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Vedr. Bemærkninger til SEGES’ kommentering af Virkemid-
delrapporten 
 
NaturErhvervstyrelsen har den 11. februar 2016 anmodet DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, om be-
mærkninger til en række spørgsmål stillet af SEGES i et notat af 15. juli 
2015 til rapporten ”Virkemidler til realisering af 2. generations vandpla-
ner og målrettet arealregulering”. 
 
Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat ”Be-
mærkninger til SEGES’ kommentering af Virkemiddelrapporten”, udar-
bejdet af seniorforsker Elly Møller Hansen, seniorforsker Ingrid Kaag 
Thomsen og professor Jørgen Eriksen, alle Institut for Agroøkologi. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet 
og Fødevare- ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018”. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Flinterup 
Specialkonsulent,  
Koordinator for myndighedsrådgivning 
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Bemærkninger til SEGES’ kommentering af Virkemiddelrapporten 
Elly Møller Hansen, Ingrid K. Thomsen og Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi 
 
 
BAGGRUND 
 
SEGES har fremsendt en række kommentarer til DCA-rapport nr. 052, dec. 2014 (i det følgende benævnt 
”Virkemiddelrapporten”) til Miljø- og Fødevareministeriet i form af ”Notat med kommentarer til rapporten 
”Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering”, dateret 15. juli 2015. 
  
Til brug for ministeriets videre arbejde med Virkemiddelrapporten har NaturErhvervstyrelsen (NAER) den 
11. februar 2016 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) om at give et kort svar på en 
række spørgsmål fra SEGES og herunder vurdere, om de allerede er underlagt nye analyser eller kunne give 
anledning til dette. Spørgsmålene, som ønskes besvaret, fremgår af NAERs bestilling af 11. februar 2016. 
 
Notatet fra SEGES (dateret 15. juli 2015) har været diskuteret i regi af ”Partnerskab for videnopbygning om 
virkemidler og arealregulering”, hvor der var nedsat et ”Fagligt netværk om helhedsvurdering af 
virkemidler”. Det faglige netværk bestod af repræsentanter for bl.a. SEGES, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
NaturErhvervstyrelsen og universiteterne i Aarhus og København. På baggrund af diskussionerne i 
netværket blev udarbejdet notatet ”Afrapportering fra ”Fagligt netværk for helhedsvurdering af 
virkemidler”” (Eriksen og Jensen, 2016). 
 
I besvarelsen herunder fremgår de aktuelle kommentarer fra SEGES (med kursiv), efterfulgt af DCAs 
bemærkninger til hvert spørgsmål. 
 
 
BESVARELSE 
 
Kommentar fra SEGES: 
Manglende fokus på, at virkemidlerne ikke er additive, for høj en referenceudvaskning, manglende 
differentiering af effekter efter forholdene vil alle sammen bevirke, at effekten af virkemidler vil blive 
overvurderet og omkostningerne til at nå en given reduktion vil blive undervurderet. 
 



Svar fra DCA:  
Som beskrevet i Virkemiddelrapporten (side 11) er vi enige i, at virkemidlernes effekter ikke kan betragtes 
som additive, og at der ved anvendelse af flere virkemidler på samme areal må forventes vekselvirkninger. 
Mht. differentiering er dette gjort, hvor vi har vurderet, at datagrundlaget var tilstrækkeligt. 
 
Kommentar fra SEGES: 
Efterafgrøder: Generelt er det et problem, at forsøgene ikke alle er gennemført uden ukrudtsbekæmpelse 
om efteråret. Det er også en mangel i rapporten, at udvaskning fra mineralisering af nedpløjede 
efterafgrøder ikke er behandlet mere indgående. Det er ikke rimeligt kun at regne med tab ved 
sædskifteændringer på lerjord. Angivelse af potentiale for efterafgrøder er misvisende i rapporten. 5 års 
resultater i LOOP oplande på lerjord i Østdanmark viser en udvaskning på i gennemsnit 19 kg kvælstof pr. 
ha, og det synes usandsynligt, at efterafgrøder i et sådant opland skal have en effekt på 12 kg kvælstof pr. 
ha. Angivelse af potentiale for efterafgrøder er misvisende i rapporten. 
 
Svar fra DCA:  
Vi er enige i, at det under gældende regler for ”Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede 
afgrøder” (Anonym, 2015), som blev indført i 2011, ville være ønskeligt om alle hidtidige forsøg med 
udvaskningsmålinger var blevet udført i sammenligning med parceller uden ukrudtsbekæmpelse om 
efteråret. Efterhånden udføres der flere forsøg med den ønskede sammenligning. Det er dog fortsat 
vanskeligt at generalisere resultater fra parceller med ukrudt og spildfrø, som kan variere betydeligt i 
artssammensætning, mængde og udbredelse, til generelle værdier for effekt af ukrudt og spildfrø på 
udvaskningen.   
 
Mineralisering fra pligtige efterafgrøder er indregnet i efterafgrødernes forfrugtsværdi (Anonym, 2015) og 
kaldes også ’eftervirkning’. Tilgrundliggende forsøg og beregninger er beskrevet af Berntsen et al. (2005). I 
Virkemiddelrapporten henvises til Hansen og Thomsen (2013), for en nærmere beskrivelse af beregning af 
forfrugtsvirkningen. 
  
Med hensyn til rimeligheden i kun at regne med tab ved sædskifteændringer på lerjord antages det, at der 
henvises til økonomiske tab, idet der i Virkemiddelrapporten, side 31 er anført: ”Da behovet for 
sædskifteændringer er størst på lerjord grundet den relativt højere andel af vinterhvede, som skal erstatte 
vårbyg, opgøres omkostningerne kun for bedrifter på lerjord. Brian H. Jacobsen, IFRO, har i personlig 
kommentar oplyst følgende herom: ”Denne vurdering er baseret på, at potentialet for efterafgrøder er 
størst på sandjord grundet en større andel med vårafgrøder. Der kan måske i nogle situationer være tab 
ved sædskifteændringer på sandjord, men omfanget vil være mindre, måske endda beskedent. Det 
vurderes, at sædskiftet på lerjord er vigtigst. Problemstillingen er belyst af Jacobsen (2012), hvor de 
kystoplande, der har plads til flere efterafgrøder efter 140.000 ha målrettede efterafgrøder, alle er 
domineret af lerjord (appendiks 4 i Jacobsen, 2012). Fremadrettet vil det være relevant at se nærmere på 
de faktisk mulige sædskifteændringer i de enkelte kystoplande i forhold til det indsatskrav, der er opstillet.”  
 
Med hensyn til, at angivelsen af potentialet for efterafgrøder er misvisende i rapporten, er det korrekt, at 
der blot er angivet det totale areal med forårssåede afgrøder. I Thomsen et al. (2015) er potentialet 
korrigeret i forhold til afgrøder, som ikke muliggør dyrkning af efterafgrøder.  



 
I kommentaren fra SEGES sammenholdes efterafgrøders revurderede udvaskningsreducerende effekt på 12 
kg N/ha med et udvaskningsgennemsnit på 19 kg N/ha for 5 års resultater i LOOP-oplande på lerjord i 
Østdanmark. I Virkemiddelrapporten er der i Bilag 3 redegjort for, at der er få tilgrundliggende forsøgspar 
til beregning af de 12 kg N/ha. Vi er enige i, at flere resultater ville være ønskelige. Efterafgrøder kan være 
meget effektive, idet Hansen et al. (2015) målte udvaskninger på under 5 kg N/ha i parceller med 
olieræddike på to forskellige lokaliteter. Nedbørsmængden og dermed afstrømningen har stor betydning 
for udvaskningen på lerjord og dermed for efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt. Derfor blev der i 
Bilag 3 til Virkemiddelrapporten foretaget beregninger af afstrømning ved dyrkning af vårbyg på en JB6-jord 
i et østdansk klima (som ved Flakkebjerg) gennem en 20-års periode for at vurdere nedbørs-forholdene for 
de pågældende forsøg. Det blev konkluderet, at afstrømningsmæssigt må forsøgsresultaterne betragtes 
som repræsentative for lerjord på nedbørsfattige lokaliteter. Da der ikke i kommentarerne fra SEGES 
henvises til de aktuelle år for de 19 kg N/ha i LOOP-gennemsnittet, er det ikke muligt at vurdere, om de 
nedbørsmæssigt adskiller sig fra normal-år. 
   
Kommentar fra SEGES: 
På kvægbrug er skift fra majshelsæd til slætgræs et effektivt og realistisk mulighed. Det burde derfor være 
nærmere analyseret, hvad effekt og økonomi netop i dette tiltag er. 
 
Svar fra DCA:  
Denne problematik er behandlet af Thomsen et al. (2015). Her er det vurderet, at omlægningen mellem 
majs:græs skal ske i forholdet 1:1,3 for at opnå samme udbytte. Det vil således være nødvendigt ikke blot at 
omlægge majs, men også andre afgrøder, til græs. Det betyder, at der vil være tale om forskellige 
referencesituationer, hvilket vanskeliggør en generel fastsættelse af miljøeffekten. Af samme grund indgik 
et skift fra majshelsæd til græs ikke i de videre beregninger baseret på Thomsen et al. (2015). 
 
Kommentar fra SEGES: 
Generelt er udvaskningen i referencesituationen overvurderet på lerjord, hvor der er angivet en udvaskning 
på 45 kg kvælstof pr. ha. 
 
Svar fra DCA:  
Der pågår p.t. en opdatering af den empiriske udvaskningsmodel NLES4 til NLES5, hvor bl.a. nye data vil 
blive inkluderet. Den opdaterede model vil efterfølgende blive benyttet i en vurdering af, om en 
referenceudvaskning på 45 kg N/ha generelt er overvurderet. 
 
Kommentar fra SEGES: 
Angivelse af effekten af randzoner skal differentieres i forhold til jordtype og tidligere benyttelse. I forhold til 
omdrift skønnes effekten af randzone derfor at være i niveauet 15 kg på lerjord og 60 kg på sandjord i 
husdyrintensive områder. I forhold til vedvarende græs er effekten minimal. 
 
Svar fra DCA:  
I Bilag 8 til Virkemiddelrapporten indgår en tabel over effekt af randzoner fordelt på de 23 
hovedvandoplande. I bilaget er den efterlyste differentierede effekt af randzonerne vist på baggrund af 



tidligere benyttelse, og det ses, at effekten af randzoner er begrænset, når der sammenlignes til 
vedvarende græs.  
 
Kommentar fra SEGES: 
Forbud mod jordbearbejdning i visse perioder: Potentialet for virkemidlet er stærkt overvurderet. 
 
Svar fra DCA:  
På side 126 i Virkemiddelrapporten beskrives, hvilke arealer der bør fratrækkes arealet med forårssåede 
afgrøder for at få et mere retvisende potentiale for virkemidlet ”Forbud mod jordbearbejdning forud for 
forårssåede afgrøder” (Anonym, 2015). I Børgesen et al. (2015) er disse beregninger foretaget, og resultatet 
er et potentiale på 485.000 ha.   
 
Kommentar fra SEGES: 
Konstruerede minivådområder: Det er vigtigt hurtigt at få en realistisk forventning til potentialet og 
omkostninger. 
 
Svar fra DCA:  
Vi er enige i, at fastsættelse af et realistisk potentiale for minivådområder, og omkostninger forbundet med 
dem, er højaktuelt. Der pågår for tiden et udredningsarbejde om emnet, og allerede udgivne notater kan 
bl.a. findes på:  
http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/nyt-paradigme-for-miljoeregulering-af-landbruget/ 
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