af marken. Dette 
kan medføre mere kompakt jord i dette område. 
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Figur C1.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 201. 



 

51 

Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
generelt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirk-
ning af afgrøden. Det noteres dog, at der i et enkelt år (2018) har været tegn 
på uregelmæssig kørsel, men at der ikke er observeret synlig påvirkning 
af afgrøden ved besigtigelse af marken.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur C1.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, og på figur C1.3 er vist dronebilleder af 
sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem køresporene og til 
skel, samt angivelse af område med muligt overlap mellem køresporene.  
 
På figur C1.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produceret af 
Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019.  
 
Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet vurderet på baggrund af variation 
i farven og afgrødeetablering).  
 

  
Figur C1.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juni 2018. Afgrøden er vinterhvede. Sugecellefeltet er placeret i mar-
ken ud for samlebrønden, som ligger ved det første træ i læhegnet nord for bilen. 
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Figur C1.3. Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen i 2019 (tv) og 2020 (th) med indtegning af afstanden mellem kørespor og til 
skel. Den blåstiplede markering på billedet til venstre angiver et område med muligt overlap på grund af reduceret bredde mel-
lem køresporene. I 2019 var afgrøden kartofler og i 2020 var der majs til helsæd. 
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Figur C1.4. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 10. juli 2019. 
Sugecellefeltet ligger i det syd-
østlige hjørne af billedet ud for 
markens østlige skel.  Afgrøden 
er kartofler. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken indtil 2015 
blev drevet af en kvægejendom med et blandet sædskifte med både grov-
foderafgrøder (roer, majs, vårbyg/ærtehelsæd) og kornafgrøder. Fra 2015 
er marken drevet af et plantebrug med et sædskifte bestående af korn, kar-
tofler og vinterraps. 

Der har årligt været anvendt handelsgødning på marken i hele perioden 
bortset fra årene 1997 og 2020. Tilsvarende har der været anvendt husdyr-
gødning i hele perioden, bortset fra 1997 og 2019. 

Tabel C1.1 Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 201. 
 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

201 4 1990 2 Foderroer  108 340 0 0 54 0 2 Kvæg 152 23 

201 4 1991 2 Vårbyg + udlæg, fod Italiensk rajgræs 74 148 8 0 29 1 2 Kvæg 171 31 

201 4 1992 2 Vårbyg, foderkorn  74 204 0 0 40 0 2 Kvæg 45 9 

201 4 1993 2 Vårbyg + udlæg, fod Italiensk rajgræs 66 261 39 0 49 3 2 Kvæg 89 16 

201 4 1994 2 Foderroer  24 462 0 0 76 0 2 Kvæg 129 20 

201 4 1995 2 Vårbyg + udlæg, fod Italiensk rajgræs 88 303 16 0 51 1 2 Kvæg 127 23 

201 4 1996 3 Majs  36 379 0 40 65 0 2 Kvæg 145 29 

201 4 1997 2 Vårbyg, ærtehelsæd Græs til afgræsning, 0-10 pct. kløver 0 0 0 9 0 0 57 Kvæg 227 11 

201 4 1998 2 Vinterhvede  62 222 0 0 40 0 2 Kvæg 155 26 

201 4 1999 2 Helsæd, vårbyg Eft.afg. ss græs, dæks.h.jul 86 331 0 0 54 0 2 Kvæg 228 35 

201 4 2000 2 Havre  48 74 0 0 12 0 2 Kvæg 78 18 

201 4 2001 2 Vinterhvede (brød)  82 381 0 0 61 0 2 Kvæg 112 20 

201 4 2002 2 Vårbyg m. græsudlæg 6% e.afg græs(nedm.)udl.forår 31 107 0 0 22 0 2 Kvæg 69 14 

201 4 2003 1 Silomajs  29 176 0 11 31 0 2 Kvæg 87 16 

201 4 2004 2 Vårbyg m. græsudlæg 6% e.afg græs/korn(nedm.)s.1/8 25 89 0 0 19 0 2 Kvæg 61 12 

201 4 2005 2 Vårbyg m. græsudlæg 6% e.afg græs(nedm.)udl.forår 26 106 0 0 19 0 2 Kvæg 94 19 

201 4 2006 2 Vårbyg  26 96 0 0 17 0 2 Kvæg 83 17 

201 4 2007 1 Vinterbyg  73 124 0 0 26 0 2 Kvæg 109 23 

201 4 2008 2 Vinterraps  110 83 0 0 13 0 2 Kvæg 121 30 

201 4 2009 2 Vinterhvede 6% e.afg olieræddike(nedm.) 34 122 0 0 20 0 2 Kvæg 89 16 

201 4 2010 1 Vårbyg  60 27 0 0 4 0 2 Kvæg 94 17 

201 4 2011 2 Vinterbyg  64 188 0 0 28 0 2 Kvæg 92 18 

201 4 2012 2 Majshelsæd Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 31 307 0 14 46 0 2 Kvæg 129 25 

201 4 2013 2 Vinterhvede  80 160 0 5 23 0 2 Kvæg 115 21 

201 4 2014 2 Majshelsæd E.afg. kl. (nedm.)udl.forår 15 353 0 7 52 0 12 Kvæg 133 25 

201 4 2015 1 Kartoffel, chips  107 105 0 0 20 0 2 Plante 131 19 

201 4 2016 3 Vårbyg  32 300 0 0 24 0 2 Plante 77 15 

201 4 2017 2 Vinterraps  16 286 0 0 44 0 2 Plante 129 32 

201 4 2018 2 Vinterhvede Pl.+MFO, bl. rug/vårbyg/korsbl./hon.urt 61 176 0 0 27 0 2 Plante 132 19 

201 4 2019 1 Kartoffel, chips  150 0 0 35 0 0 2 Plante 143 20 

201 4 2020 1 Majshelsæd Målr.e. græs efter majs 0 274 0 0 45 0 2 Plante 162 31 
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet er uhensigtsmæssig.  

Dette begrundes med at antallet af sugeceller, der er placeret i markens 
kantområde eller under det yderste kørespor er øget markant fra kun 2 stk. 
i 2016 til 8-10 sugeceller i 2021. Herudover ligger sugecellefeltet i et hjør-
neområde af marken, der også benyttes som vendeområde samt til 
ind/udkørsel. Hermed er der risiko for ekstraordinær øget trafik over fel-
tet i forhold til den øvrige mark.  

Placeringen i markens kantområde kan medføre øget risiko for gødnings-
overlap, særligt ved tilførsel af husdyrgødning. Ifølge de indhentede data 
om gødningstildeling, har marken modtaget husdyrgødning stort set 
hvert år siden 1990.  

På baggrund af ovenstående vurderer FDC, at der er risiko for, at afgrøde-
vækst og nitratudvaskning i området over sugecellefeltet særligt fra ca. 
2016 har været anderledes end i marken som helhed. Der kan derfor sættes 
spørgsmålstegn ved om sugecellefeltet er repræsentativt for marken. 

FDC anbefaler derfor, at sugecellefeltet flyttes til en placering, der ikke lig-
ger i kantområdet og uden for områder, der benyttes som transportarealer 
med ekstraordinær megen trafik.  
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Bilag C.2 - LOOP 2, Station 202 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 202 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur C2.1.  

Af billederne ses, at bredden mellem køresporene i marken er øget, således 
at flere af sugecellerne på et tidspunkt mellem 2012 og 2016 er kommet til 
at ligge i markens kantområde eller under selve køresporet. Frem til 2012 
ligger det yderste kørespor kun over de to første sugeceller, men fra ca. 
2016 ligger køresporet midt i sugecellefeltet, så 7 sugeceller er placeret i 
forager eller under det yderste kørespor. Dermed er der risiko for, at gød-
nings-/gyllespreder kører over sugecellerne flere gange, og derved med-
fører risiko for, at der gives gødning til samme område mere end én gang 
(overlap).  

Herudover er der er en gennemkørsel til en anden mark i det sydøstlige 
hjørne af billederne, hvilket indikerer, at køresporet også anvendes som 
transportvej til en anden mark. Derved er der risiko for, at sugecellerne 
overkøres oftere end ved almindelig køresporstrafik i marken. Dette kan 
medføre mere kompakt jord i dette område. 

Herudover er der tegn på, at afgrødens karakter/farve i nogle år er ander-
ledes i kantområdet og omkring det yderste kørespor. 
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Figur C2.1. Sugecellernes omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 202. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
generelt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirk-
ning af afgrøden hen over sugecellefeltet. 

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur C2.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, og på figur C2.3 er vist et dronebillede af 
sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem kørespor og til 
skel.  

På figur C2.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produceret af 
Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019.  

Billederne understøtter Miljøstyrelsens øvrige registreringer om, at der 
ikke er tegn på uregelmæssig kørsel hen over selve sugecellefeltet. Dog 
bærer køresporene på hver side af sugecellefeltet præg af uregelmæssige 
transportaktiviteter omkring markhjørnerne.  Herudover viser billederne 
(både orthofotos og dronebilleder), at der nogle år er inhomogenitet (far-
veforskelle) i marken som helhed. Det er dog vanskeligt at vurdere om va-
riationen er større over sugecellefeltet end i marken som helhed.  

  
Figur C2.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juni 2018. Afgrøden er vinterraps. Sugecellefeltet er placeret i marken 
ud for samlebrønden som ligger i markskellet ca. midt på strækningen med træer. 
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Figur C2.3. Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen i 2019 (tv) og 2020 (th) med indtegning af afstanden mellem køresporene og 
til skel. I 2019 var afgrøden vinterhvede og i 2020 var der majs til helsæd. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken indtil 2016 
blev drevet af en kvægejendom med et blandet sædskifte med både grov-
foderafgrøder (majs, vårbyg/ærtehelsæd) og kornafgrøder. Fra 2016 er 
marken drevet af et plantebrug med et sædskifte bestående primært af 
korn og vinterraps. 

Der har været anvendt både handelsgødning og husdyrgødning på mar-
ken alle år i hele perioden. 

  

Figur C2.4 Orthomosaikbillede af 
hele marken produceret af Miljø-
styrelsen på baggrund af drone-
optagelser den 10. juli 2019. Su-
gecellefeltet ligger ud for det øst-
lige markskel i billedets øverste 
højre hjørne.  Afgrøden er vinter-
hvede. 
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Tabel C2.1 Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 202. 

Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet er uhensigtsmæssig.  

Dette begrundes med at antallet af sugeceller, der er placeret i markens 
kantområde eller under det yderste kørespor er øget markant i perioden 
2012-2016. Frem til ca. 2012 lå ingen sugeceller i kantområdet og kun 2 lå 
under yderste kørespor. Fra 2016 ses det, at ca. 4-5 sugeceller ligger i kant-
området og 2-3 ligger under yderste kørespor. 

Placeringen i markens kantområde kan medføre øget risiko for gødnings-
overlap, særligt ved tilførsel af husdyrgødning. Ifølge de indhentede data 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

202 1 1990 2 Vårbyg + udlæg, fod Græs til afgræs,slet 82 148 21 0 29 2 2 Kvæg 161 27 

202 1 1991 2 Vårbyg + udlæg, fod Italiensk rajgræs 90 148 6 0 29 1 2 Kvæg 171 31 

202 1 1992 2 Anden rodfrugt  54 352 0 0 67 0 2 Kvæg 152 21 

202 1 1993 2 Vårbyg + udlæg, fod Italiensk rajgræs 66 261 0 0 49 0 2 Kvæg 121 13 

202 1 1994 2 Markært  0 109 0 0 18 0 226 Kvæg 176 17 

202 1 1995 2 Vinterhvede, foderk  86 217 0 0 37 0 2 Kvæg 150 28 

202 1 1996 3 Vårbyg, ærtehelsæd Italiensk rajgræs 0 74 18 0 13 2 60 Kvæg 185 16 

202 1 1997 2 Vinterhvede, foderk  58 105 0 0 15 0 2 Kvæg 127 24 

202 1 1998 2 Vinterrug  98 117 0 0 21 0 2 Kvæg 97 19 

202 1 1999 2 Havre  24 164 0 0 27 0 2 Kvæg 81 18 

202 1 2000 2 Vinterhvede (brød)  96 229 0 0 43 0 2 Kvæg 131 23 

202 1 2001 2 Vintertriticale  54 88 0 0 14 0 2 Kvæg 100 20 

202 1 2002 2 Silomajs  16 248 0 8 47 0 2 Kvæg 148 27 

202 1 2003 1 Silomajs  29 216 0 11 52 0 2 Kvæg 132 24 

202 1 2004 2 Silomajs  17 214 0 9 38 0 2 Kvæg 111 20 

202 1 2005 2 Silomajs  17 247 0 9 48 0 2 Kvæg 124 23 

202 1 2006 2 Silomajs  19 252 0 7 51 0 2 Kvæg 142 26 

202 1 2007 1 Silomajs  17 189 0 9 33 0 2 Kvæg 111 20 

202 1 2008 2 Silomajs  20 247 0 10 40 0 2 Kvæg 142 26 

202 1 2009 2 Grønkorn, vårbyg Eft.afg. ss   0 kl, dæks.h.jun 26 92 0 0 15 0 2 Kvæg 203 32 

202 1 2010 1 Silomajs  20 145 0 10 22 0 2 Kvæg 124 23 

202 1 2011 2 Vårbyg m. græsudlæg Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 36 235 0 0 34 0 2 Kvæg 111 23 

202 1 2012 2 Vårbyg m. græsudlæg  24 78 0 0 12 0 2 Kvæg 94 19 

202 1 2013 2 Vinterraps  52 178 0 0 26 0 2 Kvæg 115 28 

202 1 2014 2 Vinterhvede Pl. e.afg olieræddike(nedm.) 106 70 0 0 11 0 2 Kvæg 142 27 

202 1 2015 2 Majshelsæd E.afg græs(nedm.)udl.forår 28 421 0 13 62 0 2 Kvæg 129 25 

202 1 2016 1 Vårbyg Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 23 75 0 0 12 0 2 Plante 133 24 

202 1 2017 1 Vinterbyg  79 65 0 0 10 0 2 Plante 99 17 

202 1 2018 1 Vinterraps  113 161 0 0 34 0 2 Plante 103 25 

202 1 2019 1 Vinterhvede Pl.+MFO, bl. rug/vårbyg/korsbl./hon.urt 147 66 0 0 10 0 2 Plante 138 24 

202 1 2020 2 Majshelsæd Målr.e. græs efter majs 30 96 0 13 27 0 2 Plante 131 25 
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om gødningstildeling, har marken modtaget husdyrgødning hvert år si-
den 1990.  

Derudover er sugecellefeltet placeret i et hjørneområde af marken, der 
også benyttes som transportområde til en nabomark og som vendeområde. 
Hermed er der risiko for ekstraordinær øget trafik over feltet i forhold til 
den øvrige mark.  

På baggrund af ovenstående vurderer FDC, at der kan være risiko for, at 
afgrødevækst og nitratudvaskning i området over sugecellefeltet særligt 
fra ca. 2016 har været anderledes end i marken som helhed. Der kan derfor 
sættes spørgsmålstegn ved om sugecellefeltet er repræsentativt for mar-
ken. 

FDC anbefaler derfor, at sugecellefeltet flyttes til en placering, der ikke lig-
ger i markens kantområde og uden for områder, der benyttes som trans-
portarealer med ekstraordinær megen trafik.  
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Bilag C.3 - LOOP 2, Station 203 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 203 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur C3.1.  

Af billederne ses, at 2-4 af sugecellerne i hele perioden har ligget i markens 
kantområde på langsiden af marken eller under selve køresporet. Køreret-
ningen i marken betyder dog, at der ikke foretages vendinger i området. 

Fra 2016 kunne det se ud til, at kørselsmønsteret ændres. Dels ved at der i 
en periode etableres indkørsel til marken umiddelbart øst for sugecellefel-
tet, og dels ved at der nogle år opstår kiler hen over sugecellefeltet. Det ser 
dog ud til, at indkørslen til marken ændres igen i 2019 til placering vest for 
sugecellefeltet.  

På grund af det ændrede kørselsmønster, der medfører etablering af kiler 
over sugecellefeltet, kan der være risiko for gødningsoverlap, særligt ved 
tildeling af husdyrgødning.  
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1999 2010 2012 

2016 2017 2018 

2019 2020 2021 
Figur C3.1. Sugecellernes omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 203. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
har været tegn på uregelmæssig kørsel i 6 ud af de 17 år og synlig påvirk-
ning af afgrøden et enkelt år. Der er i 2019 registreret en kile, der er placeret 
hen over sugecellefeltet. 

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur C3.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, og på figur C3.3 er vist dronebilleder af 
sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem køresporene og til 
skel og angivelse af område med muligt overlap mellem køresporene. På 
figur C3.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken. 

Billederne understøtter Miljøstyrelsens øvrige registreringer om at der er 
tegn på uregelmæssig kørsel omkring sugecellefeltet. Den registrerede kile 
er synlig på flere af billederne, og meget tydelig på dronebilledet (figur 
C3.3). Herudover viser billederne (både orthofotos og dronebillede), at der 
nogle år er inhomogenitet (farveforskelle) i marken som helhed, men det 
er vanskeligt at vurdere om variationen er større over sugecellefeltet. På 
billedet fra 2019 ses, at indkørslen til marken er flyttet, og nu ligger et godt 
stykke vest for sugecellefeltet. 

  
Figur C3.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juni 2018. Afgrøden er kløvergræs. Sugecellefeltet er placeret i mar-
ken ud for samlebrønden, som kan ses i vejsiden mellem de to biler. 
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Figur C3.3. Dronebilleder taget 
af Miljøstyrelsen i 2019 (øverst) 
og 2021(nederst) med indtegning 
af afstanden mellem køresporene 
og til skel. I 2019 var afgrøden 
vårbyg, i 2021 var der vårbyg 
(grønkorn). 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken indtil 2003 
blev drevet af en svineejendom med et sædskifte, der primært bestod af 
korn og raps eller ærter. Fra 2003 til 2016 blev marken drevet af et kvæg-
brug med kløvergræs og grønkorn. Fra 2017 til i dag er marken drevet af 
et plantebrug med et sædskifte, som fortsat har indeholdt kløvergræs og 
grønkorn. 

Der har været anvendt handelsgødning på marken alle år i hele perioden. 
Herudover har der været anvendt husdyrgødning i hovedparten af årene, 
bortset fra 7 år. De seneste to år (2019 og 2020) er der kun anvendt handels-
gødning. 

  

Figur C3.4 Orthomosaikbillede af 
hele marken produceret af Miljø-
styrelsen på baggrund af drone-
optagelser den 10. juli 2019. Su-
gecellefeltet ligger ud for mark-
skellet ca. midt på markens syd-
lige langside nederst i billedet (ud 
for Miljøstyrelsens målebil, som 
holder i vejsiden ved målebrøn-
den. Afgrøden er vårbyg. 
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Tabel C3.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 203. 
 

Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at kørselsmøn-
steret i området over sugecellefeltet er uhensigtsmæssigt.  

Det fremgår af billedmaterialet, at 2-4 sugeceller er placeret i markens 
kantområde, men på langsiden, hvilket betyder, at der ikke foretages ven-
dinger, dvs. ekstra kørsel i marken, alene pga. placeringen i kantområdet. 

  

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

203 1 1990 1 Vårbyg, foderkorn  74 0 0 0 0 0 2 Svin 126 23 

203 1 1991 1 Vårraps, industri  123 0 0 0 0 0 2 Svin 57 15 

203 1 1992 1 Vinterhvede, foderk  162 140 0 0 24 0 2 Svin 99 17 

203 1 1993 1 Vårbyg + udlæg, fod Rent græs 74 248 4 0 43 1 2 Svin 84 14 

203 1 1994 2 Helsæd Italiensk rajgræs 68 81 0 0 13 0 2 Svin 145 21 

203 1 1995 2 Markært  0 0 0 14 0 0 196 Svin 140 14 

203 1 1996 2 Vinterhvede, foderk  78 407 0 0 100 0 2 Svin 111 21 

203 1 1997 2 Vinterhvede, foderk  49 211 0 0 46 0 2 Svin 66 13 

203 1 1998 1 Vårbyg  48 106 0 0 26 0 2 Svin 77 15 

203 1 1999 2 Vårbyg m. græsudlæg Eft.afg. a græs, dæks.h.aug 49 201 0 0 203 0 2 Svin 62 13 

203 1 2000 1 Vårbyg m. græsudlæg E.afgr. kl. (nedm.)udl.forår 54 110 0 0 28 0 12 Svin 98 20 

203 1 2001 1 Vårbyg m. græsudlæg 6% e.afg græs(nedm.)udl.forår 38 112 0 0 28 0 2 Svin 74 15 

203 1 2002 1 Havre  75 0 0 17 0 0 2 Svin 100 23 

203 1 2003 2 Grønkorn, vårbyg E.afg s  0 kl d.h.jun (s) 74 297 0 0 53 0 2 Kvæg 229 38 

203 1 2004 1 Vårbyg m. græsudlæg E.afg græs(nedm.)s.1/8 18 106 0 0 19 0 2 Kvæg 77 16 

203 1 2005 2 Vårbyg  48 98 0 0 17 0 2 Kvæg 85 17 

203 1 2006 2 Grønkorn, vinterhve E.afg a u.50%kl d.h.jun (s) 60 170 142 0 30 15 33 Kvæg 224 37 

203 1 2007 1 Kl.græs, s. 31-50  174 182 0 0 32 0 107 Kvæg 250 40 

203 1 2008 1 Kl.græs, s. 31-50  198 90 0 0 15 0 123 Kvæg 281 45 

203 1 2009 1 Kl.græs, s. 31-50  184 202 0 0 34 0 99 Kvæg 241 33 

203 1 2010 1 Vinterhvede  84 0 0 0 0 0 2 Kvæg 72 14 

203 1 2011 2 Kl.græs, s. 11-30  67 205 0 9 34 0 189 Kvæg 265 40 

203 1 2012 2 Kl.græs, s. 11-30  175 126 0 13 20 0 198 Kvæg 387 58 

203 1 2013 2 Kl.græs, s. 11-30  109 161 0 0 23 0 144 Kvæg 224 34 

203 1 2014 2 Kl.græs, s. 11-30  58 156 0 0 24 0 199 Kvæg 259 39 

203 1 2015 2 Grønafgr. vårbyg/ær Eft.afg. sss 11-30, dæks.h.jun 41 267 0 5 39 0 12 Kvæg 148 20 

203 1 2016 2 Kl.græs, s. 11-30  121 209 0 2 32 0 140 Kvæg 241 36 

203 1 2017 1 Kl.græs, s. 11-30  232 30 0 17 5 0 117 Plante 264 40 

203 1 2018 1 Kl.græs, s. 11-30  200 263 0 24 48 0 63 Plante 176 27 

203 1 2019 1 Vårbyg E.afg bl. gr./korn/korsbl./andet (1/8) 95 0 0 9 0 0 2 Plante 103 19 

203 1 2020 2 Grønkorn, vårbyg Eft.afg. s kl.gr., dæks.h.aug 168 0 0 16 0 0 33 Plante 225 36 
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Til gengæld har et ændret kørselsmønster medført, at der i en periode har 
været indkørsel til marken umiddelbart øst for sugecellefeltet, og der er 
opstået kiler hen over sugecellefeltet. Indkørslen til marken ser dog ud til 
at være flyttet igen i 2019. 

Disse ændringer kan nogle år have medført ekstraordinær øget trafik hen 
over sugecellerne, og øget risikoen for gødningsoverlap, særligt ved tilfør-
sel af husdyrgødning. Ifølge de indhentede data om gødningstildeling, har 
marken modtaget husdyrgødning stort set hvert år siden 1990, dog ikke i 
2019 og 2020, hvor der kun er tildelt handelsgødning. Ifølge de indsamlede 
oplysninger om udbringningsteknik, er der blevet anvendt udstyr til kant-
styring/sektionskontrol ved tildeling af handelsgødning. 

På baggrund af risikoen for at der jævnligt opstår kiler hen over sugecelle-
feltet, er der nogen risiko for at afgrødevækst og nitratudvaskning i områ-
det over sugecellefeltet i nogle år kan være anderledes end i marken som 
helhed. 

FDC anbefaler derfor, at der laves aftale med landmanden om at placere 
indkørsel til marken på en måde, der forebygger ekstraordinær kørsel hen 
over sugecellefeltet, samt at kørselsmønsteret ændres, så der ikke opstår 
kiler hen over sugecellefeltet.    

Herudover anbefales det, at der indhentes supplerende oplysninger om de 
anvendte metoder til at undgå gødningsoverlap ved tildeling af husdyr-
gødning i kantområderne. 

Herudover anbefaler FDC, at sugecellernes placering revurderes om 2-3 år. 
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Bilag C.4 - LOOP 2, Station 204 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 204 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur C4.1.  

Af billederne ses, at bredden mellem køresporene i marken er øget, så flere 
sugeceller fra ca. 2014 er kommet til at ligge i markens kantområde eller 
under selve køresporet. Før ca. 2014 ligger 2-4 sugeceller under det yderste 
kørespor. Efter ca. 2016 ligger 5-7 sugeceller i kantområdet eller under kø-
resporet.  

Køreretningen i marken betyder dog, at der ikke foretages vendinger i om-
rådet over sugecellefeltet. Der er ikke tegn på kiler over sugecellefeltet i 
perioden. 

I 2010 og 2021 ser det ud til, at der har dannet sig et ekstra kørespor hen 
over sugecellefeltet, hvilke kan indikere, at der har været øget transport 
over sugecellerne i denne periode. 
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1999 2010 2012 

2014 2016 2018 

2019 2020 2021 
Figur C4.1. Sugecellernes omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 204. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirkning af af-
grøden i perioden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur C4.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, og på figur C4.3 er vist dronebilleder af 
sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem køresporene og til 
skel og angivelse af område med muligt overlap mellem køresporene. På 
figur C4.4. er vist et orthomosaikbillede af hele marken. 

Billederne understøtter Miljøstyrelsens øvrige registreringer om, at der 
ikke er tegn på uregelmæssig kørsel omkring sugecellefeltet. Herudover 
viser billederne (både orthofotos og dronebillede), at der nogle år er inho-
mogenitet (farveforskelle) i marken som helhed. Det er dog vanskeligt at 
vurdere om variationen er større over sugecellefeltet end i marken som 
helhed.   

  
Figur C4.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juni 2018. Afgrøden er vinterhvede. Sugecellefeltet er placeret i mar-
ken ud for samlebrønden, der ligger i markskellet ved bilen. 

 



 

73 

 

Figur C4.3. Dronebillede taget af 
Miljøstyrelsen i den 10. juli 2019 
(øverst) og 15. april 2021 (ne-
derst) med indtegning af afstan-
den mellem køresporene og til 
skel. I 2019 var afgrøden vårbyg, 
i 2021 var der vinterraps. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken indtil 2008 
blev drevet af en kvægejendom med et blandet sædskifte med både grov-
foderafgrøder (roer, kløvergræs og majs) og kornafgrøder samt nogle år 
kartofler. Fra 2009 til 2017 blev marken drevet af et plantebrug med pri-
mært korn og kartofler. Fra 2018 til i dag er marken drevet af et svinebrug 
med kornsædskifte. 

Der har været anvendt både handelsgødning og husdyrgødning på mar-
ken de fleste år i perioden. Et enkelt år (2012) blev der ikke tildelt handels-
gødning, kun husdyrgødning. I 5 år er der ikke tildelt husdyrgødning. 

  

Figur C4.4 Orthomosaikbillede af 
hele marken produceret af Miljø-
styrelsen på baggrund af drone-
optagelser den 10. juli 2019. Su-
gecellefeltet ligger ud for mark-
skellet langs markens sydvestlige 
langside. Miljøstyrelsens målebil 
holder placeret på markvejen ud 
for prøvetagningsbrønden. Afgrø-
den er vårbyg. 
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Tabel C4.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 204. 
 

Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet kan være uhensigtsmæssig.  

Dette begrundes med at antallet af sugeceller, der er placeret i markens 
kantområde eller under det yderste kørespor fra ca. 2016 er øget fra 2-4 stk. 
til 4-7 stk. 

Placeringen i kantområdet kan medføre øget risiko for gødningsoverlap, 
særligt ved tilførsel af husdyrgødning. Ifølge de indhentede data om gød-
ningstildeling, har marken modtaget husdyrgødning de fleste år siden 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

204 1 1990 2 Vårbyg + udlæg, fod Græs til slet 90 90 42 0 18 5 2 Kvæg 137 23 

204 1 1991 2 Kløvergræs  192 212 37 6 36 5 54 Kvæg 157 21 

204 1 1992 2 Kløvergræs  251 100 129 13 17 16 52 Kvæg 142 19 

204 1 1993 2 Vårbyg + udlæg, fod Italiensk rajgræs 90 128 16 0 15 2 2 Kvæg 119 15 

204 1 1994 3 Foderroer  54 182 0 0 27 0 2 Kvæg 248 34 

204 1 1995 2 Vårbyg + udlæg, fod Italiensk rajgræs 114 145 11 0 29 1 2 Kvæg 160 18 

204 1 1996 2 Vårbyg + udlæg, fod Italiensk rajgræs 66 54 24 0 13 2 2 Kvæg 168 24 

204 1 1997 1 Græs til afgræsning  160 86 117 4 2 12 2 Kvæg 283 32 

204 1 1998 1 Kl.græs, s+a 11-30  147 56 145 0 5 23 126 Kvæg 271 40 

204 1 1999 1 Vårraps  47 67 0 0 6 0 2 Kvæg 105 27 

204 1 2000 1 Vinterhvede (brød)  60 77 0 0 10 0 2 Kvæg 134 24 

204 1 2001 0 Vårbyg m. græsudlæg Eft.afg. a græs, dæks.h.aug 119 109 6 0 20 1 2 Kvæg 116 23 

204 1 2002 0 Kartoffel, spise  130 0 0 8 0 0 2 Kvæg 166 24 

204 1 2003 0 Vårbyg  103 0 0 13 0 0 2 Kvæg 83 17 

204 1 2004 1 Vårbyg E.afg græs(nedm.)s.1/8 66 82 0 0 15 0 2 Kvæg 85 17 

204 1 2005 2 Vintertriticale  41 137 0 0 26 0 2 Kvæg 92 19 

204 1 2006 1 Silomajs  30 87 0 15 16 0 2 Kvæg 111 20 

204 1 2007 1 Vårbyg  21 18 0 0 3 0 2 Kvæg 85 17 

204 1 2008 2 Vinterraps  85 177 0 0 38 0 2 Kvæg 106 26 

204 1 2009 1 Vinterhvede  49 96 0 0 21 0 2 Plante 114 21 

204 1 2010 2 Vintertriticale  37 153 0 0 23 0 2 Plante 93 19 

204 1 2011 2 Silomajs  25 162 0 12 24 0 2 Plante 119 22 

204 1 2012 2 Majshelsæd E.afg græs(nedm.)udl.forår 0 201 0 0 29 0 2 Plante 129 25 

204 1 2013 1 Kartoffel, chips  130 0 0 0 0 0 2 Plante 177 25 

204 1 2014 0 Vårbyg Pl. e.afg olieræddike(nedm.) 97 0 0 8 0 0 2 Plante 94 19 

204 1 2015 0 Vårbyg Pl. e.afg gr./korn(nedm.)s.1/8 115 0 0 14 0 0 2 Plante 87 17 

204 1 2016 1 Vårbyg Pl.+MFO, bl. rug/vårbyg/korsbl./hon.urt 49 90 0 6 30 0 2 Plante 94 18 

204 1 2017 1 Kartoffel, spise  16 90 0 3 30 0 2 Plante 145 21 

204 1 2018 -0 Vinterhvede Pl.+MFO, bl. rug/vårbyg/korsbl./hon.urt 67 116 0 0 32 0 2 Svin 134 19 

204 1 2019 -1 Vårbyg  19 69 0 0 18 0 2 Svin 113 21 

204 1 2020 -1 Vårbyg  52 105 0 0 25 0 2 Svin 109 22 
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1990. Desuden har landmanden oplyst, at der i 2019 blev anvendt metoder 
til kantstyring/sektionskontrol ved tildeling af husdyrgødning. 

På baggrund af ovenstående vurderer FDC, at der er nogen risiko for, at 
afgrødevækst og nitratudvaskning i området over sugecellefeltet særligt 
fra ca. 2016 har været anderledes end i marken som helhed. Der kan derfor 
sættes spørgsmålstegn ved om sugecellefeltet er repræsentativt for mar-
ken.  

Omvendt kan sugecellefeltets placering på markens langside kombineret 
med landmandens oplysninger om anvendelse af teknikker til kantstyring 
ved tildeling af husdyrgødning betyde, at risikoen for gødningsoverlap er 
begrænset. 

FDC anbefaler derfor, at sugecellefeltets placering bibeholdes, og revurde-
res om 2-3 år. Herudover anbefales det, at der indhentes detaljerede oplys-
ninger om de anvendte metoder til kantstyring/sektionskontrol ved tilde-
ling af husdyrgødning. 
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Bilag C.5 - LOOP 2, Station 205 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 205 er vist på ortho-
fotos for ni udvalgte år i figur C5.1.  

Af billederne ses, at bredden mellem køresporene i marken er øget, så flere 
af sugecellerne på et tidspunkt mellem 2012 og 2016 er kommet til at ligge 
i markens kantområde eller under selve køresporet. Før 2014 ligger kun 2 
sugeceller i kantområdet/under det yderste kørespor, men fra ca. 2016 
drejer det sig om 4-7 sugeceller. 

Dermed er der risiko for, at gødnings-/gyllespreder kører over sugecel-
lerne flere gange, hvilket kan medføre risiko for, at de gives gødning til det 
samme område mere end én gang (overlap).  

Herudover er der er en gennemkørsel til en anden mark umiddelbart syd 
for sugecellefeltet, hvilket indikerer, at køresporet også anvendes som 
transportvej til en anden mark. Derved er der risiko for, at sugecellerne 
overkøres oftere end ved almindelig køresporstrafik i marken. 

Desuden er der tegn på, at afgrødens karakter/farve i nogle år er anderle-
des i kantområdet og omkring det yderste kørespor, fx i 2014 og 2021. 
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1999 2010 2012 

2014 2016 2018 

2019 2020 2021 
Figur C5.1. Sugecellernes omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 205. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
generelt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirk-
ning af afgrøden hen over sugecellefeltet. 

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur C5.2 er vist et dronebillede af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, og på figur C5.3 er vist dronebilleder af 
sugecelleområdet i 2019 og 2021 med indtegning af afstanden mellem kø-
resporene og til skel og angivelse af område med muligt overlap mellem 
køresporene.  

På figur C5.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produceret af 
Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019.  

Billederne understøtter Miljøstyrelsens øvrige registreringer om at der 
ikke er tegn på uregelmæssig kørsel hen over selve sugecellefeltet. Dog 
bærer området umiddelbart syd for sugecellefeltet præg af uregelmæssige 
transportaktiviteter omkring markhjørnet, samt at køresporet anvendes 
som transportspor til en anden mark. Herudover viser billederne (både or-
thofotos og dronebilleder), at der nogle år er inhomogenitet (farvefor-
skelle) i marken som helhed, samt særligt i området omkring første køre-
spor i vendeområdet på marken. Det er dog vanskeligt at vurdere, om va-
riationen også er større over sugecellefeltet.  

Figur C5.2.  Dronebillede taget af 
Miljøstyrelsen den 8. juni 2018. 
Afgrøden er vinterhvede. Suge-
cellefeltet er placereret i marken 
ud for samlebrønden, som ligger 
ca. midt i læhegnet langs mar-
kens høje side. 
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Figur C5.3. Dronebilleder taget 
af Miljøstyrelsen i 2019 (øverst) 
og 2021 (nederst) med indteg-
ning af afstanden mellem køre-
sporene og til skel samt opteg-
ning af område med risiko for 
gødningsoverlap. I 2019 var af-
grøden vårbyg og i 2021 var der 
vinterhvede.   

 
 

 



 

81 

Figur C5.4. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 10. juli 2019. 
Sugecellefeltet ligger ud for det 
østlige markskel i billedets neder-
ste højre hjørne.  Afgrøden er 
vårbyg. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken indtil 2016 
blev drevet af en kvægejendom med et blandet sædskifte med både grov-
foderafgrøder (roer, majs, kløvergræs m.fl.) og kornafgrøder. Fra 2016 er 
marken drevet af et plantebrug med et sædskifte bestående primært af 
korn, raps og kartofler. 

Der har været anvendt både handelsgødning og husdyrgødning på mar-
ken i hele perioden.  

Tabel C5.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 205. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

205 3 1990 1 Græs til slet  402 219 0 10 28 0 83 Kvæg 378 45 

205 3 1991 1 Foderroer  95 386 0 0 63 0 2 Kvæg 166 23 

205 3 1992 1 Markært  0 0 0 12 0 0 175 Kvæg 103 12 

205 3 1993 1 Vinterhvede, foderk  149 98 0 0 14 0 2 Kvæg 154 28 

205 3 1994 1 Vårbyg + udlæg, fod Italiensk rajgræs 161 83 22 10 11 2 2 Kvæg 149 25 

205 3 1995 1 Foderroer  122 296 0 4 41 0 2 Kvæg 111 17 

205 3 1996 1 Markært  0 0 0 16 0 0 176 Kvæg 117 13 

205 3 1997 1 Vinterhvede, foderk  120 96 0 0 15 0 2 Kvæg 133 25 

205 3 1998 1 Vårbyg Eft.afg. a græs, dæks.h.aug 74 181 13 0 33 2 2 Kvæg 118 22 

205 3 1999 1 Vårbyg m. græsudlæg Eft.afg. a græs, dæks.h.aug 117 110 29 0 19 4 2 Kvæg 121 22 

205 3 2000 1 Silomajs  43 241 0 36 52 0 2 Kvæg 117 21 

205 3 2001 1 Silomajs  25 235 0 14 38 0 2 Kvæg 120 22 

205 3 2002 1 Silomajs  48 201 0 20 34 0 2 Kvæg 117 21 

205 3 2003 1 Silomajs  26 193 0 30 33 0 2 Kvæg 124 23 

205 3 2004 1 Silomajs  17 197 0 9 34 0 2 Kvæg 117 21 

205 3 2005 2 Silomajs  17 201 0 9 34 0 2 Kvæg 121 22 

205 3 2006 2 Silomajs  26 196 0 14 33 0 2 Kvæg 133 24 

205 3 2007 1 Silomajs  17 231 0 9 40 0 2 Kvæg 111 20 

205 3 2008 1 Vårbyg  58 94 0 0 16 0 2 Kvæg 63 13 

205 3 2009 2 Silomajs  30 285 0 15 45 0 2 Kvæg 148 27 

205 3 2010 1 Vårbyg m. græsudlæg E.afg græs(nedm.)udl.forår 108 0 0 0 0 0 2 Kvæg 93 17 

205 3 2011 2 Kl.græs, s. 11-30  70 196 0 0 33 0 213 Kvæg 299 45 

205 3 2012 2 Kl.græs, s. 11-30  159 257 0 8 40 0 125 Kvæg 274 41 

205 3 2013 2 Kl.græs, s. 11-30  122 162 0 9 23 0 114 Kvæg 186 28 

205 3 2014 2 Majshelsæd Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 15 353 0 7 52 0 2 Kvæg 133 25 

205 3 2015 2 Vårbyg  21 295 0 0 43 0 2 Kvæg 105 21 

205 3 2016 1 Vinterbyg  59 361 0 0 53 0 2 Plante 116 20 

205 3 2017 1 Vinterraps  105 81 0 0 13 0 2 Plante 125 31 

205 3 2018 1 Vinterhvede Målr.e. bl. gr./korn/korsbl./andet (1/8) 170 0 0 16 0 0 2 Plante 120 17 

205 3 2019 1 Vårbyg E.afg bl. gr./korn/korsbl./andet (1/8) 13 154 0 15 24 0 2 Plante 124 23 

205 3 2020 1 Kartoffel, chips  86 141 0 7 22 0 2 Plante 145 21 
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet er uhensigtsmæssig.  

Dette begrundes med at 4-7 sugeceller siden ca. 2016 har været placeret i 
markens kantområde eller under det yderste kørespor, hvilket kan med-
føre risiko for gødningsoverlap, særligt ved tilførsel af husdyrgødning. 
Ifølge de indhentede data om gødningstildeling, har marken modtaget 
husdyrgødning stort set hvert år siden 1990. 

Derudover er sugecellefeltet placeret i et hjørneområde af marken, der 
også benyttes som transportområde til en nabomark. Hermed er der risiko 
for ekstraordinær øget trafik over feltet i forhold til den øvrige mark.  

På baggrund af ovenstående vurderer FDC, at der er risiko for, at afgrøde-
vækst og nitratudvaskning i området over sugecellefeltet særligt fra ca. 
2016 har været anderledes end i marken som helhed. Der kan derfor sættes 
spørgsmålstegn ved om sugecellefeltet er repræsentativt for marken. 

FDC anbefaler derfor, at sugecellefeltet flyttes til en placering, der ikke lig-
ger i markens kantområde og uden for områder, der benyttes som trans-
portarealer med ekstraordinær megen trafik.  
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Bilag C.6 - LOOP 2, Station 206 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 206 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur C6.1.  

Af de billederne ses, at sugecellefeltet ligger i et hjørneområde af marken 
med mange kørespor. Afstanden mellem køresporene i marken er øget, 
således at flere af sugecellerne på et tidspunkt mellem 2012 og 2014 er kom-
met til at ligge i forager eller under selve køresporet. Før 2012 ligger 2 su-
geceller i forager/under det yderste kørespor og fra ca. 2014 drejer det sig 
om ca. 4-7 sugeceller. 

Dermed er der risiko for, at gødnings-/gyllespreder kører over sugecel-
lerne flere gange, hvilket kan medføre risiko for, at de gives gødning til det 
samme område mere end én gang (overlap).  

Herudover anvendes køresporet over sugecellefeltet også som vendespor. 
Derved er der risiko for, at sugecellerne overkøres oftere end ved almin-
delig køresporstrafik i marken. 
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Figur C6.1. Sugecellernes omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 206. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
nogle år har været tegn på uregelmæssig kørsel over sugecellefeltet, samt 
at flere sugeceller i hele perioden har ligget i forager. Nogle år er der også 
observeret synlig påvirkning af afgrøden hen over sugecellefeltet. 

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur C6.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, og på figur C6.3 er vist dronebilleder af 
sugecelleområdet i 2019 og 2020 med indtegning af afstanden mellem kø-
resporene og til skel og angivelse af område med muligt overlap mellem 
køresporene.  
 
På figur C6.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produceret af 
Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019.  
 
Billederne understøtter Miljøstyrelsens øvrige registreringer om at der er 
tegn på uregelmæssig kørsel hen over sugecellefeltet. Der kan generelt ob-
serveres mange kørespor i området. Herudover viser billederne (både or-
thofotos og dronebilleder), at der nogle år er inhomogenitet (farvefor-
skelle) i marken som helhed. Det er dog vanskeligt at vurdere, om variati-
onen generelt ikke er større over sugecellefeltet.  

 
 

Figur C6.2.  Dronebillede taget af Miljøstyrelsen den 8. juni 2018. Afgrøden er vinterraps. Sugecellefeltet er placeret i marken ud for samle-
brønden, der ligger i kanten af marken mellem de to biler på billedet til højre og nord for den hvide bil på billedet til venstre. 
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Figur C6.3. Dronebilleder taget 
af Miljøstyrelsen i 2019 (øverst) 
og 2020 (nederst) med indteg-
ning af foragerens bredde. I 2019 
var afgrøden vinterhvede og i 
2020 var der majs til helsæd. Fel-
tet angivet med blå skravering på 
det øverste billede indikerer et 
område med muligt gødnings-
overlag på grund af reduceret af-
stand mellem køresporene. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken indtil 2014 
primært er blev drevet af en kvægejendom med et blandet sædskifte med 
både grovfoderafgrøder (majs, græs og vårbyg til helsæd) og kornafgrø-
der. I perioden fra 2004-2008 var marken udlagt som brakmark med græs. 
Fra 2016 er marken drevet af et plantebrug med et sædskifte bestående af 
korn, raps og majshelsæd. 

Der har været anvendt både handelsgødning og husdyrgødning på mar-
ken i hele perioden, på nær i alt 6 år, hvor marken har været braklagt. 

  

Figur C6.4. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 10. juli 2019. 
Sugecellefeltet ligger ud for mark-
skellet i markens på markens 
nordlige side øverst i billedet. Af-
grøden er vinterhvede. 
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet er uhensigtsmæssig.  

Dette begrundes med, at antallet af sugeceller placeret i markens forager 
eller under første kørespor fra ca. 2016 er øget fra ca. 2 til 4-7, hvilket kan 
medføre risiko for gødningsoverlap, særligt ved tilførsel af husdyrgød-
ning. Ifølge de indhentede data om gødningstildeling, har marken modta-
get husdyrgødning stort set hvert år siden 1990, på nær de 6 år, hvor den 
har været braklagt. 

 

Tabel C6.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 206. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

206 1 1990 2 Vinterhvede, foderk  184 0 0 6 0 0 2 Kvæg 103 18 

206 1 1991 2 Vårraps, industri  122 121 0 0 15 0 2 Kvæg 54 14 

206 1 1992 2 Vårbyg, foderkorn  47 108 0 0 15 0 2 Kvæg 36 7 

206 1 1993 2 Markært  0 134 0 0 19 0 205 Kvæg 151 15 

206 1 1994 2 Udyrket Brak  0 0 0 0 0 0 2 Kvæg 0 0 

206 1 1995 1 Vinterhvede, foderk  113 134 0 15 20 0 2 Kvæg 146 27 

206 1 1996 2 Vårbyg, ærtehelsæd Italiensk rajgræs 96 105 0 0 16 0 62 Kvæg 224 21 

206 1 1997 1 Vårbyg + udlæg, hel Græs til afgræsning, 0-10 pct. kløver 144 291 30 0 45 3 2 Kvæg 138 26 

206 1 1998 2 Helsæd, vårbyg Eft.afg. ss græs, dæks.h.jul 142 235 0 8 44 0 2 Kvæg 198 30 

206 1 1999 2 Helsæd, vårbyg Eft.afg. aa græs, dæks.h.jul 123 227 47 0 39 7 2 Kvæg 207 32 

206 1 2000 2 Helsæd, vårbyg Eft.afg. aa græs, dæks.h.jul 129 211 63 0 35 9 2 Kvæg 210 35 

206 1 2001 2 Helsæd, vårbyg Eft.afg. aa græs, dæks.h.jul 148 151 57 0 26 9 2 Kvæg 210 35 

206 1 2002 2 Helsæd, vårbyg/ært Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 49 76 0 0 13 0 47 Kvæg 224 30 

206 1 2003 2 Helsæd, vårbyg 6% e.afg græs(nedm.)udl.forår 49 96 0 0 17 0 2 Kvæg 135 23 

206 1 2004 1 Brak m. græs  0 0 0 0 0 0 5 Plante 0 0 

206 1 2005 1 Brak m. græs  0 0 0 0 0 0 5 Plante 0 0 

206 1 2006 1 Brak m. græs  0 0 0 0 0 0 5 Plante 0 0 

206 1 2007 1 Brak m. græs  0 0 0 0 0 0 5 Kvæg 0 0 

206 1 2008 1 Brak m. græs  0 0 0 0 0 0 5 Kvæg 0 0 

206 1 2009 1 Vårbyg m. græsudlæg Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 54 53 0 0 9 0 2 Kvæg 104 19 

206 1 2010 1 Vintertriticale  78 89 0 0 15 0 2 Kvæg 72 15 

206 1 2011 2 Silomajs E.afg græs(nedm.)udl.forår 21 216 0 10 35 0 2 Kvæg 99 18 

206 1 2012 2 Vårbyg m. græsudlæg Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 0 308 0 0 46 0 2 Kvæg 135 26 

206 1 2013 2 Majshelsæd Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 22 364 0 10 52 0 2 Kvæg 129 25 

206 1 2014 1 Rent græs, s  96 198 0 0 61 0 2 Plante 226 34 

206 1 2015 1 Rent græs, s  190 158 0 0 54 0 2 Plante 254 38 

206 1 2016 1 Vårbyg m. græsudlæg Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 138 71 0 0 18 0 2 Plante 123 22 

206 1 2017 1 Vinterbyg  16 124 0 0 31 0 2 Plante 117 20 

206 1 2018 1 Vinterraps  88 155 0 0 34 0 2 Plante 103 25 

206 1 2019 1 Vinterhvede  81 80 0 0 24 0 2 Plante 140 24 

206 1 2020 1 Majshelsæd Målr.e. græs efter majs 32 157 0 14 37 0 2 Plante 123 23 
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Derudover er sugecellefeltet placeret i et smalt lukket hjørneområde af 
marken, med mange kørespor, og køresporet over sugecellerne benyttes 
også som vendeområde. Hermed er der risiko for ekstraordinær øget trafik 
over feltet i forhold til den øvrige mark.  

På baggrund af ovenstående vurderer FDC, at der er risiko for, at afgrøde-
vækst og nitratudvaskning i området over sugecellefeltet særligt fra ca. 
2016 har været anderledes end i marken som helhed. Der kan derfor sættes 
spørgsmålstegn ved, om sugecellefeltet er repræsentativt for marken. 

FDC anbefaler derfor, at sugecellefeltet flyttes til en placering, der ikke lig-
ger i forageren og uden for områder, der benyttes som transportarealer 
med ekstraordinær megen trafik.  
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Bilag D.1 - LOOP 3, Stationsmark 301 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 301 er vist på ortho-
fotos for ni udvalgte år i figur D1.1.  

Af billederne ses, at kun få sugeceller er i et område af marken, hvor køre-
retningen er på langs af markskellet. Kun få sugeceller placeret i markens 
kantområde. Der er ikke generelt tegn på ekstraordinær meget kørsel i de 
kørespor, der ligger nærmest skel.  
 
Det fremgår herudover af billeder og interviewdata, at marken ofte afgræs-
ses, hvilket betyder, at der af den grund kan være stor variation i afgrøde-
vækst og gødningstildeling i marken som helhed. 
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Figur D1.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 301. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
generelt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirk-
ning af afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur D1.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2020 og 2021, og på figur D1.3 er vist orthomo-
saikbillede fra 2021 af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mel-
lem køresporene og angivelse af område med muligt overlap mellem kø-
resporene.  På figur D1.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken pro-
duceret af Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2021.  
 
Dronebillederne viser ikke tydelige tegn på forskelle i afgrøden mellem 
kantområdet og marken som helhed (vurderet på baggrund af variation i 
farven). Det er dog vanskeligt at vurdere om variationen er større over su-
gecellefeltet end i marken som helhed.  
 

  

  
Figur D1.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 30. juli 2020 (øverst) og den18.maj 2021 (nederst). I 2020 var afgrøden 
vårbyg med kløvergræsudlæg og i 2021 var der kløvergræs. Sugecellefeltet er placeret i marken ud for samlebrønden, der lig-
ger i markskellet bagved den hvide bil. 
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Figur D1.3. Dronebillede taget af Miljøstyrelsen i maj 2021 med indtegning af afstanden mellem køresporene og til skel. I 2021 
var afgrøden kløvergræs. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken i hele pe-
rioden har været drevet af en kvægejendom med et grovfodersædskifte 
bestående af græs og korn. 

Der har været anvendt handelsgødning på marken de fleste år, bortset fra 
2006. Herudover har der været anvendt husdyrgødning de fleste år, bort-
set fra nogle år, hvor græsmarkerne er blevet afgræsset. 

Fra høståret 2019 blev driftsleder herudover bedt om at oplyse, om der 
kantstyring og eller kilestyring/sektionskontrol ved tildeling af gødning. 
Det blev oplyst, at der både i 2019 og 2020 blev anvendt udstyr til kantsty-
ring ved tildeling af handelsgødning.  

Figur D1.4. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 18. maj 2021. 
Sugecellefeltet ligger ud for mark-
skellet langs markens østlige 
langside. Miljøstyrelsens målebil 
holder på markvejen ud for prø-
vetagningsbrønden. Afgrøden er 
kløvergræs.  
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet fortsat er hensigtsmæssig.  

Dette begrundes med at kun få sugeceller er placeret i markens kantom-
råde, samt at der ikke ser ud til generelt at være ekstraordinær meget kør-
sel i det kørespor, der ligger nærmest skel.  

Da marken regelmæssigt benyttes til afgræsning, vil gødningstildelingen 
fra græssende dyr ofte være uensartet.   

FDC anbefaler derfor, at sugecellefeltet indtil videre bibeholdes på den nu-
værende placering. 

Tabel D1.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 301. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

301 6 1990 12 Vinterhvede, foderk  164 0 0 0 0 0 2 Kvæg 161 31 

301 6 1990 12 Vinterhvede, foderk  164 0 0 0 0 0 2 Kvæg 168 31 

301 6 1991 1 Vinterbyg + udlæg, Græs til afgræsning 135 138 8 0 17 1 2 Kvæg 196 34 

301 6 1992 1 Græs til afgræsning  184 92 107 24 13 13 60 Kvæg 220 24 

301 6 1993 1 Vinterhvede, foderk  119 0 0 0 0 0 2 Kvæg 188 34 

301 6 1994 1 Vinterbyg + udlæg, Italiensk rajgræs 142 97 31 0 14 4 2 Kvæg 179 27 

301 6 1995 1 Græs til afgræsning  138 0 101 0 0 13 76 Kvæg 220 25 

301 6 1996 1 Vinterhvede, foderk  115 93 0 0 34 0 2 Kvæg 143 27 

301 6 1997 1 Vinterbyg + udlæg, Græs til afgræsning+slet, 0-10 pct. kløver 122 145 0 0 19 0 2 Kvæg 166 29 

301 6 1998 1 Rent græs, s+a  171 84 351 20 23 50 2 Kvæg 223 33 

301 6 1999 2 Rent græs, s+a  202 0 256 20 0 31 2 Kvæg 239 36 

301 6 2000 1 Vinterhvede (brød)  87 106 0 0 23 0 2 Kvæg 131 23 

301 6 2001 1 Vinterhvede (brød),  123 151 0 0 27 0 2 Kvæg 124 22 

301 6 2002 1 Grønkorn, vårbyg Eft.afg. sa kl.gr., dæks.h.jul 140 43 67 0 13 8 33 Kvæg 184 30 

301 6 2003 1 Kl.græs, s+a 31-50  129 0 177 0 0 21 115 Kvæg 228 36 

301 6 2004 1 Kl.græs, s+a 31-50  134 0 163 17 0 19 115 Kvæg 218 35 

301 6 2005 1 Kl.græs, s+a 31-50  89 93 271 7 18 31 104 Kvæg 209 33 

301 6 2006 1 Havre  0 165 0 0 32 0 2 Kvæg 37 8 

301 6 2007 1 Vinterbyg  70 148 0 0 27 0 2 Kvæg 109 23 

301 6 2008 1 Kl.græs, s+a 31-50  140 90 95 0 16 11 156 Kvæg 312 50 

301 6 2009 1 Kl.græs, s+a 31-50  149 0 181 0 0 21 136 Kvæg 271 37 

301 6 2010 1 Kl.græs, s+a 31-50  205 0 225 16 0 26 84 Kvæg 241 33 

301 6 2011 1 Vinterhvede  24 185 0 0 30 0 2 Kvæg 115 21 

301 6 2012 1 Kl.græs, s+a u.50%k  173 0 107 18 0 16 105 Kvæg 211 29 

301 6 2013 2 Kl.græs, s+a u.50%k  124 82 155 0 13 24 112 Kvæg 217 30 

301 6 2014 1 Kl.græs, s+a 11-30  96 0 166 0 0 25 136 Kvæg 203 31 

301 6 2015 1 Helsæd, havre Eft.afg. sss 31-50, dæks.h.jun 60 218 0 0 33 0 33 Kvæg 233 43 

301 6 2016 1 Kl.græs, s+a 11-30  132 0 229 0 0 35 110 Kvæg 203 31 

301 6 2017 1 Kl.græs, s+a 11-30  95 97 184 7 16 28 134 Kvæg 226 34 

301 6 2018 0 Kl.græs, a. 11-30  168 0 312 0 0 49 79 Kvæg 200 30 
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Bilag D.2 - LOOP 3, Stationsmark 304 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 304 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur D2.1.  

Af billederne ses, at bredden på mellem køresporene i marken er øget på 
et tidspunkt mellem 2012 og 2016, men at sugecellefeltet i hele perioden 
fra 1999 til i dag har ligget uden for markens kantområde/forager. 

Til gengæld ligger sugecellefeltet i et afgrænset markhjørne, hvor afgrøden 
i flere år, fx 1999, 2017 og 2021 ser ud til at have udviklet sig anderledes i 
forhold til området uden for markhjørnet. 
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Figur D2.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 304. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
nogle år har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirkning af 
afgrøden i området over og omkring sugecellefeltet.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur D2.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2019, 2020 og 2021, og på figur D2.3a og D2.3b 
er vist et dronebillede fra 2020 og 2021 af sugecelleområdet med indteg-
ning af afstanden mellem køresporene og til skel og angivelse af område 
med muligt overlap mellem køresporene.  

På figur D2.4- D2.6 er vist orthomosaikbilleder af hele marken produceret 
af Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2020 og 2021.  

Dronebillederne viser nogle år tydelige tegn på forskelle i afgrøden mel-
lem forageren og marken som helhed (vurderet på baggrund af variation i 
farven). Det er dog vanskeligt at vurdere, om variationen er større over 
sugecellefeltet end i marken som helhed.  
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Figur D2.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 23. maj 2019 (øverst), den 19. maj 2020 (midt) og den 13. juli 2021 (ne-
derst). I 2019 og 2020 var der kløvergræs, og i 2021 var der havre. Sugecellefeltet er placeret inde i marken ud for samlebrøn-
den, som kan ses i kanten af marken. 
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Figur D2.3a. Dronebillede taget af Miljøstyrelsen i maj 2020 med indtegning af afstanden mellem køresporene og til skel. I 2020 
var afgrøden kløvergræs. 
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Figur D2.3b. Dronebillede taget af Miljøstyrelsen i maj 2021 med indtegning af afstanden mellem køresporene og til skel. I 2021 
var afgrøden havre. 
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Figur D2.4. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 19. maj 2020. 
Sugecellefeltet ligger ud for det 
nordlige markskel i det nordøst-
lige hjørne af marken.  Afgrøden 
er kløvergræs.    
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Figur D2.5. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 18. maj 2021. 
Sugecellefeltet ligger ud for det 
nordlige markskel i det nordøst-
lige hjørne af marken. Afgrøden 
er havre. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken i hele pe-
rioden har været drevet af en planteejendom med et blandet sædskifte, 
som i perioden 1990 – 2006 primært bestod af kornafgrøder og raps. Fra 
2006 har sædskiftet ud over kornafgrøder indeholdt flere grovfoderafgrø-
der, herunder helsæd og græs. 

Der har været anvendt handelsgødning på marken alle årene. Herudover 
har der i 5 år været anvendt husdyrgødning til grovfoderafgrøderne i pe-
rioden efter 2007. 

  

Figur D2.6. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 13. juli 2021. 
Sugecellefeltet ligger ud for det 
nordlige markskel i det nordøst-
lige hjørne af marken. Afgrøden 
er havre.   
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet fortsat er hensigtsmæssig.  

Dette begrundes med at kun få sugeceller er placeret i markens forager, 
samt at der ikke ser ud til generelt at være ekstraordinær meget kørsel hen 
over sugecellefeltet, på trods af beliggenheden i et afgrænset hjørne af mar-
ken.  

Tabel D2.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 304. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

304 7 1990 0 Vinterraps, industr  206 0 0 23 0 0 2 Plante 127 33 

304 7 1991 0 Vinterhvede, foderk  179 0 0 33 0 0 2 Plante 143 26 

304 7 1992 0 Vårbyg, foderkorn  127 0 0 26 0 0 2 Plante 40 8 

304 7 1993 0 Vinterhvede, foderk  169 0 0 28 0 0 2 Plante 94 17 

304 7 1994 0 Vinterhvede, foderk  206 0 0 30 0 0 2 Plante 93 17 

304 7 1995 0 Vinterbyg, foderkor  142 0 0 19 0 0 2 Plante 69 14 

304 7 1996 0 Vinterbyg, foderkor  130 0 0 16 0 0 2 Plante 76 16 

304 7 1997 0 Vinterbyg, foderkor  129 0 0 16 0 0 2 Plante 62 13 

304 7 1998 0 Vinterraps  152 0 0 19 0 0 2 Plante 57 15 

304 7 1999 0 Vinterhvede  130 0 0 16 0 0 2 Plante 72 13 

304 7 2000 0 Vinterhvede  160 0 0 20 0 0 2 Plante 52 9 

304 7 2001 0 Vinterhvede  175 0 0 19 0 0 2 Plante 115 21 

304 7 2002 0 Vårbyg  113 0 0 14 0 0 2 Plante 51 10 

304 7 2003 0 Vårbyg  113 0 0 13 0 0 2 Plante 53 11 

304 7 2004 0 Vinterbyg  149 0 0 19 0 0 2 Plante 75 15 

304 7 2005 0 Vinterbyg  147 0 0 19 0 0 2 Plante 88 18 

304 7 2006 0 Vårbyg m. græsudlæg  104 0 0 8 0 0 2 Plante 68 14 

304 7 2007 0 Helsæd, vårbyg Eft.afg. aa græs, dæks.h.jul 179 0 0 16 0 0 2 Plante 205 35 

304 7 2008 1 Rent græs, s  149 149 0 0 33 0 2 Plante 198 30 

304 7 2009 2 Rent græs, s  153 165 0 0 34 0 2 Plante 85 13 

304 7 2010 2 Helsæd, vårbyg/ært Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 59 166 0 0 34 0 31 Plante 206 29 

304 7 2011 2 Kl.græs, s. 31-50  85 165 0 0 34 0 150 Plante 231 32 

304 7 2012 0 Kl.græs, s. 31-50  243 0 0 0 0 0 112 Plante 271 37 

304 7 2013 0 Kl.græs, s. 31-50  221 0 0 0 0 0 88 Plante 191 26 

304 7 2014 0 Kl.græs, s. 31-50  196 0 0 0 0 0 105 Plante 204 28 

304 7 2015 1 Vårbyg m. kløverudl Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 20 88 0 0 16 0 2 Plante 72 14 

304 7 2016 0 Vårbyg  118 0 0 0 0 0 2 Plante 34 6 

304 7 2017 0 Vinterrug, hybrid  147 0 0 21 0 0 2 Plante 104 21 

304 7 2018 0 Havre  102 0 0 13 0 0 2 Plante 61 10 

304 7 2019 0 Kl.græs, s. u.50%kl  196 0 0 24 0 0 97 Plante 197 27 

304 7 2020 0 Kl.græs, s. 11-30  207 0 0 25 0 0 138 Plante 262 39 
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Der kan flere år observeres store farveforskelle i marken som helhed og 
særligt i forageren. Det er dog vanskeligt at vurdere, om variationen gene-
relt er større i området omkring sugecellefeltet end i marken som helhed.  

Herudover har marken i de seneste 10 år kun modtaget husdyrgødning i 
2 år. Risikoen for at placeringen i markhjørnet har givet anledning til uens-
artet gødskning er derfor mindre, end hvis marken havde modtaget hus-
dyrgødning oftere, men risikoen vurderes lille idet sugecellerne som før 
nævnt, ikke ligger i forager. Driftslederne har oplyst, at der ikke anvendes 
teknikker til kantstyring ved udbringning af husdyrgødning. 

FDC anbefaler derfor, at sugecellefeltet indtil videre bibeholdes på den nu-
værende placering.  
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Bilag E.1 - LOOP 4, Stationsmark 401 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 401 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur E1.1.  

Af billederne ses, at frem til ca. 2017 lå ingen af sugecellerne i markens 
kantområde/forager. Fra ca. 2017 er afstanden mellem køresporene øget, 
så 2-4 sugeceller er kommet til at ligge i markens kantområde eller under 
selve køresporet.  

Herudover fremgår det af det seneste dronebillede fra 2021 (figur E1.3), at 
kørselsmønsteret er ændret således, at markens kantområde er blevet bre-
dere, hvorved hovedparten af sugecellerne er kommet til at ligge i kant-
området eller under første kørespor. 

Køreretningen i marken betyder dog, at der i dag ikke foretages vendinger 
i området over sugecellefeltet. 

Der er i hele perioden jævnligt opstået kiler hen over sugecellefeltet i nogle 
år, fx i 2012, 2014, 2017 og 2019, hvilket betyder, at der kan være risiko for 
gødningsoverlap, særligt ved tildeling af husdyrgødning. 
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Figur E1.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 401. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
nogle år har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirkning af 
afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur E1.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2019 og 2020 og på figur E1.3 er vist et drone-
billede af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem kørespo-
rene og til skel.  

Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation 
i farve og afgrødetæthed/struktur). Det er dog vanskeligt at vurdere, om 
variationen er større over sugecellefeltet end i marken som helhed.  
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Figur E1.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 27. juni 2019 (øverst), den 20. maj 2020 (midt) og den 2. juli 2020 (ne-
derst). Afgrøden i 2019 var vinterhvede, og i 2020 var der vårbyg. Sugecellefeltet er placeret inde i marken ud for samlebrøn-
den, der kan ses i kanten af marken bagved den hvide bil.    
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken i hele pe-
rioden har været drevet af en planteejendom, som siden 1997 har haft blan-
det sædskifte med kornafgrøder vekslende med raps og græsfrø. I perio-
den 1990-1996 blev der dyrket majs de fleste år. 

Der har årligt været anvendt handelsgødning på marken i hele perioden. 
Herudover har der i 19 af årene også været anvendt husdyrgødning. De 

Figur E1.3. Dronebillede taget af 
Miljøstyrelsen i 2021 med indteg-
ning af afstanden mellem køre-
sporene og til skel. 
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seneste år fra 2011 er der ikke tildelt husdyrgødning så ofte som i perioden 
1996-2011. 

Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand 
  
På nogle af de stationsmarker, hvor der er etableret sugeceller, blev der 
oprindeligt også etableret en station til opsamling af drænvand, der afdræ-
ner fra en større del af marken. På målestationen for drænvand blev der 
målt vandføring og udtaget prøver af drænvand til måling af næringsstof-
fer herunder nitrat og total kvælstof.  

 

Tabel E1.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 401. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

401 7 1990 5 Foderroer  122 0 0 33 0 0 2 Plante 246 33 

401 7 1991 4 Fodermajs  181 0 0 32 0 0 2 Plante 170 34 

401 7 1992 4 Fodermajs  181 0 0 54 0 0 2 Plante 158 32 

401 7 1993 4 Fodermajs  190 0 0 53 0 0 2 Plante 113 23 

401 7 1994 4 Majs  170 0 0 72 0 0 2 Plante 142 29 

401 7 1995 4 Vårbyg, malt  107 0 0 0 0 0 2 Plante 98 21 

401 7 1996 3 Majs  66 210 0 23 36 0 2 Plante 164 33 

401 7 1997 4 Vinterhvede, foderk  108 174 0 0 25 0 2 Plante 170 32 

401 7 1998 18 Vårbyg til malt  74 81 0 0 21 0 2 Svin 79 16 

401 7 1999 -10 Vårbyg  91 81 0 0 21 0 2 Plante 109 23 

401 7 2000 1 Vinterbyg  74 112 0 0 28 0 2 Plante 116 25 

401 7 2001 3 Vinterraps  80 234 0 0 64 0 2 Plante 122 23 

401 7 2002 4 Vinterhvede  49 272 0 0 183 0 2 Plante 140 25 

401 7 2003 2 Vinterhvede  55 148 0 0 44 0 2 Plante 126 23 

401 7 2004 1 Vinterhvede  69 136 0 0 35 0 2 Plante 121 22 

401 7 2005 2 Vinterhvede  69 162 0 0 42 0 2 Plante 138 25 

401 7 2006 1 Vårbyg Frøgræsudlæg 56 93 0 0 24 0 2 Plante 57 12 

401 7 2007 2 Hundegræs  34 215 0 0 51 0 2 Plante 52 6 

401 7 2008 3 Hundegræs E.afg s græs, d.h.jul (s) 62 297 0 0 63 0 2 Plante 132 31 

401 7 2009 1 Hundegræs  110 156 0 0 34 0 2 Plante 86 19 

401 7 2010 1 Vinterhvede  102 74 0 0 16 0 2 Plante 134 26 

401 7 2011 1 Vinterhvede  38 108 0 0 23 0 2 Plante 122 23 

401 7 2012 1 Vårbyg til malt  82 0 0 0 0 0 2 Plante 100 21 

401 7 2013 1 Vinterbyg  65 118 0 0 25 0 2 Plante 115 22 

401 7 2014 1 Vårbyg  103 0 0 13 0 0 2 Plante 104 21 

401 7 2015 0 Vinterbyg Pl. e.afg korsblomstr.(nedm.) 131 0 0 0 0 0 2 Plante 141 29 

401 7 2016 1 Vårbyg  146 0 0 7 0 0 2 Plante 106 20 

401 7 2017 1 Vinterbyg  167 0 0 0 0 0 2 Plante 126 22 

401 7 2018 1 Vinterraps  214 65 0 0 17 0 2 Plante 142 32 

401 7 2019 1 Vinterhvede  116 73 0 0 19 0 2 Plante 171 29 

401 7 2020 1 Vårbyg Pl.+MFO, bl. rug/vårbyg/korsbl./hon.urt 128 0 0 0 0 0 2 Plante 108 21 
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Nitratkoncentrationen i jordvandsprøverne vil typisk være lidt højere end 
koncentrationen i drænvandet, da sugecellerne er placeret lidt højere end 
drænrørene. Herudover vil en del af perkolationen, der løber til drænrø-
rene blive transporteret horisontalt hen mod drænrørene. Disse forhold 
betyder, at der kan ske yderligere dispersion og omsætning i jorden under 
transport fra sugecelledybde til drænrørene. 

Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand ligger på 
nogenlunde samme niveau gennem årene, kan det understøtte vurderin-
gen af, at målingerne i sugecellefeltet kan betragtes som repræsentative for 
marken som helhed.  

Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand derimod 
varierer væsentligt i en periode, kan det indikere, at forholdene i sugecel-
lefeltet ikke er repræsentative i den givne periode. 

På station 401 udgik drænmålingerne af moniteringsprogrammet fra 2007. 
Der foreligger derfor kun målinger for perioden 1990-2006. 

I figur E1.4 vises nitratkoncentrationen målt i jordvand og i drænvand for 
station 401 for perioden 1990-2006. De små cirkler er de ugentlige målin-
ger, mens de lidt større cirkler er de afstrømningsvægtede årskoncentrati-
oner, der er opgjort for hydrologiske år, 1. juni til 31. maj.  

Da der ikke foreligger drænmålinger for perioden fra ca. 2017, hvor ar-
bejdsbredde og kørespor i marken er ændret, kan målingerne ikke udnyt-
tes til at vurdere, om den ændrede kørsel har haft betydning for afgrøde-
vækst og gødningstildeling i sugecellefeltet. 

 

Figur E1.4. Nitratkoncentration målt i jordvand (grå og sorte cirkler) og drænvand (lyserøde og røde cirkler) for station 401 i 
perioden 1990 – 2022. Små cirkler er de ugentlige målinger (x-akse nederst), og større cirkler udgør afstrømningsvægtede kon-
centrationer for hydrologiske år. Tekstforkortelser angiver afgrøden dyrket i marken det enkelte år (Vb er Vårbyg efterfulgt af bar 
jord, Vh er vinterhvede efterfulgt af bar jord, VB/e er vårbyg efterfulgt af en efterafgrøde, Vb/Vh er vårbyg efterfulgt af en vinter-
hvede, Vh/Vh er Vinterhvede efterfulgt af vinterhvede, Viraps er Vinterraps).    
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at sugecellefel-
tets placering på nuværende tidspunkt kan bibeholdes, men at kørsels-
mønsteret i området over sugecellefeltet i nogle år har været uhensigts-
mæssigt.  

Det fremgår af billedmaterialet, at 2-4 sugeceller siden ca. 2017 har været 
placeret i markens kantområde/forager men på markens langside, hvilket 
betyder, at der ikke foretages vendinger i området. 

Til gengæld har et ændret kørselsmønster medført, at der nogle år er op-
stået kiler hen over sugecellefeltet. Disse ændringer kan nogle år have øget 
risikoen for gødningsoverlap, særligt ved tilførsel af husdyrgødning. 
Ifølge de indhentede data om gødningstildeling, har marken modtaget 
husdyrgødning ca. halvdelen af årene fra 1990. Ifølge de indhentede op-
lysninger om anvendelse af teknikker ved gødningsudbringning, har der 
været anvendt kantstyring/sektionskontrol ved tildeling af handelsgød-
ning, men ikke ved tildeling af husdyrgødning. 

Fra 2021 er kørselsmønsteret ændret, så kantområdet ved sugecellerne er 
blevet bredere, hvilket har medført, at 5-6 sugeceller nu ligger i kantområ-
det og de øvrige 4-5 under det første kørespor. Da der ikke anvendes hus-
dyrgødning årligt, vurderes risikoen for påvirkning af afgrøde og målin-
ger pga. gødningsoverlap pt. at være begrænset. Udviklingen bør dog føl-
ges. 

På baggrund af at der jævnligt opstår kiler hen over sugecellefeltet, er der 
nogen risiko for at afgrødevækst og nitratudvaskning i området over su-
gecellefeltet kan være anderledes end i marken som helhed. 

FDC anbefaler, at sugecellefeltets placering bibeholdes indtil videre, og re-
vurderes om 2-3 år. Herudover anbefales det, at der laves aftale med land-
manden om at ændre kørselsmønsteret, så der ikke opstår kiler hen over 
sugecellefeltet, samt at der indhentes supplerende oplysninger om de an-
vendte metoder til styring af tildelingen af husdyrgødning i kantområdet. 

Desuden anbefales det, drænmålingerne genoptages, evt. i en afgrænset 
årrække.  
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Bilag E.2 - LOOP 4, Stationsmark 402 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 402 er vist på ortho-
fotos for ni udvalgte år i figur E2.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet frem til ca. 2014 var placeret således, at 
kun 2 sugeceller lå i markens kantområde og 2 under det første kørespor. 
Kørselsmønsteret over feltet var på langs af markskellet. 

Fra ca. 2014 ændres kørselsretningen i marken, så sugecellefeltet kommer 
til at ligge i et vendeområde, og flere sugeceller kommer således til at ligge 
i selve forageren. Det fremgår af luftfoto i perioden 2014-2020, at kørespo-
ret over sugecellefeltet er blevet anvendt som både transport og vendeom-
råde, hvilket kan have påvirket afgrødeetablering og gødskning. 

Af dronebilleder optaget af Miljøstyrelsen i 2021 (figur E2.3) kunne det se 
ud til, at kørselsretningen igen er ændret, så der ikke længere er vendeom-
råde hen over sugecellefeltet. 
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Figur E2.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 402. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
nogle år har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirkning af 
afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur E2.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, 2019 og 2020 og på figur E2.3 er vist dro-
nebilleder af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem køre-
sporene og til skel og angivelse af område med muligt overlap mellem kø-
resporene.  

På figur E2.4 og E2.5 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produ-
ceret af Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019 og 2020.  

Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation 
i farven). Det er dog vanskeligt at vurdere, om variationen er større over 
sugecellefeltet end i marken som helhed.  
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Figur E2.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 7. juni 2018 (øverst), den 8. maj 2019 (midt tv), den 27. juni 2019 (midt th) 
og den 2. juli 2020 (nederst). Afgrøden i 2019 var rødsvingel (græsfrø), og i 2020 var der majs til helsæd. Sugecellefeltet er pla-
ceret inde i marken ud for samlebrønden som kan ses i kanten af marken. 
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Figur E2.3. Dronebillede taget af 
Miljøstyrelsen i 2021 med angi-
velse af afstanden mellem køre-
sporene og til skel og risiko for 
gødningsoverlap. 
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Figur E2.4 Orthomosaikbillede af 
hele marken produceret af Miljø-
styrelsen på baggrund af drone-
optagelser den 27. juni 2019. Su-
gecellefeltet ligger ud for mark-
skellet langs markens østlige side 
(nord for indhakket i marken). Mil-
jøstyrelsens målebil holder i køre-
sporet ud for prøvetagningsbrøn-
den. Afgrøden er rødsvingel 
(græsfrø). 

 

Figur E2.5. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 2. juli 2020. Su-
gecellefeltet ligger ud for mark-
skellet langs markens østlige side 
(nord for indhakket i marken). Af-
grøden er majs til helsæd. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken i hele pe-
rioden, bortset fra 2019 og 2020, har været drevet af en svineejendom med 
et blandet sædskifte med kornafgrøder vekslende med raps og græsfrø. I 
2019 og 2020 er marken drevet af et plantebrug, som i 2020 dyrkede majs 
til helsæd. 

Der har været anvendt handelsgødning på marken i hele perioden, bortset 
fra to år, hvor der var kvælstoffikserende afgrøder. Herudover har der si-
den 1996 været anvendt husdyrgødning stort set årligt. 
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Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand 
  
På nogle af de stationsmarker, hvor der er etableret sugeceller, er der des-
uden etableret en station til opsamling af drænvand, der er afdrænet fra en 
større del af marken. På målestationen for drænvand måles vandføring og 
der udtages prøver af drænvand til måling af næringsstoffer herunder ni-
trat og total kvælstof.  

Nitratkoncentrationen i jordvandsprøverne vil typisk være lidt højere end 
koncentrationen i drænvandet, da sugecellerne er placeret lidt højere end 
drænrørene. Herudover vil en del af perkolationen, der løber til drænrø-
rene blive transporteret horisontalt hen mod drænrørene. Disse forhold 
betyder, at der kan ske yderligere dispersion og omsætning i jorden under 
transport fra sugecelledybde til drænrørene. 

Tabel E2.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 402. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

402 6 1990 1 Vinterhvede, foderk  172 0 0 18 0 0 2 Svin 161 29 

402 6 1991 1 Vårbyg + udlæg, fod Italiensk rajgræs 108 0 0 18 0 0 2 Svin 94 18 

402 6 1992 1 Kløverfrø  0 0 0 0 0 0 202 Svin 26 0 

402 6 1993 1 Vinterhvede, brød  182 0 0 12 0 0 2 Svin 152 27 

402 6 1994 1 Vårbyg + udlæg, fod Italiensk rajgræs 83 0 0 26 0 0 2 Svin 144 17 

402 6 1995 1 Markært  0 0 0 27 0 0 226 Svin 157 18 

402 6 1996 1 Vinterhvede, foderk  58 99 0 0 19 0 2 Svin 144 28 

402 6 1997 1 Vinterbyg, malt  137 0 0 22 0 0 2 Svin 121 25 

402 6 1998 1 Vinterraps  155 182 0 0 58 0 2 Svin 127 33 

402 6 1999 1 Rajgræs, alm. sild.  111 0 0 13 0 0 2 Svin 85 9 

402 6 2000 2 Rajgræs, alm. 2.år  45 131 0 0 38 0 2 Svin 49 6 

402 6 2001 2 Vinterhvede  84 125 0 0 36 0 2 Svin 138 25 

402 6 2002 2 Vinterhvede  67 160 0 0 48 0 2 Svin 123 22 

402 6 2003 1 Vårbyg m. græsudlæg  87 0 0 0 0 0 2 Svin 86 18 

402 6 2004 1 Rajgræs, alm. sildi  35 128 0 0 35 0 2 Svin 78 9 

402 6 2005 1 Vinterbyg  43 137 0 0 36 0 2 Svin 107 24 

402 6 2006 1 Vinterraps  28 185 0 0 46 0 2 Svin 115 28 

402 6 2007 1 Vinterhvede  33 162 0 0 39 0 2 Svin 123 22 

402 6 2008 1 Vinterhvede  83 115 0 0 28 0 2 Svin 167 30 

402 6 2009 1 Vinterhvede  93 139 0 0 36 0 2 Svin 134 24 

402 6 2010 1 Vinterhvede m.udlæg Frøgræsudlæg 61 103 0 0 26 0 2 Svin 146 28 

402 6 2011 1 Rødsvingel, plænegr  39 90 0 0 22 0 2 Svin 48 5 

402 6 2012 1 Rødsvingel, plænegr Pl. e.afg gr./korn(nedm.)s.1/8 48 96 0 0 24 0 2 Svin 68 10 

402 6 2013 1 Vårbyg  0 123 0 0 32 0 2 Svin 98 19 

402 6 2014 1 Vinterbyg  65 99 0 0 26 0 2 Svin 116 22 

402 6 2015 1 Vinterraps  104 102 0 0 27 0 2 Svin 129 32 

402 6 2016 1 Vinterhvede  111 112 0 0 30 0 2 Svin 148 26 

402 6 2017 1 Vinterhvede m.udlæg  131 124 0 0 32 0 2 Svin 149 27 

402 6 2018 0 Rødsvingel, plænegr Eft.afg. slæt efter frøgræs høstet i juli 51 180 0 0 35 0 2 Svin 27 3 

402 6 2019 0 Rødsvingel, plænegr  81 57 0 0 14 0 2 Plante 77 11 

402 6 2020 1 Majshelsæd Målr.e. græs efter majs 88 132 0 30 20 0 2 Plante 181 34 
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Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand ligger på 
nogenlunde samme niveau gennem årene, kan det understøtte vurderin-
gen af, om målingerne i sugecellefeltet kan betragtes som repræsentative 
for marken som helhed.  

Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand derimod 
varierer væsentligt i en periode, kan det indikere, at forholdene i sugecel-
lefeltet ikke er repræsentative i den givne periode. 

I figur E2.6 vises nitratkoncentrationen målt i jordvand og i drænvand for 
station 402. De små cirkler er de ugentlige målinger, mens de lidt større 
cirkler er de afstrømningsvægtede årskoncentrationer, der er opgjort for 
hydrologiske år, 1. juni til 31. maj.  

Af figuren fremgår, at den afstrømningsvægtede nitratkoncentration i 
jordvand og drænvand for hydrologiske år ligger på omtrent samme ni-
veau i perioden 1990/91-2016/17. I perioden fra 2017- 2020 kunne det se 
ud til, at nitratkoncentrationen i jordvand ligger systematisk højere end 
drænvandet. Dette kan skyldes, kørselsretningen blev ændret i denne pe-
riode, hvilket har medført uregelmæssig kørsel og afgrødevækst i dele ag 
sugecellefeltet.  

Målingerne kunne således indikere, at sugecellemålingerne i perioden 
2017-2020 er knap så repræsentative for marken som helhed i forhold til 
de tidligere år.  

 

 

Figur E2.6. Nitratkoncentration målt i jordvand (grå og sorte cirkler) og drænvand (lyserøde og røde cirkler) for station 402 i 
perioden 1990 – 2022. Små cirkler er de ugentlige målinger (x-akse nederst), og udfyldte punkter/streger viser afstrømnings-
vægtede koncentrationer for hydrologiske år. Tekstforkortelser angiver afgrøden dyrket i marken det enkelte år (Vb er Vårbyg 
efterfulgt af bar jord, Vh er vinterhvede efterfulgt af bar jord, VB/e og Vb/u er vårbyg efterfulgt af en efterafgrøde, Vb/Vh er vår-
byg efterfulgt af en vinterhvede, Vh/Vh er Vinterhvede efterfulgt af vinterhvede, Roer er sukkerroer, Ært er markært, Viraps er 
Vinterraps). 
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at der i en peri-
ode fra 2014-2020 har været en uhensigtsmæssig kørselsaktivitet hen over 
sugecellefeltet.  

Fra ca. 2014 er kørselsretningen i marken ændret, så sugecellefeltet ikke 
længere ligger på markens langside i forhold til køreretningen, men i ste-
det ligger i forageren, som også anvendes som vendeområde. Der er tegn 
på ekstraordinær kørsel i området over sugecellefeltet og i selve kørespo-
ret.  4-7 sugeceller er placeret i forager eller under kørespor.  

Den ændrede kørselsretning kan både have medført øget risiko for gød-
ningsoverlap, særligt ved tilførsel af husdyrgødning, og ekstraordinært 
megen trafik hen over sugecellerne. Ifølge de indhentede data om gød-
ningstildeling, har marken modtaget husdyrgødning hvert år siden 2012, 
hvor kørselsretningen blev ændret. 

Målingerne af nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand understøtter 
denne vurdering. 

Af dronebilleder optaget af Miljøstyrelsen i 2021 (figur E2.3) kunne det dog 
se ud til, at kørselsretningen igen er ændret, så der ikke længere er vende-
område hen over sugecellefeltet. 

På den baggrund anbefaler FDC, at sugecellefeltets placering bibeholdes 
indtil videre, samt at drænmålingerne genoptages, evt. i en afgrænset år-
række. 

Herudover anbefaler FDC dialog med landmanden om betydningen af 
kørselsretningen for kvaliteten af dataindsamling og målinger, med hen-
blik på at undgå, at der igen etableres vendeområde hen over sugecellefel-
tet. Det anbefales desuden, at der indhentes supplerende oplysninger om 
de anvendte metoder til styring af tildelingen af husdyrgødning i markens 
kantområder. 

Placeringen af sugecellefeltet bør revurderes inden for 2-3 år.  

FDC vil i forbindelse med afrapportering af data i 2022 vurdere, om data 
indsamlet i perioden 2014-2020 bør tages ud af trendanalyserne. 
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Bilag E.3 - LOOP 4, Stationsmark 403 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 403 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur E3.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet i hele perioden har ligget i et område af 
marken, der anvendes som vendeområde og ind/udkørselsområde. I 
nogle år, særligt i 2016, er der tegn på en del ekstraordinær trafik hen over 
sugecellefeltet.  

På luftfotoet fra 1999, kunne det se ud til, at alle sugeceller på dette tids-
punkt lå på marksiden af det yderste kørespor. Billedet er dog noget uty-
deligt. I perioden fra 2010 har 2-4 sugeceller ligget i forageren eller under 
første kørespor.  
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Figur E3.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 403. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
nogle år har været tegn på uregelmæssig kørsel, men der er ikke konstate-
ret synlig påvirkning af afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne, som støtte til vurde-
ring af afgrødens homogenitet. På figur E3.2 og E3.3 er vist dronebilleder 
af området omkring sugecellefeltet fra 2018, 2019 og 2021.  

På figur E3.4 og E3.5 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produ-
ceret af Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019.  

Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation 
i farve og afgrødetæthed/struktur). Det er dog vanskeligt at vurdere, om 
variationen er større over sugecellefeltet end i marken som helhed.  
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Figur E3.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 7. juni 2018 (øverst), den 8. maj 2019 (midt) og den 27. juni 2019 (ne-
derst). Afgrøden i 2018 og 2019 var hundegræs (græsfrø). Sugecellefeltet er placeret inde i marken ud for samlebrønden, som 
kan ses i kanten af marken ved vejen.   
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Figur E3.3. Dronebillede taget af 
Miljøstyrelsen i 2021.   
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Figur E3.4. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 8. maj 2019. 
Sugecellefeltet ligger ud for mark-
skellet i markens nordlige ende 
øverst i billedet. Afgrøden er hun-
degræs. 

 

Figur E3.5. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 27. juni 2019. 
Sugecellefeltet ligger ud for mark-
skellet i markens nordlige ende 
øverst i billedet. Afgrøden er hun-
degræs. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken i hele pe-
rioden, bortset fra 2019 og 2020, har været drevet af en svineejendom med 
et blandet sædskifte med kornafgrøder vekslende med raps og græsfrø. I 
2019 og 2020 er marken drevet af et plantebrug, som i 2020 dyrkede majs 
til helsæd. 

Der har været anvendt både handelsgødning og husdyrgødning på mar-
ken i hele perioden. I nogle få år i starten af perioden er der kun anvendt 
handelsgødning (1991, 1992, 1994 og 1999) og i tre år (2004 – 2006) er der 
kun anvendt husdyrgødning. 

 

Tabel E3.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 403. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

403 6 1990 1 Vinterhvede, foderk  159 183 0 6 63 0 2 Svin 191 34 

403 6 1991 1 Vårbyg, foderkorn  101 0 0 0 0 0 2 Svin 78 16 

403 6 1992 1 Vinterraps, industr  165 0 0 19 0 0 2 Svin 124 32 

403 6 1993 1 Vinterhvede, brød  135 170 0 0 41 0 2 Svin 198 34 

403 6 1994 1 Vinterbyg, foderkor  170 0 0 23 0 0 2 Svin 110 21 

403 6 1995 1 Vinterraps, industr  175 204 0 9 51 0 2 Svin 102 26 

403 6 1996 1 Vinterhvede, foderk  60 369 0 0 106 0 2 Svin 136 26 

403 6 1997 1 Vinterhvede, foderk  123 114 0 0 94 0 2 Svin 148 29 

403 6 1998 1 Vinterhvede  100 206 0 0 65 0 2 Svin 132 23 

403 6 1999 1 Vinterbyg  163 0 0 0 0 0 2 Svin 120 27 

403 6 2000 2 Vinterraps  96 210 0 0 60 0 2 Svin 115 22 

403 6 2001 2 Vinterhvede  52 125 0 0 36 0 2 Svin 138 25 

403 6 2002 2 Vinterhvede  67 144 0 0 43 0 2 Svin 131 24 

403 6 2003 1 Vinterhvede m.udlæg  66 118 0 0 36 0 2 Svin 131 24 

403 6 2004 1 Rødsvingel, plænegr  0 177 0 0 49 0 2 Svin 63 9 

403 6 2005 1 Rødsvingel, plænegr E.afg græs(nedm.)udl.s.eft. 0 149 0 0 36 0 2 Svin 34 4 

403 6 2006 1 Vårbyg  0 121 0 0 29 0 2 Svin 57 12 

403 6 2007 1 Vinterhvede m.udlæg Frøgræsudlæg 63 125 0 0 30 0 2 Svin 121 22 

403 6 2008 1 Hundegræs Eft.afg. ss græs, dæks.h.jul 148 149 0 0 35 0 2 Svin 71 10 

403 6 2009 1 Hundegræs  108 72 0 0 18 0 2 Svin 72 21 

403 6 2010 1 Vinterhvede  72 160 0 0 32 0 2 Svin 138 27 

403 6 2011 1 Vinterhvede  77 125 0 0 26 0 2 Svin 130 24 

403 6 2012 1 Vinterhvede m.udlæg  68 151 0 0 36 0 2 Svin 128 24 

403 6 2013 1 Rødsvingel, plænegr  46 84 0 0 22 0 2 Svin 48 5 

403 6 2014 1 Rødsvingel, plænegr  35 108 0 0 28 0 2 Svin 77 11 

403 6 2015 1 Vinterraps  52 156 0 0 41 0 2 Svin 129 32 

403 6 2016 1 Vinterhvede  111 132 0 0 35 0 2 Svin 148 26 

403 6 2017 1 Vinterhvede m.udlæg  109 46 0 0 12 0 2 Svin 141 25 

403 6 2018 0 Hundegræs Eft.afg. slæt efter frøgræs høstet i juli 119 239 0 0 50 0 2 Svin 72 21 

403 6 2019 0 Hundegræs  135 57 0 0 14 0 2 Plante 74 22 

403 6 2020 1 Majshelsæd Målr.e. græs efter majs 88 132 0 30 20 0 2 Plante 181 34 
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet er uhensigtsmæssig.  

Det fremgår af billedmaterialet, at antallet af sugeceller, der ligger i forager 
eller under kørespor fra ca. 2010 er øget fra ca. 2 til ca. 4-6. Området benyt-
tes også som vendeområde i marken. Herudover viser billederne, at der 
ofte køres til og fra marken hen over sugecellefeltet. 

Den ændrede placering i forhold til køresporene kan både have medført 
øget risiko for gødningsoverlap, særligt ved tilførsel af husdyrgødning, og 
ekstraordinært megen trafik hen over sugecellerne. Ifølge de indhentede 
data om gødningstildeling, har marken modtaget husdyrgødning hvert år 
siden 2010, hvor kørselsmønsteret blev ændret. 

På baggrund af de ekstraordinære kørselsaktiviteter er der risiko for, at 
afgrødeetablering og -vækst i sugecellefeltet i nogle år kan være væsentligt 
påvirket af kørslen, og dermed ikke vil repræsentere forholdene i marken 
som helhed. 

FDC anbefaler derfor, at sugecellefeltet flyttes til en placering, der ikke lig-
ger i forageren og uden for områder, der benyttes som transportarealer 
med ekstraordinær megen trafik. 
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Bilag E.4 - LOOP 4, Stationsmark 404 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 404 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur E4.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet i hele perioden har ligget i et hjørneom-
råde af marken, der også anvendes til ind/udkørselsområde. Sugecellefel-
tet har i hele perioden ligget i markens langside, dvs. hvor køreretningen 
går på langs af skel. Der har i hele perioden ligget ca. 2 sugeceller i markens 
kantområde og ca. 2 under det yderste kørespor. Der er dog ikke tegn på 
ekstraordinær megen kørsel hen over sugecellerne. 
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1999 2010 2012 

2014 2016 2018 

2019 2020 2021 

Figur E4.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 404. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
nogle år har været tegn på uregelmæssig kørsel, men der er ikke konstate-
ret synlig påvirkning af afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur E4.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, 2019 og 2020 og på figur E4.3 er vist et 
dronebillede af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem kø-
resporene og til skel.  

På figur E4.4, E4.5 og E4.6 er vist orthomosaikbilleder af hele marken pro-
duceret af Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019 og 2020.  

Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation 
i farven). Det er dog vanskeligt at vurdere om variationen er større over 
sugecellefeltet end i marken som helhed.  
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Figur E4.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 7. juni 2018 (øverst), den 16. maj 2019 (midt) og den 20. maj 2020 (ne-
derst). Afgrøden i 2018 var vinterraps, i 2019 var der vinterhvede, og i 2020 var der vårbyg. Sugecellefeltet er placereret inde i 
marken ud for samlebrønden, der kan ses i kanten af marken. 
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Figur E4.3. Dronebillede taget af 
Miljøstyrelsen i 2021 med angi-
velse af afstanden mellem køre-
sporene og til skel. 

 

Figur E4.4. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 27. juni 2019. 
Sugecellefeltet ligger ud for mark-
skellet langs markens nordlige 
side (syd for ejendommen øverst 
til venstre i billedet). Miljøstyrel-
sens målebil holder på markvejen 
ud for prøvetagningsbrønden. Af-
grøden er vinterhvede. 
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Figur E4.5. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 20. maj 2020. 
Sugecellefeltet ligger ud for mark-
skellet langs markens nordlige 
side (syd for ejendommen øverst 
til venstre i billedet). Miljøstyrel-
sens målebil holder på markvejen 
ud for prøvetagningsbrønden. Af-
grøden er vårbyg.  

 

Figur E4.6. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 2. juli 2020. Su-
gecellefeltet ligger ud for mark-
skellet langs markens nordlige 
side (syd for ejendommen øverst 
til venstre i billedet). Miljøstyrel-
sens målebil holder på markvejen 
ud for prøvetagningsbrønden. Af-
grøden er vårbyg. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken indtil 2001 
blev drevet af en planteejendom, med et sædskifte bestående af kornafgrø-
der og raps. Fra 2002 blev marken drevet af et svinebrug med kornafgrøder 
vekslende med raps og græsfrø. I 2019 og 2020 er marken igen drevet af et 
plantebrug. 

Der har været anvendt handelsgødning stort set årligt i hele perioden. I 
den første del af perioden frem til 2001 blev der kun anvendt husdyrgød-
ning nogle få år. Efter skiftet til en svineejendom er der blevet tildelt hus-
dyrgødning årligt, på nær i 2014.  
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Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand 
  
På nogle af de stationsmarker, hvor der er etableret sugeceller, blev der 
oprindeligt også etableret en station til opsamling af drænvand, der er af-
dræner fra en større del af marken. På målestationen for drænvand blev 
der målt vandføring og udtaget prøver af drænvand til måling af nærings-
stoffer herunder nitrat og total kvælstof.  

Nitratkoncentrationen i jordvandsprøverne vil typisk være lidt højere end 
koncentrationen i drænvandet, da sugecellerne er placeret lidt højere end 
drænrørene. Herudover vil en del af perkolationen, der løber til drænrø-
rene blive transporteret horisontalt hen mod drænrørene. Disse forhold 

Tabel E4.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 404. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

404 6 1990 0 Vårraps, industri  164 0 0 28 0 0 2 Plante 88 23 

404 6 1991 0 Vinterhvede, foderk  166 0 0 18 0 0 2 Plante 141 26 

404 6 1992 0 Vårbyg, foderkorn  107 0 0 0 0 0 2 Plante 74 14 

404 6 1993 0 Vinterbyg, foderkor  162 88 0 19 21 0 2 Plante 123 24 

404 6 1994 0 Vinterraps, industr  164 0 0 8 0 0 2 Plante 100 24 

404 6 1995 0 Vinterhvede, brød  168 0 0 16 0 0 2 Plante 184 32 

404 6 1996 0 Vinterhvede, foderk  158 0 0 13 0 0 2 Plante 104 20 

404 . 1997 . Vårbyg, malt  . . . . . . .  85 . 

404 6 1998 0 Vinterbyg  204 0 0 25 0 0 2 Plante 105 22 

404 6 1999 0 Nonfood, vinterraps  172 86 0 8 33 0 2 Plante 86 22 

404 6 2000 0 Vinterhvede (brød)  162 0 0 10 0 0 2 Plante 167 30 

404 6 2001 1 Vårbyg  120 0 0 21 0 0 2 Kvæg 105 21 

404 6 2002 1 Vårbyg til malt  99 0 0 0 0 0 2 Plante 78 16 

404 6 2003 2 Vårbyg til malt  34 77 0 0 24 0 2 Svin 122 23 

404 6 2004 2 Vinterraps  78 119 0 0 33 0 2 Svin 116 29 

404 6 2005 1 Vinterhvede  55 123 0 0 32 0 2 Svin 150 27 

404 6 2006 1 Vinterhvede m.udlæg Frøgræsudlæg 42 151 0 0 37 0 2 Svin 130 24 

404 6 2007 1 Rødsvingel, plænegr  47 128 0 0 30 0 2 Svin 34 4 

404 6 2008 1 Rødsvingel, plænegr  31 130 0 0 30 0 2 Svin 34 4 

404 6 2009 1 Rødsvingel, plænegr E.afg græs(nedm.)udl.s.eft. 50 95 0 0 21 0 2 Svin 65 9 

404 6 2010 1 Vårbyg  0 125 0 0 26 0 2 Svin 91 16 

404 6 2011 1 Vinterraps  79 192 0 0 41 0 2 Svin 121 30 

404 6 2012 1 Vinterhvede  61 99 0 0 25 0 2 Svin 156 29 

404 6 2013 1 Vinterhvede  104 109 0 0 28 0 2 Svin 150 27 

404 6 2014 1 Vårbyg m. kløverudl  89 0 0 0 0 0 2 Svin 81 16 

404 6 2015 1 Hvidkløver  0 11 0 0 2 0 200 Svin 39 4 

404 6 2016 1 Vinterhvede  61 92 0 0 24 0 2 Svin 172 30 

404 6 2017 1 Vinterrug, hybrid  47 157 0 0 40 0 2 Svin 102 22 

404 6 2018 0 Vinterraps  115 158 0 0 40 0 2 Svin 126 31 

404 6 2019 1 Vinterhvede Pl. bl. rug/vårbyg/korsbl./hon.urt 184 29 0 0 7 0 2 Plante 158 27 

404 6 2020 1 Vårbyg Målr.e. græs udl. forår 46 146 0 25 36 0 2 Plante 111 22 
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betyder, at der kan ske yderligere dispersion og omsætning i jorden under 
transport fra sugecelledybde til drænrørene. 

Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand ligger på 
nogenlunde samme niveau gennem årene, kan det understøtte vurderin-
gen af, at målingerne i sugecellefeltet kan betragtes som repræsentative for 
marken som helhed.  

Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand derimod 
varierer væsentligt i en periode, kan det indikere, at forholdene i sugecel-
lefeltet ikke er repræsentative i den givne periode. 

På station 404 udgik drænmålingerne af moniteringsprogrammet fra 2007. 
Der foreligger derfor kun målinger for perioden 1990-2006. 

I figur E4.7 vises nitratkoncentrationen målt i jordvand og i drænvand for 
station 404. Drænvand er kun målt i perioden 1990-2006. De små cirkler er 
de ugentlige målinger, mens de lidt større cirkler er de afstrømningsvæg-
tede årskoncentrationer, der er opgjort for hydrologiske år, 1. juni til 31. 
maj.  

Da der ikke foreligger drænmålinger fra de senere år, hvor arbejdsbredde 
og kørespor i marken er ændret, kan målingerne ikke udnyttes til at vur-
dere eventuel betydning for afgrødevækst og gødningstildeling i sugecel-
lefeltet. 

 

 
Figur E4.7. Nitratkoncentration målt i jordvand (grå og sorte cirkler) og drænvand (lyserøde og røde cirkler) for station 404 i 
perioden 1990 – 2022. Små cirkler er de ugentlige målinger (x-akse nederst), og udfyldte punkter/streger viser afstrømnings-
vægtede koncentrationer for hydrologiske år. Tekstforkortelser angiver afgrøden dyrket i marken det enkelte år (Vb er Vårbyg 
efterfulgt af bar jord, Vh er vinterhvede efterfulgt af bar jord, VB/u kl. er vårbyg efterfulgt af en efterafgrøde som er kløvergræs, 
Vb/Vh er vårbyg efterfulgt af en vinterhvede, Vh/Vh er Vinterhvede efterfulgt af vinterhvede, Roer er sukkerroer, Viraps er Vin-
terraps). 
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet fortsat er hensigtsmæssig og repræsentativ for marken 
som helhed.  

Dette begrundes med, at antallet af sugeceller, der er placeret i markens 
kantområde eller under det yderste kørespor, kun udgør 2-4 stk., hvilket 
ikke har ændret sig væsentligt i hele perioden. Placeringen i kantområdet 
kan medføre øget risiko for gødningsoverlap, særligt ved tilførsel af hus-
dyrgødning. Ifølge de indhentede data om gødningstildeling, har marken 
modtaget husdyrgødning 9 år i perioden 2011-2020.  

Sugecellefeltet ligger i et hjørneområde af marken, der også benyttes til 
ind/udkørsel. Hermed kan der være risiko for ekstraordinær øget trafik 
over feltet i forhold til den øvrige mark. Der er dog ikke på billedmaterialet 
tegn på afgrødepåvirkning som følge af ekstraordinær kørsel. 

På baggrund af ovenstående vurderer FDC, at der er begrænset risiko for, 
at afgrødevækst og gødningstildeling i området over sugecellefeltet er an-
derledes end i marken som helhed.  

FDC anbefaler derfor, at sugecellefeltet placering bibeholdes. På grund af 
placeringen i hjørneområdet bør placeringen revurderes om 2-3 år. 

Herudover anbefales det, at der indhentes detaljerede oplysninger om de 
anvendte metoder til styring af tildelingen af husdyrgødning i markens 
kantområder.  

Desuden anbefales det at genoptage målinger i dræn, evt. i en afgrænset 
årrække. 
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Bilag E.5 - LOOP 4, Stationsmark 405 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 405 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur E5.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet i hele perioden har ligget på marksiden 
af det yderste kørespor nær ved vendeområdet. Der er dog ikke tegn på 
ekstraordinær trafik over cellerne. 
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Figur E5.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 405. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
generelt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller konstateret syn-
lig påvirkning af afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur E5.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, 2019 og 2020 og på figur E5.3 er vist et 
dronebillede af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem kø-
resporene.  

På figur E5.4, E5.5 og E5.6 er vist orthomosaikbilleder af hele marken pro-
duceret af Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019 og 2020.  

Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation 
i farven). Det er dog vanskeligt at vurdere, om variationen er større over 
sugecellefeltet end i marken som helhed.  

 

  



 

147 

 

  

  

  
Figur E5.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 7. juni 2018 (øverst), den 27. juni 2019 (midt) og den 20. maj 2020 (ne-
derst). Afgrøden i 2018 var vinterhvede, i 2019 og 2020 var der vårbyg. Sugecellefeltet er placeret inde i marken ud for samle-
brønden, der kan ses i kanten af marken ved vejen.  
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Figur E5.3. Dronebillede taget af 
Miljøstyrelsen i 2021 med angi-
velse af afstanden mellem køre-
sporene. 
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Figur E5.4. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 27. juni 2019.  
Sugecellefeltet ligger ud for mark-
skellet langs markens sydlige 
side. Miljøstyrelsens målebil hol-
der på vejen ud for prøvetag-
ningsbrønden. Afgrøden er vin-
terhvede.  
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Figur E5.5. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 20. maj 2020.  
Sugecellefeltet ligger ud for mark-
skellet langs markens sydlige 
side. Miljøstyrelsens målebil hol-
der på vejen ud for prøvetag-
ningsbrønden. Afgrøden er vår-
byg.   
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken i hele pe-
rioden er blevet drevet af en planteejendom med et sædskifte bestående af 
kornafgrøder og raps.  

Der har været anvendt handelsgødning stort set årligt i hele perioden, men 
ikke husdyrgødning. 

Figur E5.6. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 2. juli 2020.  
Sugecellefeltet ligger ud for mark-
skellet langs markens sydlige 
side. Miljøstyrelsens målebil hol-
der på vejen ud for prøvetag-
ningsbrønden.  Afgrøden er vår-
byg. 
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Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand 
  
På nogle af de stationsmarker, hvor der er etableret sugeceller, blev der 
oprindeligt også etableret en station til opsamling af drænvand, der er af-
dræner fra en større del af marken. På målestationen for drænvand blev 
der målt vandføring og udtaget prøver af drænvand til måling af nærings-
stoffer herunder nitrat og total kvælstof.  

Nitratkoncentrationen i jordvandsprøverne vil typisk være lidt højere end 
koncentrationen i drænvandet, da sugecellerne er placeret lidt højere end 

Tabel E5.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 405. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

405 6 1990 0 Vårbyg, foderkorn  107 0 0 25 0 0 2 Plante 150 28 

405 6 1991 0 Markært  0 0 0 33 0 0 188 Plante 117 13 

405 6 1992 0 Vinterhvede, foderk  174 0 0 32 0 0 2 Plante 212 37 

405 6 1993 0 Vinterhvede, foderk  187 0 0 35 0 0 2 Plante 172 31 

405 6 1994 0 Fabriksroer  162 0 0 37 0 0 2 Plante 215 27 

405 6 1995 0 Vårbyg, foderkorn  117 0 0 22 0 0 2 Plante 112 22 

405 6 1996 0 Vårraps, biobrændse  134 0 0 45 0 0 2 Plante 119 55 

405 6 1997 0 Vinterhvede, foderk  167 0 0 16 0 0 2 Plante 159 30 

405 6 1998 0 Vinterhvede (brød)  195 0 0 12 0 0 2 Plante 160 27 

405 6 1999 0 Vårbyg til malt  121 0 0 24 0 0 2 Plante 109 22 

405 6 2000 0 Vårbyg til malt  114 0 0 19 0 0 2 Plante 100 20 

405 6 2001 0 Nonfood, vinterraps  159 0 0 18 0 0 2 Plante 131 23 

405 6 2002 0 Vinterhvede  142 0 0 27 0 0 2 Plante 140 25 

405 6 2003 0 Vinterhvede  166 0 0 24 0 0 2 Plante 129 23 

405 6 2004 0 Vårbyg til malt 6% e.afg græs(nedm.)udl.forår 102 0 0 17 0 0 2 Plante 99 20 

405 6 2005 0 Vårbyg til malt  105 0 0 13 0 0 2 Plante 102 21 

405 6 2006 0 Nonfood, vinterraps  158 0 0 20 0 0 2 Plante 111 27 

405 6 2007 0 Vinterhvede  149 0 0 19 0 0 2 Plante 118 21 

405 6 2008 0 Vårbyg til malt  109 0 0 19 0 0 2 Plante 99 20 

405 6 2009 0 Vårbyg til malt  109 0 0 6 0 0 2 Plante 105 21 

405 6 2010 0 Vårbyg til malt  106 0 0 16 0 0 2 Plante 110 20 

405 6 2011 0 Vinterraps  186 0 0 23 0 0 2 Plante 138 34 

405 6 2012 0 Vinterhvede  139 0 0 17 0 0 2 Plante 163 30 

405 6 2013 0 Vårbyg til malt  121 0 0 13 0 0 2 Plante 108 21 

405 6 2014 0 Vårbyg Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 109 0 0 14 0 0 2 Plante 101 20 

405 6 2015 0 Vårbyg  115 0 0 15 0 0 2 Plante 112 22 

405 6 2016 0 Vinterraps  196 0 0 21 0 0 2 Plante 69 17 

405 6 2017 0 Vinterhvede  180 0 0 22 0 0 2 Plante 187 34 

405 6 2018 0 Vinterhvede  216 0 0 26 0 0 2 Plante 113 16 

405 6 2019 0 Vårbyg Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 119 0 0 22 0 0 2 Plante 106 20 

405 6 2020 0 Vårbyg  141 0 0 20 0 0 2 Plante 106 21 
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drænrørene. Herudover vil en del af perkolationen, der løber til drænrø-
rene blive transporteret horisontalt hen mod drænrørene. Disse forhold 
betyder, at der kan ske yderligere dispersion og omsætning i jorden under 
transport fra sugecelledybde til drænrørene. 

Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand ligger på 
nogenlunde samme niveau gennem årene, kan det understøtte vurderin-
gen af, at målingerne i sugecellefeltet kan betragtes som repræsentative for 
marken som helhed.  

Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand derimod 
varierer væsentligt i en periode, kan det indikere, at forholdene i sugecel-
lefeltet ikke er repræsentative i den givne periode. 

På station 405 udgik drænmålingerne af moniteringsprogrammet fra 2007. 
Der foreligger derfor kun målinger for perioden 1990-2006. 

I figur E5.7 vises nitratkoncentrationen målt i jordvand og i drænvand for 
station 405. Drænkoncentrationer er kun målt i perioden 1990-2006. De 
små cirkler er de ugentlige målinger, mens de lidt større cirkler er de af-
strømningsvægtede årskoncentrationer, der er opgjort for hydrologiske år, 
1. juni til 31. maj.  

Da der ikke foreligger drænmålinger for perioden fra de senere år, hvor 
arbejdsbredde og kørespor i marken er ændret, kan målingerne ikke ud-
nyttes til at vurdere eventuel betydning for afgrødevækst og gødningstil-
deling i sugecellefeltet. 

 
Figur E5.7. Nitratkoncentration målt i jordvand (grå og sorte cirkler) og drænvand (lyserøde og røde cirkler) for station 405 i 
perioden 1990 – 2022. Små cirkler er de ugentlige målinger (x-akse nederst), og udfyldte punkter/streger viser afstrømnings-
vægtede koncentrationer for hydrologiske år. Tekstforkortelser angiver afgrøden dyrket i marken det enkelte år (Vb er Vårbyg 
efterfulgt af bar jord, Vh er vinterhvede efterfulgt af bar jord, VB/e er vårbyg efterfulgt af en efterafgrøde, Vb/Vh er vårbyg efter-
fulgt af en vinterhvede, Vh/Vh er Vinterhvede efterfulgt af vinterhvede, Roer er sukkerroer, Viraps er Vinterraps, Ært er mark-
ærte).    
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet fortsat er hensigtsmæssig og repræsentativ for marken 
som helhed.  

Dette begrundes med, at sugecellefeltet ligger på mark-siden af det yderste 
kørespor, og der ikke er tegn på påvirkning fra ekstraordinær kørselsakti-
vitet. Billedmaterialet viser heller ikke tegn på systematisk forskel i afgrø-
deudvikling mellem sugecellefelt og den øvrige mark. 

Fagdatacenteret anbefaler derfor, at sugecellefeltets placering bibeholdes. 

Herudover anbefales det at genoptage målinger i dræn, evt. i en afgrænset 
årrække. 
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Bilag E6 - LOOP 4, Stationsmark 406 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 406 er vist på ortho-
fotos for ni udvalgte år i figur E6.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet i hele perioden har ligget i et område 
inde i marken med ensartet drift, og som ikke har karakter af at være en 
forager. Der er ikke tegn på ekstraordinær trafik over cellerne eller dan-
nelse af kiler. 

 



 

156 

1999 2010 2014 

2016 2017 2018 

2019 2020 2021 

Figur E6.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 406. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at gene-
relt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirkning af 
afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur E6.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, 2019 og 2020 og på figur E6.3 er vist et 
dronebillede af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem kø-
resporene.  

På figur E6.4, E6.5 og E6.6 er vist et orthomosaikbillede af hele marken 
produceret af Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019 og 
2020.  

Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation 
i farven). Det er dog vanskeligt at vurdere, om variationen er større over 
sugecellefeltet end i marken som helhed.  
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Figur E6.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 7. juni 2018 (øverst), den 27. juni 2019 (midt) og den 20. maj 2020 (ne-
derst). Afgrøden i både 2018, 2019 og 2020 var vårbyg. Sugecellefeltet er placeret inde i marken ud for samlebrønden, som kan 
ses ved markvejen, hvor bilerne holder.   
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Figur E6.3. Dronebillede taget af 
Miljøstyrelsen i 2021 med indteg-
ning af afstanden mellem køre-
sporene.   
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Figur E6.4. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 27. juni 2019. 
Sugecellefeltet ligger midt i mar-
ken ud for skellet mod markvejen 
i midten. Miljøstyrelsens målebil 
holder på markvejen ud for prø-
vetagningsbrønden. Afgrøden er 
vårbyg.  
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Figur E6.5. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 20. maj 2020. 
Sugecellefeltet ligger midt i mar-
ken ud for skellet mod markvejen 
i midten. Miljøstyrelsens målebil 
holder på markvejen ud for prø-
vetagningsbrønden.  Afgrøden er 
vårbyg.    
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Figur E6.6. Orthomosaikbillede 
af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af dro-
neoptagelser den 2. juli 2020. Su-
gecellefeltet ligger midt i marken 
til høje i billedet, og ud for skellet 
mod markvejen i midten. Miljøsty-
relsens målebil holder på mark-
vejen ud for prøvetagningsbrøn-
den.  Afgrøden er vårbyg. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken frem til 
2015 er blev drevet af en kvægejendom, med et grovfodersædskifte bestå-
ende af majs, kløvergræs og helsæd blandet med kornafgrøder. I perioden 
2015-2020 har der været dyrket vårbyg hvert år. Fra 2019 er marken blevet 
dyrket af en planteejendom. 

Der har været anvendt både handelsgødning og husdyrgødning årligt ind-
til 2015, herefter er der kun tildelt handelsgødning. 

 

Tabel 1 Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 406. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

406 6 1990 1 Fodermajs  95 250 0 9 31 0 2 Kvæg 217 44 

406 6 1991 2 Fodermajs  123 222 0 28 30 0 2 Kvæg 217 44 

406 6 1992 2 Fodermajs  70 312 0 17 39 0 2 Kvæg 179 36 

406 6 1993 1 Vinterhvede, brød  134 192 0 0 24 0 2 Kvæg 184 32 

406 6 1994 1 Vinterhvede, foderk  159 120 0 0 15 0 2 Kvæg 191 35 

406 6 1995 2 Vinterhvede, foderk  135 53 0 0 7 0 2 Kvæg 173 32 

406 6 1996 1 Vinterhvede, foderk  118 99 0 0 12 0 2 Kvæg 135 25 

406 6 1997 1 Vinterhvede, foderk  134 89 0 0 11 0 2 Kvæg 150 29 

406 6 1998 1 Fabriksroer - top  27 179 0 0 34 0 2 Kvæg 100 15 

406 6 1999 1 Helsæd, vårbyg Eft.afg. aa kl.gr., dæks.h.jul 34 152 81 0 24 10 12 Kvæg 198 30 

406 6 2000 1 Kl.græs, s+a 31-50  30 86 438 0 14 56 148 Kvæg 298 47 

406 6 2001 2 Kl.græs, s+a 11-30  33 144 205 0 18 30 139 Kvæg 232 37 

406 6 2002 2 Helsæd, vårbyg Eft.afg. a græs, dæks.h.aug 34 316 43 0 44 8 2 Kvæg 136 23 

406 6 2003 2 Helsæd, vårbyg Eft.afg. aa kl.gr., dæks.h.jul 27 115 34 0 20 6 12 Kvæg 168 29 

406 6 2004 2 Kl.græs, s. 11-30  31 135 0 5 24 0 149 Kvæg 195 31 

406 6 2005 2 Rent græs, s  43 381 0 0 70 0 2 Kvæg 143 23 

406 6 2006 2 Silomajs E.afg græs(nedm.)udl.forår 0 182 0 0 33 0 2 Kvæg 120 22 

406 6 2007 2 Silomajs  67 228 0 0 40 0 2 Kvæg 154 28 

406 6 2008 3 Silomajs  39 239 0 0 39 0 2 Kvæg 149 27 

406 6 2009 2 Silomajs  16 367 0 0 60 0 2 Kvæg 133 24 

406 6 2010 2 Silomajs  24 318 0 0 52 0 2 Kvæg 118 22 

406 6 2011 2 Silomajs  63 236 0 18 39 0 2 Kvæg 124 23 

406 6 2012 2 Majshelsæd  12 252 0 23 41 0 2 Kvæg 129 25 

406 6 2013 2 Majshelsæd Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 74 261 0 10 41 0 2 Kvæg 136 26 

406 6 2014 1 Majshelsæd  54 246 0 0 38 0 2 Kvæg 97 18 

406 6 2015 1 Vårbyg m. græsudlæg Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 45 207 0 0 32 0 2 Kvæg 121 24 

406 6 2016 0 Vårbyg Pl.+MFO, bl. rug/vårbyg/korsbl./hon.urt 108 96 0 0 15 0 2 Kvæg 118 23 

406 6 2017 0 Vårbyg Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 138 0 0 0 0 0 2 Kvæg 117 22 

406 6 2018 0 Vårbyg Pl. e.afg gr./korn(nedm.)s.1/8 143 0 0 0 0 0 2 Kvæg 105 16 

406 6 2019 0 Vårbyg E.afg bl. gr./korn/korsbl./andet (1/8) 128 0 0 0 0 0 2 Plante 128 24 

406 6 2020 0 Vårbyg  142 0 0 0 0 0 2 Plante 114 23 
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Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand 
  
På nogle af de stationsmarker, hvor der er etableret sugeceller, er der des-
uden etableret en station til opsamling af drænvand, der er afdrænet fra en 
større del af marken. På målestationen for drænvand måles vandføring og 
der udtages prøver af drænvand til måling af næringsstoffer herunder ni-
trat og total kvælstof.  

Nitratkoncentrationen i jordvandsprøverne vil typisk være lidt højere end 
koncentrationen i drænvandet, da sugecellerne er placeret lidt højere end 
drænrørene. Herudover vil en del af perkolationen, der løber til drænrø-
rene blive transporteret horisontalt hen mod drænrørene. Disse forhold 
betyder, at der kan ske yderligere dispersion og omsætning i jorden under 
transport fra sugecelledybde til drænrørene. 

Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand ligger på 
nogenlunde samme niveau gennem årene, kan det understøtte vurderin-
gen af, at målingerne i sugecellefeltet kan betragtes som repræsentative for 
marken som helhed.  

Hvis forholdet mellem koncentrationen i jordvand og drænvand derimod 
varierer væsentligt i en periode, kan det indikere, at forholdene i sugecel-
lefeltet ikke er repræsentative i den givne periode. 

I figur E6.7 vises nitratkoncentrationen målt i jordvand og i drænvand for 
station 406. De små cirkler er de ugentlige målinger, mens de lidt større 
cirkler er de afstrømningsvægtede årskoncentrationer, der er opgjort for 
hydrologiske år, 1. juni til 31. maj.  

Af figuren fremgår, at den afstrømningsvægtede nitratkoncentration i 
jordvand og drænvand for hydrologiske år ligger på omtrent samme ni-
veau i hele perioden 1990/91-2020/21.  

Umiddelbart viser målingerne således ikke tegn på at sugecellerne ikke 
kan repræsentere forholdene i marken som helhed.  
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet fortsat er hensigtsmæssig og repræsentativ for marken 
som helhed.  

Dette begrundes med, at sugecellefeltet ligger på markens langside og at 
billedmaterialet ikke viser tegn på ekstraordinære kørselsaktiviteter hen 
over sugecellefeltet. Billedmaterialet viser heller ikke tegn på systematisk 
forskel i afgrødeudvikling mellem sugecellefelt og den øvrige mark. 

Målingerne af nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand understøtter 
denne vurdering. 

Fagdatacenteret anbefaler derfor, at sugecellefeltets placering bibeholdes. 

 

 

Figur E6.7. Nitratkoncentration målt i jordvand (grå og sorte cirkler) og drænvand (lyserøde og røde cirkler) for station 406 i 
perioden 1990 – 2022. Små cirkler er de ugentlige målinger (x-akse nederst), og udfyldte punkter/streger viser afstrømnings-
vægtede koncentrationer for hydrologiske år. Tekstforkortelser angiver afgrøden dyrket i marken det enkelte år (Vb er Vårbyg 
efterfulgt af bar jord, Vh er vinterhvede efterfulgt af bar jord, VB/e er vårbyg efterfulgt af en efterafgrøde, Vb/Vh er vårbyg efter-
fulgt af en vinterhvede, Vh/Vh er Vinterhvede efterfulgt af vinterhvede, Roer er sukkerroer, Viraps er Vinterraps, Ært er mark-
ærte, Kl.græs er kløvergræs). 
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Bilag F.1 - LOOP 6, Stationsmark 601 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 601 er vist på ortho-
fotos for ni udvalgte år i figur F1.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet i hele perioden har været placeret på 
markens langside i forhold til køreretningen, samt at ingen sugeceller lig-
ger i markens kantområde/forager, og kun to sugeceller ligger under det 
yderste kørespor. 
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Figur F1.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 601. 



 

168 

 

Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at gene-
relt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirkning af 
afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur F1.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, 2019 og 2020 og på figur F1.3 er vist dro-
nebilleder af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem køre-
sporene og til skel og angivelse af område med muligt overlap mellem kø-
resporene.  

På figur F1.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produceret af 
Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019.  

Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation 
i farve og afgrødetæthed/struktur). Af dronebillederne i figur F1.3 er der 
tegn på, at afgrøden omkring det yderste kørespor er anderledes end læn-
gere inde i marken. I 2018 og 2020 er farven anderledes, og i 2019 er der 
tendens til lejesæd. Dette gælder ikke kun i forlandet, men i hele arbejds-
bredden omkring yderste kørespor. Det er dog vanskeligt at vurdere, om 
variationen er større over sugecellefeltet end i marken som helhed.  
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Figur F1.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 19. juli 2018 (øverst), den 8. juli 2019 (midt) og den 14. maj 2020 (ne-
derst). Afgrøden i både 2018 og 2019 var vårbyg. I 2020 var der vinterhvede. Sugecellefeltet er placeret inde i marken ud for 
samlebrønden, som kan ses ved læhegnet i kanten af marken. 
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Figur F1.3. Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juli 2019 (tv) og 14. maj 2020 (th) med indtegning af foragerens bredde. 
Den røde markering på billedet til højre angiver et område med muligt overlap på grund af reduceret bredde mellem kørespo-
rene. I 2019 var afgrøden vårbyg og i 2020 var der vinterhvede.  



 

171 

Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken frem til 
1997 er blev drevet af en blandet husdyrejendom med både kvæg og svin. 
Herefter er brugstypen skiftet flere gange. De seneste 10 år fra 2011 er mar-
ken drevet at en planteejendom med et sædskifte bestående af kornafgrø-
der blandet med majs og kartofler. 

Der har været anvendt både handelsgødning og husdyrgødning årligt i 
hele perioden fra 1990, bortset fra i 1991, hvor der kun er tildelt en mindre 
mængde husdyrgødning til markært. 

 

  

Figur F1.4. Orthomosaikbillede af 
hele marken produceret af Miljø-
styrelsen på baggrund af drone-
optagelser den 8. juli 2019. Suge-
cellefeltet ligger ud for markskel-
let langs markens østlige side i 
det nordøstlige hjørne af billedet. 
Miljøstyrelsens målebil holder på 
markvejen ud for prøvetagnings-
brønden. Afgrøden er vårbyg. 
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet fortsat er repræsentativ for marken som helhed.  

Dette begrundes med, at sugecellefeltet ligger på markens langside, og at 
billedmaterialet ikke viser tegn på ekstraordinære kørselsaktiviteter hen 
over sugecellefeltet. Billedmaterialet viser heller ikke tegn på systematisk 
forskel i afgrødeudvikling mellem sugecellefelt og den øvrige mark. 

Fagdatacenteret anbefaler derfor, at sugecellefeltets placering bibeholdes. 

Tabel F1.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 601. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

601 1 1990 7 Vinterbyg, foderkor  122 214 0 0 54 0 2 Kv+sv 124 24 

601 1 1991 8 Markært  0 24 0 0 4 0 210 Kv+sv 140 16 

601 1 1992 2 Vinterhvede, foderk  68 208 0 0 53 0 2 Kv+sv 74 13 

601 1 1993 2 Vårraps, industri  107 177 0 0 61 0 2 Kv+sv 70 18 

601 1 1994 2 Vinterhvede, foderk  54 262 0 0 66 0 2 Kv+sv 169 31 

601 1 1995 2 Vinterbyg, foderkor  69 238 0 0 60 0 2 Kv+sv 122 23 

601 1 1996 2 Vårbyg, foderkorn  48 138 0 0 34 0 2 Kv+sv 98 20 

601 1 1997 1 Vinterraps, industr  63 112 0 0 28 0 2 Kv+sv 38 10 

601 1 1998 2 Vinterhvede  49 139 0 0 39 0 2 Andet 141 24 

601 1 1999 2 Vinterhvede  80 157 0 0 44 0 2 Andet 106 18 

601 1 2000 2 Vinterbyg  62 99 0 0 27 0 2 Andet 88 18 

601 1 2001 2 Vinterraps  72 231 0 0 64 0 2 Andet 70 14 

601 1 2002 2 Vinterhvede  73 116 0 0 34 0 2 Andet 127 23 

601 1 2003 1 Vintertriticale  44 121 0 0 35 0 2 Svin 100 20 

601 1 2004 1 Vårbyg  26 124 0 0 31 0 2 Svin 85 17 

601 1 2005 1 Vinterhvede  87 117 0 0 28 0 2 Svin 106 19 

601 1 2006 1 Vårbyg  33 106 0 0 24 0 2 Svin 78 16 

601 1 2007 1 Havre  14 110 0 0 23 0 2 Svin 157 35 

601 1 2008 1 Vinterhvede 6% e.afg olieræddike(nedm.) 81 120 0 0 26 0 2 Svin 111 20 

601 1 2009 2 Vinterhvede  76 140 0 0 30 0 2 Svin 121 22 

601 1 2010 2 Silomajs  41 172 0 0 34 0 2 Svin 148 27 

601 1 2011 1 Vårbyg  27 174 0 0 35 0 2 Svin 92 19 

601 1 2012 1 Vinterhvede  61 129 0 0 28 0 2 Plante 121 23 

601 1 2013 1 Vinterbyg  63 130 0 0 28 0 2 Plante 108 21 

601 1 2014 1 Vinterraps  52 136 0 0 31 0 2 Plante 144 35 

601 1 2015 1 Vinterhvede Pl. e.afg korsblomstr.(nedm.) 70 127 0 0 32 0 2 Plante 117 22 

601 1 2016 2 Vårbyg Pl. e.afg korsblomstr.(nedm.) 38 128 0 0 36 0 2 Plante 91 17 

601 1 2017 1 Kartoffel, stivelse  108 117 0 0 33 0 2 Plante 187 27 

601 1 2018 1 Vårbyg Målr.e. græs udl. forår 38 118 0 0 30 0 2 Plante 98 15 

601 1 2019 1 Vårbyg  27 118 0 0 30 0 2 Plante 113 21 

601 1 2020 2 Vinterhvede  99 163 0 0 40 0 2 Plante 118 20 
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Bilag F.2 - LOOP 6, Stationsmark 602 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 602 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur F2.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet i hele perioden har været placeret inde 
i marken og mellem køresporene. Der er således ingen sugeceller, der lig-
ger i markens kantområde/forager eller under kørespor. 
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Figur F2.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 602. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at gene-
relt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirkning af 
afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur F2.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, 2019 og 2020 og på figur F2.3 er vist dro-
nebilleder af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem køre-
sporene og angivelse af område med muligt overlap mellem køresporene.  
 
På figur F2.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produceret af 
Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019.  
 
Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation 
i farve og afgrødens tæthed/struktur). Det er dog vanskeligt at vurdere 
om variationen er større over sugecellefeltet end i marken som helhed.  

  



 

176 

 
 

  

  

  

Figur F2.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 19. juli 2018 (øverst), den 8. juli 2019 (midt) og den 14. maj 2020 (nederst). 
Afgrøden i både 2018 og 2019 var energimajs. I 2020 var der kartofler. Sugecellefeltet er placeret inde i marken ud for samlebrønden 
som kan ses på billederne. 
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Figur F2.3. Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juli 2019 (tv) og 27. juli 2020 (th) med indtegning af afstanden mellem køresporene. 
Den røde markering på billedet til højre angiver et område med muligt overlap på grund af reduceret bredde mellem køresporene. I 2019 
var afgrøden energimajs og i 2020 var der kartofler. 
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Figur F2.4 Orthomosaikbillede af hele marken produceret af Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser den 8. juli 2019. Sugecellefeltet 
ligger inde i marken i billedets øverste højre hjørne. Miljøstyrelsens målebil holder på markvejen ud for prøvetagningsbrønden Afgrøden er 
energimajs. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken frem til 
2003 blev drevet af et kvægbrug med et grovfodersædskifte bestående af 
græs, roer og majs i rotation med kornafgrøder. Efter 2003 er marken først 
blevet drevet af et svinebrug frem til 2016, og herefter af henholdsvis et 
plantebrug og senest et kvægbrug. I perioden 2004-2012 er der blevet dyr-
ket kornafgrøder, og i perioden 2013-2019 er der dyrket majs til energi. 

De første 3 år fra 1990-1991 er der ikke registreret anvendelse af husdyr-
gødning. Herefter har der været anvendt både handelsgødning og husdyr-
gødning stort set årligt. 

Tabel 1 Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 602. 

 

  

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

602 5 1990 1 Kløvergræs-slet  178 0 0 19 0 0 64 Kvæg 220 33 

602 5 1991 1 Vårbyg, foderkorn  158 0 0 15 0 0 2 Kvæg 132 25 

602 5 1992 1 Vinterhvede, foderk  173 0 0 19 0 0 2 Kvæg 169 30 

602 5 1993 1 Foderroer  97 421 0 10 75 0 2 Kvæg 164 25 

602 5 1994 2 Fodermajs  80 257 0 24 50 0 2 Kvæg 179 36 

602 5 1995 2 Fodermajs  93 163 0 23 36 0 2 Kvæg 189 38 

602 5 1996 2 Vårbyg, foderkorn  48 132 0 0 20 0 2 Kvæg 114 23 

602 5 1997 1 Vinterhvede, foderk  138 144 0 0 22 0 2 Kvæg 143 27 

602 5 1998 2 Fodersukkerroe  123 305 0 0 81 0 2 Kvæg 105 15 

602 5 1999 2 Silomajs  57 223 0 15 33 0 2 Kvæg 124 23 

602 5 2000 2 Vårbyg  58 115 0 0 17 0 2 Kvæg 100 20 

602 5 2001 3 Vårbyg  47 118 0 0 18 0 2 Kvæg 91 19 

602 5 2002 2 Silomajs  15 340 0 4 84 0 2 Kvæg 124 23 

602 5 2003 2 Silomajs  13 242 0 6 58 0 2 Kvæg 111 20 

602 5 2004 2 Vårbyg Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 59 120 0 0 24 0 2 Andet 119 23 

602 5 2005 2 Vårbyg m. græsudlæg Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 72 143 0 0 32 0 2 Svin 117 22 

602 5 2006 2 Vårbyg m. græsudlæg E.afg græs(nedm.)udl.forår 65 134 0 0 29 0 2 Svin 79 16 

602 5 2007 2 Vårbyg Eft.afg. a græs, dæks.h.aug 113 139 13 14 28 1 2 Svin 196 40 

602 5 2008 2 Vårbyg Eft.afg. a græs, dæks.h.aug 137 0 12 13 0 1 2 Svin 76 15 

602 5 2009 1 Vårbyg  32 146 0 0 29 0 2 Svin 81 16 

602 5 2010 1 Vinterhvede 6% e.afg græs(nedm.)udl.forår 69 148 0 0 28 0 2 Svin 102 20 

602 5 2012 1 Vårbyg til malt  43 110 0 0 25 0 2 Svin 87 18 

602 5 2013 1 Majs til energi  90 115 0 0 27 0 2 Svin 172 32 

602 5 2014 1 Majs til energi  85 139 0 10 35 0 2 Svin 5 10 

602 5 2015 1 Majs til energi  230 79 0 0 19 0 2 Svin 170 32 

602 5 2016 1 Majs til energi  109 99 0 30 26 0 2 Plante 195 36 

602 5 2017 1 Majs til energi Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 92 106 0 30 29 0 2 Plante 153 29 

602 5 2018 1 Majs til energi  54 117 0 0 31 0 2 Kvæg 142 27 

602 5 2019 1 Majs til energi Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 95 93 0 15 17 0 2 Kvæg 179 34 

602 5 2020 1 Kartoffel, stivelse  134 146 0 11 35 0 2 Kvæg 191 27 
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet fortsat er repræsentativ for marken som helhed.  
 
Dette begrundes med, at sugecellefeltet ligger inde midt i marken, og at 
billedmaterialet ikke viser tegn på ekstraordinære kørselsaktiviteter hen 
over sugecellefeltet. Billedmaterialet viser heller ikke tegn på systematisk 
forskel i afgrødeudvikling mellem sugecellefelt og den øvrige mark. 
 
Fagdatacenteret anbefaler derfor, at sugecellefeltets placering bibeholdes. 

 



 

181 

Bilag F.3 - LOOP 6, Stationsmark 603 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 603 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur F3.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet i hele perioden har været placeret på 
markens langside i forhold til køreretningen, samt at ingen sugeceller lig-
ger i markens kantområde, og kun to sugeceller ligger under det yderste 
kørespor. I 2020 ser der ud til at have været nogle ekstraordinære kørsels-
aktiviteter/vendinger over sugecellefeltet.  
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1999 2010 2012 

2016 2017 2018 

2019 2020 2021 

Figur F3.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 603. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at der 
generelt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirk-
ning af afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur F3.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, 2019 og 2020 og på figur F3.3 er vist dro-
nebilleder af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem køre-
sporene.  

På figur F3.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produceret af 
Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019.  

Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation 
i farve og afgrødetæthed/struktur). Det er dog vanskeligt at vurdere om 
variationen er større over sugecellefeltet end i marken som helhed.  
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Figur F3.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 19. juli 2018 (øverst), den 8. juli 2019 (midt) og den 27. juli 2020 (nederst). 
Afgrøden i 2018 var kartofler. I 2019 og 2020 var der energimajs. Sugecellefeltet er placeret inde i marken ud for samlebrønden, 
der ligger i kanten af marken bag ved bilen.   
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Figur F3.3. Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juli 2019 (tv) og 27. juli 2020 (th) med indtegning af afstanden mellem 
køresporene. I både 2019 og 2020 var afgrøden energimajs. 

 
Figur F3.4. Orthomosaikbillede produceret af Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser den 8. juli 2019. Sugecellefeltet 
ligger ud for markskellet langs markens nordlige side. Miljøstyrelsens målebil holder på vejen ud for prøvetagningsbrønden. 
Afgrøden er energimajs. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken frem til 
2003 blev drevet af et kvægbrug med et grovfodersædskifte bestående af 
græs, roer og helsæd i rotation med kornafgrøder. Efter 2003 er brugstypen 
skiftet flere gange. I perioden 2004-2012 er der blevet dyrket kornafgrøder 
vekslende med raps, og i perioden 2013-2019 er der dyrket majs til energi, 
samt et enkelt år kartofler. 

Der er tildelt handelsgødning årligt på nær i 2001, hvor der var kvælstof-
fikserende afgrøde på marken. Der er tilført husdyrgødning i de fleste år, 
dog ikke i 1990, 1992, 2001 og 2011.  

 

Tabel F3.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 603. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

603 1 1990 1 Græs til slet  209 0 0 22 0 0 63 Kvæg 220 26 

603 1 1991 1 Kløvergræs,afgr,sle  205 149 27 11 20 3 56 Kvæg 173 23 

603 1 1992 1 Vårbyg, foderkorn  103 0 0 0 0 0 2 Kvæg 69 14 

603 1 1993 1 Vinterhvede, foderk  122 101 0 0 12 0 2 Kvæg 146 26 

603 1 1994 2 Foderroer  135 300 0 0 61 0 2 Kvæg 175 27 

603 1 1995 2 Korn, ærter modenhe Græs til afgræsning, 0-10 pct. kløver 41 187 26 0 33 3 81 Kvæg 219 26 

603 1 1996 2 Græs til afgræsning  224 0 340 17 0 35 71 Kvæg 189 26 

603 1 1997 1 Græs til afgræsning  207 0 288 17 0 30 74 Kvæg 205 28 

603 1 1998 2 Kl.græs, a. 11-30  180 0 203 13 0 31 88 Kvæg 223 33 

603 1 1999 2 Helsæd, vårbyg Eft.afg. aa græs, dæks.h.jul 84 133 73 0 20 11 2 Kvæg 190 29 

603 1 2000 2 Helsæd, vårbyg Eft.afg. aa græs, dæks.h.jul 152 0 57 0 0 9 2 Kvæg 200 34 

603 1 2001 3 Helsæd, vårbyg/ært Eft.afg. ss græs, dæks.h.jul 0 0 0 0 0 0 43 Kvæg 254 35 

603 1 2002 2 Helsæd, vårbyg/ært Eft.afg. aa græs, dæks.h.jul 34 102 71 0 17 11 47 Kvæg 263 36 

603 1 2003 2 Helsæd, vårbyg/ært E.afg a+s græs, d.h.jul (s) 56 167 35 0 42 5 47 Kvæg 253 34 

603 1 2004 2 Vårbyg Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 33 197 0 0 43 0 2 Andet 119 23 

603 1 2005 2 Vårbyg m. græsudlæg Eft.afg. a græs, dæks.h.aug 72 141 6 0 32 1 2 Svin 115 23 

603 1 2006 2 Vårbyg  41 112 0 0 21 0 2 Svin 82 17 

603 1 2007 2 Nonfood, vinterraps  39 139 0 0 27 0 2 Svin 184 45 

603 1 2008 2 Vinterhvede  54 124 0 0 24 0 2 Svin 121 22 

603 1 2009 1 Vårbyg 6% e.afg græs(nedm.)udl.forår 32 146 0 0 29 0 2 Svin 87 17 

603 1 2010 1 Vårbyg  44 148 0 0 28 0 2 Svin 88 16 

603 1 2011 0 Vinterraps  34 0 0 0 0 0 2 Plante 100 25 

603 1 2012 1 Vinterhvede  100 185 0 0 37 0 2 Svin 128 24 

603 1 2013 1 Majs til energi  115 114 0 0 27 0 2 Svin 146 27 

603 1 2014 1 Majs til energi  85 139 0 10 35 0 2 Svin 5 10 

603 1 2015 1 Majs til energi  115 79 0 0 19 0 2 Svin 213 40 

603 1 2016 1 Majs til energi  109 99 0 30 26 0 2 Plante 195 36 

603 1 2017 1 Majs til energi Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 92 106 0 30 29 0 2 Plante 175 33 

603 1 2018 1 Kartoffel, stivelse  105 220 0 0 54 0 2 Kvæg 203 29 

603 1 2019 1 Majs til energi  95 93 0 15 17 0 2 Kvæg 179 34 

603 1 2020 1 Majs til biomasse Målr.e. græs udl. forår 95 119 0 15 28 0 2 Kvæg 552 103 
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet fortsat er repræsentativ for marken som helhed.  

Dette begrundes med, at sugecellefeltet ligger på markens langside, og at 
billedmaterialet ikke viser tegn på ekstraordinære kørselsaktiviteter hen 
over sugecellefeltet. Billedmaterialet viser heller ikke tegn på systematisk 
forskel i afgrødeudvikling mellem sugecellefelt og den øvrige mark.  

Fagdatacenteret anbefaler derfor, at sugecellefeltets placering bibeholdes. 

Da flere sugeceller ligger i markens kantområde og marken modtager hus-
dyrgødning stort set årligt, anbefales det herudover, at der indhentes sup-
plerende oplysninger om de anvendte metoder til kile/sektionskontrol 
ved tildeling af husdyrgødning i kantområderne. 
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Bilag F.4 - LOOP 6, Stationsmark 604 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 604 er vist på ortho-
fotos for ni udvalgte år i figur F4.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet i hele perioden har været placeret inde 
i marken. Der er således ingen sugeceller, der ligger i markens kantom-
råde/forager. 2-3 sugeceller ligger nogle år under et kørespor. Der er ikke 
tegn på, at køresporet generelt bliver benyttet til ekstraordinære transport-
aktiviteter. 
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Figur F4.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 604. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at gene-
relt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirkning af 
afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur F4.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, 2019 og 2020 og på figur F4.3 er vist dro-
nebilleder af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem køre-
sporene.  

Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation 
i farve og afgrødetæthed/struktur). Det er dog vanskeligt at vurdere, om 
variationen er større over sugecellefeltet end i marken som helhed.  
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Figur F4.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 26. juni 2018 (øverst), den 8. juli 2019 (midt) og den 27. juli 2020 (ne-
derst). Afgrøden i 2018 var vinterraps. I 2019 var der vinterhvede og i 2020 var der energimajs. Sugecellefeltet ligger inde i mar-
ken udfor samlebrønden, som kan ses på billederne.    
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken frem til 
2009 blev drevet af et kvægbrug med et grovfodersædskifte bestående af 
græs, majs og grønkorn i rotation med kornafgrøder. Efter 2009 er marken 
drevet at et plantebrug med kornafgrøder, majs og raps.  

Der er tildelt handelsgødning årligt på nær i 2001 og 2002. Der er tilført 
husdyrgødning i alle årene, på nær i 1990.  

 

  

  
Figur F4.3. Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juli 2019 (tv) og 27. juli 2020 (th) med indtegning af afstanden mellem 
køresporene. I 2019 var der vinterhvede og 2020 var afgrøden energimajs.    
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet fortsat er repræsentativ for marken som helhed.  

Dette begrundes med, at sugecellefeltet ligger inde midt i marken, og at 
billedmaterialet ikke viser tegn på ekstraordinære kørselsaktiviteter hen 
over sugecellefeltet. Billedmaterialet viser heller ikke tegn på systematisk 
forskel i afgrødeudvikling mellem sugecellefelt og den øvrige mark. 

Fagdatacenteret anbefaler derfor, at sugecellefeltets placering bibeholdes. 

 

Tabel F4.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 604. 

    

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

604 1 1990 1 Vårbyg + udlæg, fod Græs til afgræs,slet 95 0 0 0 0 0 2 Kvæg 211 35 

604 1 1991 2 Vårbyg, foderkorn  81 49 0 0 0 0 2 Kvæg 94 18 

604 1 1992 1 Vårhvede, foderkorn  34 114 0 0 10 0 2 Kvæg 72 13 

604 1 1993 1 Fodermajs  27 268 0 0 47 0 2 Kvæg 170 34 

604 1 1994 1 Fodermajs  57 310 0 34 67 0 2 Kvæg 189 38 

604 1 1995 2 Vårbyg + udlæg, fod Græs til afgræsning, 0-10 pct. kløver 105 204 40 0 27 5 2 Kvæg 117 21 

604 1 1996 1 Græs til afgræsning  146 0 217 0 0 22 2 Kvæg 189 20 

604 1 1997 1 Grønkorn Græs til afgræsning, 0-10 pct. kløver 128 93 151 0 14 16 2 Kvæg 228 21 

604 1 1998 2 Grønkorn, vårbyg Eft.afg. aa græs, dæks.h.jul 162 144 248 0 33 45 2 Kvæg 212 31 

604 1 1999 2 Kl.græs, a. 11-30  153 0 400 0 0 72 73 Kvæg 223 33 

604 1 2000 2 Grønkorn, vårbyg Eft.afg. aa græs, dæks.h.jul 94 71 231 0 11 41 2 Kvæg 161 27 

604 1 2001 2 Grønkorn, vårbyg Eft.afg. aa græs, dæks.h.jul 0 163 128 0 28 23 2 Ikke oply 161 27 

604 1 2002 3 Grønkorn, vårbyg Eft.afg. sss 11-30, dæks.h.maj 0 95 0 0 17 0 33 Kvæg 232 38 

604 1 2003 3 Kl.græs, s. 11-30  150 106 0 0 19 0 124 Kvæg 244 39 

604 1 2004 2 Silomajs  19 270 0 10 50 0 2 Kvæg 111 20 

604 1 2005 3 Silomajs  19 232 0 10 42 0 2 Kvæg 163 30 

604 1 2006 2 Silomajs  22 278 0 11 50 0 2 Kvæg 187 34 

604 1 2007 3 Grønkorn, vårbyg E.afg s u.50%kl d.h.jun (s) 86 117 0 0 21 0 33 Kvæg 194 32 

604 1 2008 1 Silomajs E.afg græs(nedm.)udl.forår 24 230 0 12 40 0 2 Kvæg 124 23 

604 1 2009 2 Silomajs  40 127 0 6 26 0 2 Kvæg 99 18 

604 1 2010 1 Silomajs  31 133 0 14 23 0 2 Plante 124 23 

604 1 2011 1 Silomajs  51 112 0 26 16 0 2 Plante 124 23 

604 1 2012 1 Majshelsæd  41 145 0 21 21 0 2 Plante 116 22 

604 1 2013 1 Vinterhvede  65 166 0 0 15 0 2 Plante 129 23 

604 1 2014 2 Vinterhvede Pl. e.afg olieræddike(nedm.) 91 164 0 0 30 0 2 Plante 137 26 

604 1 2015 1 Majshelsæd Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 32 142 0 13 22 0 2 Plante 143 27 

604 1 2016 1 Vårbyg  26 128 0 0 22 0 2 Plante 91 17 

604 1 2017 1 Vinterbyg  72 192 0 0 46 0 2 Plante 141 24 

604 1 2018 1 Vinterraps  94 161 0 3 25 0 2 Plante 126 28 

604 1 2019 2 Vinterhvede Målr.e. olieræddike 52 177 0 0 30 0 2 Plante 106 18 

604 1 2020 1 Majs til biomasse Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 33 197 0 6 32 0 2 Plante 695 130 



 

194 

Bilag F.5 - LOOP 6, Stationsmark 606 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 606 er vist på ortho-
fotos for ni udvalgte år i figur F5.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet i hele perioden har været placeret på 
markens langside i forhold til køreretningen. Der er ikke et tydeligt kant-
område i marken over sugecellefeltet, og køresporene ser ud til at variere 
fra år til år. Sugecellerne ligger i god afstand til markskellet. 

 



 

195 

1999 2010 2012 

2015 2017 2018 

2019 2020 2021 

Figur F5.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 606. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at gene-
relt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirkning af 
afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur F5.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2018, 2019 og 2020 og på figur F5.3 er vist dro-
nebilleder af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem køre-
sporene.  

Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation 
i farve og afgrødetæthed/struktur). Det er dog vanskeligt at vurdere, om 
variationen er større over sugecellefeltet end i marken som helhed.  
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Figur F5.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 29. maj 2018 (øverst), den 8. juli 2019 (midt) og den 28. juli 2020 (ne-
derst). Afgrøden i 2018 og 2019 var havre. I 2020 var den vårbyg. Sugecellefeltet ligger inde i marken ud for samlebrønden, 
som kan ses i kanten af marken ved vejen. 
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken frem til 
1996 blev drevet af et svinebrug med et sædskifte bestående af raps og 
kornafgrøder. Fra 1997 har brugstypen varieret, men fra 2006 har marken 
været drevet af et plantebrug.  Sædskiftet har siden 1996 bestået af flere år 
med kløvergræs i omdrift med havre og vårbyg. 

Der kun tildelt handelsgødning i den første del af perioden fra 1990 til 
1998. Der er tildelt husdyrgødning de fleste år i hele perioden. Bedriften er 
på et tidspunkt i starten af 2000’erne omlagt til økologisk drift.  

  

  
Figur F3.3. Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juli 2019 (tv) og 28. juli 2020 (th) med indtegning af afstanden mellem 
køresporene. I 2019 var der havre og 2020 var afgrøden vårbyg. 
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet fortsat er repræsentativ for marken som helhed.  

Dette begrundes med, at sugecellefeltet ligger på markens langside, og at 
billedmaterialet ikke viser tegn på ekstraordinære kørselsaktiviteter hen 
over sugecellefeltet. Billedmaterialet viser heller ikke tegn på systematisk 
forskel i afgrødeudvikling mellem sugecellefelt og den øvrige mark. 

Fagdatacenteret anbefaler derfor, at sugecellefeltets placering bibeholdes. 

Tabel F5.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 606. 

    

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

606 1 1990 0 Vårbyg, foderkorn  90 0 0 13 0 0 2 Svin 124 24 

606 1 1991 0 Vårbyg, foderkorn  82 140 0 8 34 0 2 Svin 105 20 

606 1 1992 0 Vårbyg, foderkorn  90 0 0 14 0 0 2 Svin 48 10 

606 1 1993 0 Vårbyg, foderkorn  107 0 0 12 0 0 2 Svin 84 16 

606 1 1994 0 Vårraps, industri  52 232 0 0 38 0 2 Svin 70 18 

606 1 1995 0 Vinterhvede, brød  76 202 0 0 48 0 2 Svin 138 24 

606 1 1996 0 Vinterbyg, foderkor  75 164 0 0 26 0 2 Svin 101 19 

606 1 1997 0 Grønkorn Italiensk rajgræs 196 0 0 29 0 0 2 Plante 319 16 

606 1 1998 1 Kl.græs, a. 0-10  174 0 134 8 0 21 2 Kvæg 207 31 

606 1 1999 1 Kl.græs, s+a 11-30  0 79 0 0 15 0 203 Plante 239 36 

606 1 2000 2 Grønkorn, vinterrug Eft.afg. aa græs, dæks.h.jul 0 201 0 0 39 0 2 Plante 189 32 

606 1 2001 1 Kl.græs, a. 31-50 (  0 172 22 0 30 4 131 Plante 189 20 

606 1 2002 2 Helsæd, vårbyg/ært Eft.afg. aa kl.gr., dæks.h.jul 0 72 31 0 12 6 39 Kvæg 167 23 

606 1 2003 2 Kl.græs, a. 31-50 (  0 139 57 0 24 10 131 Kvæg 189 20 

606 1 2004 1 Kl.græs, s+a 31-50  0 131 0 0 23 0 143 Plante 172 27 

606 1 2005 0 Helsæd, vårbyg/ært Eft.afg. aa kl.gr. (økol.) 0 142 0 0 25 0 42 Kvæg 156 21 

606 1 2006 1 Helsæd, vårbyg/ært Eft.afg. s græs, dæks.h.aug 0 118 0 0 21 0 31 Plante 172 24 

606 1 2007 1 Kl.græs, s. 31-50 (  0 170 0 0 29 0 151 Plante 187 30 

606 1 2008 1 Helsæd, vårbyg/ært E.afg a o.50%kl d.h.jun (s) 0 71 0 0 12 0 59 Plante 110 14 

606 1 2009 0 Kl.græs, s. 31-50 (  0 51 0 0 9 0 143 Plante 157 22 

606 1 2010 0 Havre (økol.)  0 0 0 0 0 0 2 Plante 77 17 

606 1 2011 1 Havre (økol.)  0 108 0 0 16 0 2 Plante 83 19 

606 1 2012 1 Helsæd, vårbyg (øko Udl. kl.gr., renbestand e høst 0 56 0 0 9 0 2 Plante 124 21 

606 1 2013 1 Kl.græs, s. 31-50 (  0 67 0 0 9 0 191 Plante 211 29 

606 1 2014 1 Kl.græs, s+a 31-50  0 73 0 0 11 0 176 Plante 196 27 

606 1 2015 1 Kl.græs, s+a 31-50  0 64 0 0 12 0 178 Plante 196 27 

606 1 2016 1 Kl.græs, s. 31-50 (  0 66 0 0 10 0 164 Plante 181 25 

606 1 2017 1 Kl.græs, s+a 31-50  0 53 12 0 8 2 150 Plante 166 23 

606 1 2018 0 Havre (økol.)  0 33 0 0 11 0 2 Plante 85 14 

606 1 2019 1 Havre (økol.)  0 57 0 0 13 0 2 Plante 57 11 

606 1 2020 1 Vårbyg (økol.)  0 57 0 0 13 0 2 Plante 66 13 
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Bilag F.6 - LOOP 6, Stationsmark 607 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 607 er vist på ortho-
fotos for ni udvalgte år i figur F6.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet i hele perioden har været placeret på 
markens langside i forhold til køreretningen, samt at ingen sugeceller lig-
ger i markens kantområde. 2-3 sugeceller ligger i perioder under et køre-
spor inde i marken. I 2019 og 2020 har marken været opdelt, så sugecelle-
feltet har ligget tættere på markhjørne og vendeområde. Der er dog ikke 
tegn på, at der har været ekstraordinær kørsel hen over sugecellerne. 

På baggrund af billedmaterialet ser det ikke ud til, at arbejdsbredden i 
marken generelt er øget over tid. 
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Figur F6.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 607. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecel-
lerne og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at gene-
relt ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirkning af 
afgrøden.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering 
af afgrødens homogenitet. På figur F6.2 er vist dronebilleder af området 
omkring sugecellefeltet fra 2019, 2020 og 2021 og på figur F6.3 er vist dro-
nebilleder af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem køre-
sporene og angivelse af område med muligt overlap mellem køresporene.  

På figur F6.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produceret af 
Miljøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019.  

Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken 
som helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation 
i farve og afgrødetæthed/struktur). Det er dog vanskeligt at vurdere, om 
variationen er større over sugecellefeltet end i marken som helhed.  
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Figur F6.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juli 2019 (øverst), den 28. juli 2020 (midt) og den 12. juli 2021. Afgrø-
den i 2019 var vårbyg. I 2020 og 2021 var der energimajs. Sugecellefeltet er placeret inde i marken ud for samlebrønden, som 
ligger i kanten af marken ved det første træ i læhegnet, som kan ses på billederne. 
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Figur F6.3. Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juli 2019 (tv) og 28. juli 2020 (th) med indtegning af afstanden mellem 
køresporene. I 2019 var afgrøden vårbyg og i 2020 var der energimajs. 



 

205 

Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken hovedsa-
geligt har været drevet af et kvægbrug, med et grovfodersædskifte bestå-
ende af græsroer, helsæd og kornafgrøder. 

Der er de fleste år tilført både handelsgødning og husdyrgødning. I 19 af 
årene har marken i perioder været afgræsset.  

 

Figur F6.4. Orthomosaikbillede af 
hele marken produceret af Miljø-
styrelsen på baggrund af drone-
optagelser den 8. juli 2019. Suge-
cellefeltet ligger ud for markskel-
let langs markens vestlige lang-
side øverst til venstre i billedet. 
Afgrøden er vårbyg. 
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af 
sugecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen 
af sugecellefeltet fortsat er repræsentativ for marken som helhed.  

Dette begrundes med, at sugecellefeltet ligger på markens langside, og at 
billedmaterialet ikke viser tegn på ekstraordinære kørselsaktiviteter hen 
over sugecellefeltet. Billedmaterialet viser heller ikke tegn på systematisk 
forskel i afgrødeudvikling mellem sugecellefelt og den øvrige mark. 

Arbejdsbredden ser ikke ud til at være øget over tid.  

Fagdatacenteret anbefaler derfor, at sugecellefeltets placering bibeholdes, 
og der følges op på eventuel udvikling i arbejdsbredden. 

Tabel F6.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 607. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

607 1 1990 1 Græs til slet  199 0 0 10 0 0 59 Kvæg 189 23 

607 1 1991 1 Rent græs  184 80 51 14 9 6 55 Kvæg 173 20 

607 1 1992 1 Vårbyg, foderkorn  32 0 0 3 0 0 2 Kvæg 70 13 

607 1 1993 1 Foderroer  110 595 0 2 155 0 2 Kvæg 181 27 

607 1 1994 1 Vårbyg + udlæg, fod Græs til afgræsning, 0-10 pct. kløver 0 185 10 0 54 1 2 Kvæg 152 21 

607 1 1995 1 Græs til afgræsning  213 0 108 10 0 14 2 Kvæg 220 24 

607 1 1996 1 Græs til afgræsning  276 0 184 19 0 19 2 Kvæg 157 18 

607 1 1997 1 Vårbyg, foderkorn  4 92 0 16 19 0 2 Kvæg 85 17 

607 1 1998 1 Fodersukkerroe  90 309 0 9 104 0 2 Kvæg 179 26 

607 1 1999 1 Vårbyg m. kløverudl Eft.afg. a kl.gr., dæks.h.aug 98 0 11 0 0 2 12 Kvæg 298 46 

607 1 2000 1 Grønkorn, vinterrug Eft.afg. aa kl.gr., dæks.h.jul 173 0 121 16 0 18 12 Svin 117 20 

607 1 2001 3 Kl.græs, a. 0-10  173 94 24 4 20 3 2 Svin 211 33 

607 1 2002 2 Vårbyg m. græsudlæg Eft.afg. a græs, dæks.h.aug 138 77 6 12 8 1 2 Andet 100 20 

607 1 2003 1 Vårbyg m. græsudlæg Eft.afg. a kl.gr., dæks.h.aug 104 182 13 0 32 1 12 Kvæg 100 20 

607 1 2004 2 Vårbyg  0 427 0 0 114 0 2 Andet 71 14 

607 1 2005 2 Havre Eft.afg. a græs, dæks.h.aug 55 139 28 0 65 3 2 Kvæg 103 22 

607 1 2006 2 Helsæd, vårbyg/ært E.afg s u.50%kl d.h.jun (s) 186 106 0 6 18 0 125 Kvæg 594 84 

607 1 2007 2 Kl.græs, a. 31-50  110 25 269 0 2 23 93 Kvæg 187 30 

607 1 2008 2 Kl.græs, a. 0-10  151 0 297 0 0 26 2 Kvæg 169 25 

607 1 2009 1 Kl.græs, a. 0-10  117 0 241 5 0 21 2 Kvæg 169 25 

607 1 2010 1 Havre  55 0 0 0 0 0 2 Kvæg 98 22 

607 1 2011 1 Vinterhvede  108 83 0 9 11 0 2 Kvæg 130 24 

607 1 2012 2 Vårbyg Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 47 143 0 0 17 0 2 Kvæg 108 22 

607 1 2013 2 Helsæd, vårbyg Eft.afg. aa græs, dæks.h.jul 108 9 46 0 1 5 2 Kvæg 164 28 

607 1 2014 3 Grønkorn, vårbyg Eft.afg. sa  31-50, dæks.h.jun 61 474 51 0 57 6 23 Kvæg 122 19 

607 1 2015 2 Kl.græs, s+a 31-50  134 0 212 12 0 25 80 Kvæg 157 22 

607 1 2016 1 Kl.græs, s+a 31-50  189 0 175 13 0 22 94 Kvæg 226 31 

607 1 2017 0 Kl.græs, s+a 31-50  163 0 238 10 0 28 89 Kvæg 208 28 

607 1 2018 0 Kl.græs, a. 31-50  221 0 323 9 0 40 47 Kvæg 192 26 

607 1 2019 0 Vårbyg Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 81 215 0 0 27 0 2 Kvæg 113 21 

607 1 2020 1 Majs til biomasse Målr.e. græs udl. forår 77 154 0 10 27 0 2 Plante 556 104 



 

207 

Bilag F.7 - LOOP 6, Stationsmark 608 

Sugecellernes placering 
Sugecellernes omtrentlige placering på stationsmark 608 er vist på orthof-
otos for ni udvalgte år i figur F7.1.  

Af billederne ses, at sugecellefeltet i hele perioden har været placeret på 
markens langside i forhold til køreretningen, samt at ingen sugeceller lig-
ger i markens kantområde/forager. To sugeceller ligger under det yderste 
kørespor.  

På baggrund af billedmaterialet ser det ikke ud til, at arbejdsbredden i 
marken generelt er øget over tid. 

Herudover fremgår det af billederne fra ca. 2015, at der er ind/udkørsel til 
marken i markhjørnet syd for sugecellefeltet. Der er dog ikke tydelige tegn 
på ekstraordinær kørsel hen over sugecellefeltet. 
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Figur F7.1. Sugecellers omtrentlige placering i ni udvalgte år fra 1999 til 2021 for station 608. 
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Registrering af homogenitet i vækstsæsonen 
Miljøstyrelsen registrerer årligt placering af kørespor omkring sugecellerne 
og vurderer homogeniteten af afgrøden i løbet af vækstsæsonen. 

Visuelle registreringer i marken for perioden 1995-2020 indikerer, at generelt 
ikke har været tegn på uregelmæssig kørsel eller synlig påvirkning af afgrø-
den.  

Som supplement til de visuelle registreringer har Miljøstyrelsen siden 
2018/2019 taget dronebilleder af stationsmarkerne som støtte til vurdering af 
afgrødens homogenitet. På figur F7.2 er vist dronebilleder af området om-
kring sugecellefeltet fra 2018, 2019 og 2020 og på figur F7.3 er vist dronebille-
der af sugecelleområdet med indtegning af afstanden mellem køresporene og 
angivelse af område med muligt overlap mellem køresporene.  

På figur F7.4 er vist et orthomosaikbillede af hele marken produceret af Mil-
jøstyrelsen på baggrund af droneoptagelser i 2019.  

Dronebillederne viser tegn på inhomogenitet i afgrøden, både på marken som 
helhed og omkring sugecellefeltet (vurderet på baggrund af variation i farve 
og afgrødetæthed/struktur). Det er dog vanskeligt at vurdere, om variationen 
er større over sugecellefeltet end i marken som helhed.  
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Figur F7.2.  Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 19. juli 2018 (øverst), den 8. juli 2019 (midt) og den 14. maj 2020. Afgrø-
den var i 2018 vårbyg. I 2019 og 2020 var der kløvergræs. Sugecellefeltet er placeret inde i marken ud for samlebrønden, som 
kan ses i markskellet på billederne.  
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Figur F7.3. Dronebilleder taget af Miljøstyrelsen den 8. juli 2019 (tv) og 14. maj 2020 (th) med indtegning af afstanden mellem 
køresporene. I både 2019 og 2020 var afgrøden kløvergræs.    
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Dyrkningspraksis 
Driftslederen har årligt afgivet interviewoplysninger om dyrkning og gød-
ningspraksis i perioden 1990 til nu. Af disse fremgår, at marken hovedsageligt 
har været drevet af et kvægbrug frem til 2018, med et grovfodersædskifte be-
stående af græs i omdrift vekslende med majs, lucerne og kornafgrøder. Fra 
2018 er marken drevet af et plantebrug. 

Der er tildelt både handelsgødning og husdyrgødning de fleste år. De seneste 
3 år fra 2018 til 2020 er der dog kun tildelt husdyrgødning.  

  

Figur F7.4. Orthomosaikbillede af 
hele marken produceret af Miljø-
styrelsen på baggrund af drone-
optagelser den 8. juli 2019. Suge-
cellefeltet ligger ud for markskel-
let langs markens vestlige skel 
nederst til venstre i billedet. Miljø-
styrelsens målebil holder i mark-
hjørnet ud for sugecellefeltet. Af-
grøden er kløvergræs.  
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Anbefaling 
På baggrund af billedmaterialet og de opstillede kriterier for vurdering af su-
gecellernes placering er det Fagdatacenterets vurdering, at placeringen af su-
gecellefeltet fortsat er repræsentativ for marken som helhed.  

Dette begrundes med, at sugecellefeltet ligger på markens langside, og at bil-
ledmaterialet ikke viser tegn på ekstraordinære kørselsaktiviteter hen over 
sugecellefeltet. Billedmaterialet viser heller ikke tegn på systematisk forskel i 
afgrødeudvikling mellem sugecellefelt og den øvrige mark. 

Arbejdsbredden ser ikke ud til at være øget over tid.  

Fagdatacenteret anbefaler derfor, at sugecellefeltets placering bibeholdes, og 
der følges op på eventuel udvikling i arbejdsbredden. 

Tabel F7.1. Information om sædskifte og gødningsforbrug i marken på station 608. 

 

stnr jbnr år DeHa afgrøde EafgTekst hanN husN udbN HanP husP udbP Nfix brug Nfj Pfj 

608 1 1990 1 Græs til slet  135 0 0 11 0 0 63 Kvæg 220 26 

608 1 1991 1 Rent græs  110 78 283 6 11 36 61 Kvæg 220 25 

608 1 1992 1 Vinterhvede, foderk  162 0 0 0 0 0 2 Kvæg 105 19 

608 1 1993 2 Fodermajs  99 196 0 34 28 0 2 Kvæg 142 29 

608 1 1994 2 Korn, ærter modenhe Græs til afgræsning, 0-10 pct. kløver 119 200 0 7 25 0 87 Kvæg 268 24 

608 1 1995 2 Græs til afgræsning  351 126 19 0 16 2 81 Kvæg 252 29 

608 1 1996 2 Græs til afgræsning  305 81 48 0 12 5 2 Kvæg 220 25 

608 1 1997 2 Græs til afgræsning  204 151 114 0 23 12 2 Kvæg 236 27 

608 1 1998 2 Rent græs, s+a  266 77 125 8 14 21 2 Kvæg 239 36 

608 1 1999 2 Rent græs, s+a  208 68 187 0 11 34 2 Kvæg 223 33 

608 1 2000 2 Rent græs, s+a  180 97 61 0 16 11 2 Kvæg 244 39 

608 1 2001 2 Rent græs, s+a  331 109 84 0 18 15 2 Kvæg 283 45 

608 1 2002 2 Rent græs, s+a  185 167 181 0 30 33 2 Kvæg 260 41 

608 1 2003 2 Grønkorn, vårbyg Lucerne til fabrik 0 90 0 0 16 0 340 Kvæg 360 40 

608 1 2004 2 Lucerne til foder  0 0 0 0 0 0 288 Kvæg 252 30 

608 1 2005 2 Rent græs, s  149 221 0 0 40 0 2 Kvæg 130 21 

608 1 2006 2 Kl.græs, s. 11-30  221 180 0 0 32 0 105 Kvæg 317 51 

608 1 2007 2 Lucerne til foder  0 0 0 32 0 0 405 Kvæg 356 42 

608 1 2008 2 Lucerne til foder  0 0 0 35 0 0 405 Kvæg 356 42 

608 1 2009 2 Vinterhvede E.afg. f. s græs, dæks.h.aug 59 92 0 0 15 0 2 Kvæg 87 16 

608 1 2010 2 Rent græs, s  164 280 0 0 46 0 2 Kvæg 310 47 

608 1 2011 2 Rent græs, s  217 187 0 0 31 0 2 Kvæg 296 45 

608 1 2012 1 Rent græs, s  165 223 0 0 35 0 2 Kvæg 240 36 

608 1 2013 1 Majshelsæd  34 108 0 17 11 0 2 Plante 142 27 

608 1 2014 2 Majshelsæd Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 80 115 0 30 17 0 2 Kvæg 148 28 

608 1 2015 2 Majs til energi Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 45 176 0 30 27 0 2 Kvæg 156 29 

608 1 2016 2 Majs til energi Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 63 196 0 15 29 0 2 Kvæg 146 27 

608 1 2017 2 Majs til energi Pl. e.afg græs(nedm.)udl.forår 44 202 0 25 32 0 2 Kvæg 153 29 

608 1 2018 2 Vårbyg (økol.)  0 189 0 0 37 0 2 Plante 71 11 

608 1 2019 2 Kl.græs, s. 31-50 (  0 300 0 0 42 0 147 Plante 196 27 

608 1 2020 2 Kl.græs, s. 31-50 (  0 264 0 0 38 0 154 Plante 199 27 
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Bilag G - Betydning af kørespor for målte nitrat-
koncentrationer og nitratudvaskning i jordvand 

Som det fremgår af rapporten, er sugecellefelternes placering i forhold til fx 
kørespor løbende blevet registreret og vurderet af den ansvarlige myndighed 
og af Fagdatacenter for stofudvaskning fra dyrkede arealer (benævnes heref-
ter Fagdatacenteret).  

Ændringer i maskinpark og markstørrelser har siden 2014-2016 medført 
større arbejdsbredde og dermed større afstand mellem kørespor. Det har 
medført, at flere jordvandsstationer nu ligger i områder, der kan være påvir-
ket af aktiviteter omkring forager, herunder ekstraordinære kørselsaktiviteter 
og risiko for uensartet gødningstildeling i forhold til den øvrige mark. 

Vurderingerne har hidtil ført til beslutning om at flytte fire stationer, hen-
holdsvis 302 og 303, som er flyttet, og 105 og 106, hvor flytning er i gang. 

I 2022 har Fagdatacenteret gennemført en systematisk gennemgang af de re-
sterende jordvandsstationer for at vurdere, om der kan være risiko for at de 
målte koncentrationer kan være påvirket af ekstraordinære forhold. Gennem-
gangen af jordvandsstationerne er baseret på de årlige registreringer kørespor 
og afgrødevækst i marken samt på tilgængeligt billedmateriale i form af luft-
fotos og dronefotos. Data indikerer, at der kan være risiko for at målingerne 
fra følgende jordvandsstationer kan være ekstraordinært påvirket af aktivite-
ter på jordoverfladen. 

Fagdatacenteret har med udgangspunkt i gennemgangen foretaget en analyse 
af det samlede datasæt, hvor de gennemsnitlige afstrømningsvægtede Nitrat-
N koncentrationer fra nogle eller alle de nævnte stationer er udeladt i de år, 
hvor mere end halvdelen af sugecellerne ligger under områder med ekstraor-
dinær megen kørsel  

Dataanalysen er gennemført ved at opstille fem scenarier (tabel G.1), hvor 
data fra en eller flere af den nævnte stationer er udeladt. Dette med henblik 
på en vurdering af om data fra den/de pågældende stationer påvirker de gen-
nemsnitlige koncentrationer opgjort på opland- eller oplandstypeniveau sy-
stematisk i flere år. 

Data er sammenholdt med et datasæt (B1), hvor de pågældende stationer er 
inkluderet.  Scenarie B1 svarer til det antal stationer som indgik i Landover-
vågningsrapporten for 2020. 

Data som er henholdsvis inkluderet og ekskluderet de enkelte år er opsum-
meret i tabel G.1 og figur G.1.  

Betydningen af scenarierne for den afstrømningsvægtede nitrat-N koncentra-
tion og nitratudvaskning er præsenteret i figur G.2-G.5, og er opgjort på hen-
holdsvis oplandsniveau og oplandstype-niveau (ler/sand). 
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Tabel G.1. Scenarieoversigt med angivelse af stationer/data som er ekskluderet i de enkelte 
scenarier. Herudover er hydrologiske år, hvor den beregnede perkolation er mindre end 10 
mm ekskluderet. Dette omfatter i alt ca. 10 datapunkter i hele perioden. Stationsnumre skrevet 
med rød skrift er de ekstra stationer, der er udeladt i forhold til basisscenariet B1. 
Scenarie Beskrivelse Ekskluderede stationer/data 
B1 Data præsenteret i Landovervågn-

ingsrapport 2020. 
LOOP 1: 102, 103, 106  
LOOP 2:  
LOOP 3: 305, 307, 308 (nye stationer) 
LOOP 4: 
LOOP 6: 605 

N1 Som B1, men hvor data fra alle 
stationer, som kan være påvirket 
af kørespor mm. er ekskluderet fra 
ca. 2014/15 

LOOP 1: 102, 103, 103 + 104, 105   
LOOP 2: 201, 202, 205, 206 
LOOP 3: 305, 307, 308 (nye stationer) 
LOOP 4: 402, 403 
LOOP 6: 605 

N2 Som B1, men hvor data fra station 
104, 201 og 402 er ekskluderet fra 
ca. 2014/15 
 

LOOP 1: 102, 103, 106 + 104 
LOOP 2: 201 
LOOP 3: 305, 307, 308 (nye stationer) 
LOOP 4: 402 
LOOP 6: 605 

N3 Som B1, men hvor data fra station 
105, 202 og 403 er ekskluderet fra 
ca. 2014/15 
 

LOOP 1: 102, 103, 106 + 105 
LOOP 2: 202 
LOOP 3: 305, 307, 308 (nye stationer) 
LOOP 4: 403 
LOOP 6: 605 

N4 Som B1, men hvor data fra station 
205 er ekskluderet fra ca. 2014/15 
 

LOOP 1: 102, 103, 106 
LOOP 2: 205 
LOOP 3: 305, 307, 308 (nye stationer) 
LOOP 4:  
LOOP 6: 605 

N5 Som B1, men hvor data fra station 
206 er ekskluderet fra ca. 2014/15 
 

LOOP 1: 102, 103, 106 
LOOP 2: 206 
LOOP 3: 305, 307, 308 (nye stationer) 
LOOP 4:  
LOOP 6: 605 
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Figur G.1. Oversigt over dataanvendelse i scenarie B1 – 2020 datasæt (øverst) og N1 – 2020 datasæt, hvor data med risiko for 
påvirkning fra kørespor er sorteret fra (nederst).  
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Figur G.2. Gennemsnitlig afstrømningsvægtet nitrat-N koncentration for hydrologiske år opgjort per LOOP opland for de 6 sce-
narier beskrevet i tabel 1. Den grå referencelinje ved ca. 10,3 mg Nitrat-N/l, svarer til en nitratkoncentration på 50 mg/l. 
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Figur G.3. Gennemsnitlig nitratudvaskning hydrologiske år opgjort per LOOP opland for de 6 scenarier beskrevet i tabel 1.  
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Figur G.4. Gennemsnitlig afstrømningsvægtet nitrat-N koncentration for hydrologiske år opgjort per oplandstype for de 6 scena-
rier beskrevet i tabel 1 (gennemsnit per oplandstype er baseret på inkluderede stationer i de enkelte oplande. 
 

Figur G.5. Gennemsnitlig afstrømningsvægtet nitrat-N koncentration (øverst) og nitratudvaskning (nederst) for hydrologiske år 
opgjort per oplandstype for de 6 scenarier beskrevet i tabel 1 (gennemsnit per oplandstype er baseret på inkluderede stationer i 
de enkelte oplande). 
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Opsummering 
Datagennemgangen viser, at udviklingen i koncentrationerne i Nitrat-N i pe-
rioden efter 2015 varierer afhængig af hvilke stationer, der indgår i dataopgø-
relserne i perioden. På lerjordene ser det ud til at udeladelse af station 104 og 
i nogen grad 402 påvirker det samlede gennemsnit mere end ved at udelade 
de øvrige stationer med ekstraordinære kørselsaktiviteter (105 og 403).  På 
sandjordene ser det ud til at udeladelse af station 206 påvirker resultatet mere 
end udeladelse af de øvrige stationer (201, 202 og 205).  

Når alle stationer med mulig køresporspåvirkning er trukket ud (scenarie N1) 
ligger de gennemsnitlige årlige nitrat-N koncentrationer generelt lavere i pe-
rioden efter 2015 end, når stationerne er med. Den gennemsnitlige koncentra-
tion for perioden 2015/16-2020/21 opgjort for lerjordsoplandene er således 
ca. 16 mg nitrat-N/l i scenarie B1 mod ca. 13 mg/l i scenarie N1. For sand-
jordsoplandene er den gennemsnitlige nitrat-N koncentration i perioden ca. 
20 mg nitrat-N/l i scenarie B1 mod ca. 16,5 mg/l i scenarie N1.  

Når de stationer, som vurderes at kunne være påvirket af kørselsaktiviteter, 
er trukket ud, er antallet af stationer inkluderet i opgørelserne reduceret. 
Dette kan i sig selv medvirke til variationen, idet det primært er stationer i 
LOOP 1 og LOOP 2, som er udeladt. I scenarie N1 er antallet af inkluderede 
stationer således reduceret fra i alt ca. 25-26 stationer i perioden 1990-2015 (12-
13 stationer per oplandstype - ler/sand) til ca. 18-19 stationer efter ca. 2015 (9 
stationer per oplandstype). 

Herudover varierer landbrugspraksis, herunder afgrøder og gødningsanven-
delse, mellem de enkelte stationer, hvilket også påvirker koncentrationsni-
veauet. 

Det har ikke været muligt på baggrund af data at konkludere entydigt, om 
variationen skyldes de ekstraordinære kørselsaktiviteter, eller blot skyldes 
den naturlige forskel i landbrugspraksis og gødningsanvendelse på de en-
kelte stationer i de enkelte år. 

Yderligere analyse med henblik på at adskille eventuelle effekter af ekstraor-
dinære kørselsaktiviteter fra effekter af landbrugspraksis kunne evt. indebære 
systematisk analyse af data ved brug af dynamisk modellering. Dette har der 
ikke været ressourcer til i forbindelse med nærværende data gennemgang. 

FDC har derfor i figurerne i afsnit 5 i landovervågningsrapporten for 2021 
valgt at præsentere data både med og uden stationer med tegn på ekstraordi-
nære kørselsaktiviteter (henholdsvis scenarie B1 og N1). 

 

 

 
 





VURDERING AF PLACERING AF 
SUGECELLEFELTER FOR 
STATIONSMARKER I LOOP-OPLANDE

Udvikling af landbrugsmaskiner med en større 
arbejdsbredde har medført ændret kørselsmønster på 
nogle stationsmarker i Landovervågningen. I rapporten 
foretages en systematisk gennemgang og vurdering af
sugecellefelternes placering i forhold til kørespor i marken. 

ISBN: 978-87-7156-751-9
ISSN: 2244-9981


	Vurdering af placering af sugecellefelter for stationsmarker i LOOP-oplande
	Titelblad
	Datablad
	Indhold
	Baggrund
	Sammenfatning
	Sugecellernes fordeling på markerne i LOOP-oplandene
	Hidtidig anvendelse af målte koncentrationer i jordvand
	Årlig LOOP-rapportering (senest Blicher-Mathiesen et al., 2021)
	NLES5-udvikling
	Rapportering i forhold til Danmarks undtagelse fra Nitratdirektivet

	Vurdering af sugecellernes placering i LOOP-oplandene
	Risiko for gødningsoverlap ved tildeling af handelsgødning
	Risiko for gødningsoverlap ved tildeling af husdyrgødning
	Anvendelse af præcisionsteknikker i LOOP-oplandene
	Ekstraordinære kørselsaktiviteter
	Vurderingsparametre

	Anbefaling
	Referencer
	Bilag A - Dataoversigt_stationer
	Bilag B.1 - LOOP 1, Stationsmark 104
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag B.2 - LOOP 1, Stationsmark 107
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag C.1 - LOOP 2, Stationsmark 201
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.2 - LOOP 2, Station 202
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.3 - LOOP 2, Station 203
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.4 - LOOP 2, Station 204
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.5 - LOOP 2, Station 205
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.6 - LOOP 2, Station 206
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag D.1 - LOOP 3, Stationsmark 301
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag D.2 - LOOP 3, Stationsmark 304
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag E.1 - LOOP 4, Stationsmark 401
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag E.2 - LOOP 4, Stationsmark 402
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag E.3 - LOOP 4, Stationsmark 403
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag E.4 - LOOP 4, Stationsmark 404
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag E.5 - LOOP 4, Stationsmark 405
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag E6 - LOOP 4, Stationsmark 406
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag F.1 - LOOP 6, Stationsmark 601
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.2 - LOOP 6, Stationsmark 602
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.3 - LOOP 6, Stationsmark 603
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.4 - LOOP 6, Stationsmark 604
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.5 - LOOP 6, Stationsmark 606
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.6 - LOOP 6, Stationsmark 607
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.7 - LOOP 6, Stationsmark 608
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag G - Betydning af kørespor for målte nitratkoncentrationer og nitratudvaskning i jordvand
	Opsummering

	TR266_omslag.pdf
	Dias nummer 1
	Dias nummer 2

	TR266_omslag.pdf
	Dias nummer 1
	Dias nummer 2

	Tom side
	Tom side
	TR266Datablad.pdf
	Indhold
	Baggrund
	Sammenfatning
	Sugecellernes fordeling på markerne i LOOP-oplandene
	Hidtidig anvendelse af målte koncentrationer i jordvand
	Årlig LOOP-rapportering (senest Blicher-Mathiesen et al., 2021)
	NLES5-udvikling
	Rapportering i forhold til Danmarks undtagelse fra Nitratdirektivet

	Vurdering af sugecellernes placering i LOOP-oplandene
	Risiko for gødningsoverlap ved tildeling af handelsgødning
	Risiko for gødningsoverlap ved tildeling af husdyrgødning
	Anvendelse af præcisionsteknikker i LOOP-oplandene
	Ekstraordinære kørselsaktiviteter
	Vurderingsparametre

	Anbefaling
	Referencer
	Bilag A - Dataoversigt_stationer
	Bilag B.1 - LOOP 1, Stationsmark 104
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag B.2 - LOOP 1, Stationsmark 107
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag C.1 - LOOP 2, Stationsmark 201
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.2 - LOOP 2, Station 202
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.3 - LOOP 2, Station 203
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.4 - LOOP 2, Station 204
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.5 - LOOP 2, Station 205
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.6 - LOOP 2, Station 206
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag D.1 - LOOP 3, Stationsmark 301
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag D.2 - LOOP 3, Stationsmark 304
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag E.1 - LOOP 4, Stationsmark 401
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag E.2 - LOOP 4, Stationsmark 402
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag E.3 - LOOP 4, Stationsmark 403
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag E.4 - LOOP 4, Stationsmark 404
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag E.5 - LOOP 4, Stationsmark 405
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag E6 - LOOP 4, Stationsmark 406
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag F.1 - LOOP 6, Stationsmark 601
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.2 - LOOP 6, Stationsmark 602
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.3 - LOOP 6, Stationsmark 603
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.4 - LOOP 6, Stationsmark 604
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.5 - LOOP 6, Stationsmark 606
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.6 - LOOP 6, Stationsmark 607
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.7 - LOOP 6, Stationsmark 608
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag G - Betydning af kørespor for målte nitratkoncentrationer og nitratudvaskning i jordvand
	Opsummering
	Bagside


	TR266Datablad.pdf
	Indhold
	Baggrund
	Sammenfatning
	Sugecellernes fordeling på markerne i LOOP-oplandene
	Hidtidig anvendelse af målte koncentrationer i jordvand
	Årlig LOOP-rapportering (senest Blicher-Mathiesen et al., 2021)
	NLES5-udvikling
	Rapportering i forhold til Danmarks undtagelse fra Nitratdirektivet

	Vurdering af sugecellernes placering i LOOP-oplandene
	Risiko for gødningsoverlap ved tildeling af handelsgødning
	Risiko for gødningsoverlap ved tildeling af husdyrgødning
	Anvendelse af præcisionsteknikker i LOOP-oplandene
	Ekstraordinære kørselsaktiviteter
	Vurderingsparametre

	Anbefaling
	Referencer
	Bilag A - Dataoversigt_stationer
	Bilag B.1 - LOOP 1, Stationsmark 104
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag B.2 - LOOP 1, Stationsmark 107
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag C.1 - LOOP 2, Stationsmark 201
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.2 - LOOP 2, Station 202
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.3 - LOOP 2, Station 203
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.4 - LOOP 2, Station 204
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.5 - LOOP 2, Station 205
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag C.6 - LOOP 2, Station 206
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag D.1 - LOOP 3, Stationsmark 301
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag D.2 - LOOP 3, Stationsmark 304
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag E.1 - LOOP 4, Stationsmark 401
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag E.2 - LOOP 4, Stationsmark 402
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag E.3 - LOOP 4, Stationsmark 403
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag E.4 - LOOP 4, Stationsmark 404
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag E.5 - LOOP 4, Stationsmark 405
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag E6 - LOOP 4, Stationsmark 406
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Nitratkoncentrationer i jordvand og drænvand
	Anbefaling

	Bilag F.1 - LOOP 6, Stationsmark 601
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.2 - LOOP 6, Stationsmark 602
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.3 - LOOP 6, Stationsmark 603
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.4 - LOOP 6, Stationsmark 604
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.5 - LOOP 6, Stationsmark 606
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.6 - LOOP 6, Stationsmark 607
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag F.7 - LOOP 6, Stationsmark 608
	Sugecellernes placering
	Registrering af homogenitet i vækstsæsonen
	Dyrkningspraksis
	Anbefaling

	Bilag G - Betydning af kørespor for målte nitratkoncentrationer og nitratudvaskning i jordvand
	Opsummering





