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Formål 
Arbejdsgruppens opgave er årligt at foreslå økonomisk optimale normer til ”Udvalg vedr. kvælstofnormer, -
prognoser og kvælstof i husdyrgødning” (Normudvalget), herunder fagligt at vurdere, om der er forhold, 
der giver anledning til at ændre i årets indstillinger.  
 
Oprettelse og sammensætning 
Arbejdsgruppens sammensætning fastsættes af Normudvalget, og ledes af den person på SEGES, der er 
ansvarlig for landsforsøgene til bestemmelse af kvælstofbehov i afgrøder.  
 
Opgaven 
Grundlaget for forslag til indstilling af de økonomisk optimale kvælstofnormer skal være beregninger, der 
baseres på udbytteforsøg under Landsforsøgene, forskningsresultater fra AU-AGRO samt relevante 
udenlandske forsøg. Forslag til indstilling skal gennemføres på grundlag af flere års forsøgsresultater samt 
aktuelle afgrøde- og kvælstofpriser som angivet i Drejebogen (Procedurer for indstilling af kvælstofnormer 
og normudbytter). Som beslutningsgrundlag for arbejdsgruppen udarbejder SEGES en oversigt over alle 
forslag til indstilling af normer samt en dokumentation for beregningerne. I denne oversigt indgår bl.a. 
basisnormen for sidste år, forslag til ændring af basisnorm samt afvigelse mellem ny basisnorm og 
forsøgsresultater.  
 
Indsats og arbejdsform 
Der afholdes 1-2 møder årligt, hvor seneste møde skal være afholdt mindst to uger før forårsmødet i 
Normudvalget. Bilag fremsendes til Arbejdsgruppens medlemmer senest en uge forud for et møde. Hvis et 
medlem af Arbejdsgruppen er forhindret i at deltage i et møde, skal medlemmet forud for mødet skriftligt 
tilkendegive, om de foreslåede indstillinger kan godkendes. Referat samt forslag til indstilling af økonomisk 
optimale normer skal rundsendes senest en uge inden forårsmødet i Normudvalget. 
 
Resultat 
Formanden for Arbejdsgruppen fremsender sit årlige forslag til indstilling af økonomisk optimale 
kvælstofnormer til Normudvalget med angivelse af, hvorvidt der er tale om en enig indstilling. I tilfælde af 
at det ikke er enig indstilling, redegøres for, hvori uenigheden består. 
 
Sammensætning 
Arbejdsgruppen har pt repræsentanter fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet (AU-AGRO), Institut 
for Bioscience, Aarhus Universitet (AU-BIOS), Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns 
Universitet (KU-IFRO), Landbrugsstyrelsen (LBST), Miljøstyrelsen (MST), SEGES og en lokal 
planteavlskonsulent, som er medlem af Erfagruppen vedr. gødskning. 
 
 
 
 



De nuværende medlemmer af Arbejdsgruppen er:  
AU-AGRO: Ingrid K. Thomsen 
AU-BIOS: Gitte Blicher-Mathiesen 
KU-IFRO: Brian H. Jacobsen 
LBST: Liva Vejlgaard, Tobias Holger Baden 
MST: Annette Dodensig Pedersen 
SEGES: Leif Knudsen (formand), Susi Lyngholm, Kristoffer Piil 
Lokal planteavlskonsulent: Lars Møller Christensen 


