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AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende besvarelse af supplerende spørgsmål til notatet ”Vurdering 

af kvælstofeffekten af naturstriber der ikke fraregnes markens kvælstof-

kvote” 

 På bestilling fra NaturErhvervstyrelsen (NAER) den 18. maj 2015 udarbejdede DCA – 

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbruget et notat vedrørende ”Vurdering af 

kvælstofeffekten af naturstriber der ikke fraregnes markens kvælstofkvote”, som blev 

fremsendt den 10. juni 2015.  

Med baggrund heri har NAER fremsendt en supplerende bestilling, der afgives med 

kort frist, da svaret kan blive lagt til grund for en sådan naturstribeordning i gød-

ningsplanperioden 2016/2017. 

Bestillingen omfatter fire supplerende spørgsmål, der er besvaret nedenfor af senior-

forsker Elly M. Hansen, seniorforsker Ingrid K. Thomsen og postdoc Jim Rasmussen, 

alle Institut for Agroøkologi. Besvarelsen er koordineret med DCE – Nationalt Center 

for Miljø og Energi. 

Besvarelsen er led i Aftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministe-

riet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved DCA – Natio-

nalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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Besvarelse af supplerende spørgsmål til notatet ”Vurdering af kvælstofeffekten af naturstriber der ikke 

fraregnes markens kvælstofkvote” 

Elly M. Hansen, Ingrid K. Thomsen og Jim Rasmussen, Institut for Agroøkologi 

 

På bestilling fra NaturErhvervstyrelsen (NAER) den 18. maj 2015 udarbejdede DCA – Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbruget et notat vedrørende ”Vurdering af kvælstofeffekten af naturstriber der ikke fra-

regnes markens kvælstofkvote”, som blev fremsendt den 10. juni 2015.  

Dette notat har givet NAER anledning til at fremsende en supplerende bestilling, der afgives med kort frist, 

da svaret kan blive lagt til grund for en sådan naturstribeordning allerede i gødningsplanperioden 

2016/2017. 

NAER begrunder bestillingen således: DCA anfører i svaret af 10. juni 2015, at under forudsætning om, at 

naturstriben friholdes for gødning, vil en naturstribe på indtil 3 % af omdriftsarealet ikke i sig selv øge ud-

vaskningsrisikoen markant, selvom naturstriben ikke fraregnes i markens kvælstofkvote. Udbredt brug af 

barjordsstriber, der friholdes for plantevækst i lange perioder, vil dog medføre en markant øget udvask-

ningsrisiko. Hvad angår stribens breddes betydning for udvaskningsrisikoen, anfører DCA, at bredden på til-

såede bi-og vildtstriber og insektvolde uden kvælstoffikserende planter ikke synes at have nogen væsentlig 

betydning, mens smallere bredder på barjordsstriber og lærkepletter uden plantedække forventes at øge 

randeffekten og dermed mindske udvaskningsrisikoen. 

Den i DCA’s svar anvendte forudsætning om, at der ikke gødes i naturstriben, kan ikke opretholdes for hus-

dyrgødningen, som for eksempel udbringes før såning og dermed før naturstribens etablering. Forbud imod 

udbringning af husdyrgødning i striben vil også stride imod forudsætningen om, at striben fastholdes som 

harmoniareal. Arealer, der ikke må gødes, kan ikke tælle med som harmoniareal. Det må derfor opstilles 

som forudsætning, at rodnettet fra de tilstødende afgrøder kan optage en betydelig del af den husdyrgød-

ning, der tilføres før naturstribens etablering. Dermed sikres det, at der ikke sker en væsentlig merudvask-

ning og, at der kan påvises et gødningsformål med den husdyrgødning, der er udbragt i naturstriben.  

Dette giver anledning til følgende fire supplerende spørgsmål: 

1. Kan rækkevidden af de tilstødende afgrøders rødder horisontalt under naturstriben fra hver side anven-

des som pejlemærke for, hvor bred naturstriben kan være uden, at der opstår en væsentlig risiko for mer-

udvaskning fra striben? 

2. Hvor brede må naturstriberne være under forudsætning om, at næringsstoffer fra husdyrgødning ud-

bragt i striben før etableringen i betydeligt omfang kan optages af rødderne fra tilstødende afgrøder? Vil 

det pågældende estimat gælde, både hvis naturstriben har afgrøder på begge sider, og hvis den er placeret 

i randen af marken med afgrøder kun til den ene side? 
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3. Bør der stilles særlige krav til afgrøder og jordtyper i den pågældende mark for at sikre denne rodudvik-

ling under striben?  

4. Vil det - under forudsætning om at bredden begrænses jævnfør spørgsmål 1 - være en fordel at begræn-

se muligheden for at etablere uden fradrag i kvælstofkvoten til alene at gælde bi- og vildstriber og insekt-

volde med plantedække, eller vil barjordsstriber og lærkepletter uden plantedække i så fald have samme 

effekt? 

Herunder følger besvarelse af de fire spørgsmål: 

 

Indledning til besvarelse 

Naturstriber kan bl.a. være bevoksede som ”bi- og vildtstriber” samt ”insektvolde”, delvist bevoksede som 

”lærkepletter” (fremspiret ukrudt) eller ubevoksede som ”barjordsstriber”, der alle indgår i notatet af 10. 

juni 2015 (Hansen et al., 2015). Der findes dog en lang række andre mulige naturtiltag i marken (Ejrnæs et 

al., uden årstal), som ikke omtales i nærværende besvarelse. 

I Hansen et al. (2015) blev det antaget, at naturstriberne ikke blev gødet, men at den gødningsmængde, der 

relaterede til naturstriben, blev fordelt på det omgivende areal. Det blev vurderet, om den større gødnings-

tilførsel til arealet omkring naturstriberne gav anledning til øget risiko for udvaskning og om naturstriben i 

sig selv influerede på udvaskningsrisikoen. I nærværende besvarelse vurderes, hvorvidt tilførsel af husdyr-

gødning før etablering af naturstriber påvirker risikoen for udvaskning fra naturstriberne og om bredden af 

naturstriberne har indflydelse på denne risiko. 

Som udgangspunkt er gødskning af bevoksede naturstriber ikke ønskelig ud fra et formål om at skabe større 

biologisk mangfoldighed. Som pointeret af Ejrnæs et al. (uden årstal) trives mangfoldigheden bedst, hvis 

der er knaphed på næringsstoffer, så plantevæksten ikke bliver for kraftig. For eksempel kan næringsel-

skende høje arter som brændenælder, tidsler og visse græsser let udkonkurrere en lang række mindre kon-

kurrencestærke arter, når der er rigelig næring til stede. Formentlig vil man derfor i praksis så vidt muligt 

søge at undgå gødskning af områder, hvor der findes eller efterfølgende tænkes etableret naturstriber.     

 

Spørgsmål 1. Kan rækkevidden af de tilstødende afgrøders rødder horisontalt under naturstriben fra hver 

side anvendes som pejlemærke for, hvor bred naturstriben kan være uden, at der opstår en væsentlig ri-

siko for merudvaskning fra striben? 

Svar: 

Som omtalt af Rasmussen og Hansen (2015) mangler der viden om afgrøders horisontale rodudvikling både 

nationalt og internationalt. På baggrund af Rasmussen et al. (2013) konkluderede Rasmussen og Hansen 

(2015), at græs sået som efterafgrøde vil være i stand til at hente kvælstof i en afstand af mindst 20 cm fra 

selve planten. Forsøget i Rasmussen et al. (2013) viste, at græs i en etableret kløvergræsmark kan hente 

kvælstof i mindst 25 cm’s afstand og i nogle tilfælde op til 50 cm’s afstand.  

Afstanden hvorfra der kan optages kvælstof vil sandsynligvis afhænge af art herunder bl.a., om afgrøden 

har trævle- eller pælerod. Det fremgår af Weaver (1926), som omhyggeligt blotlagde rodsystemer, at for-

skellige landbrugsafgrøder havde væsentligt forskellig horisontal rodudvikling under de pågældende for-

hold. Undersøgelserne blev foretaget i USA, og de undersøgte planter var etableret med normale udsæds-

mængder og derfor udsat for konkurrence fra naboplanter. For byg nævnes, at en lateral spredning på 15-

30 cm var almindelig, og majs angives at have en bemærkelsesværdig stor lateral spredning, hvor en spred-

ning på 1 m ikke var ualmindeligt selv tidligt i majsens udvikling. Det er dog usikkert, om resultaterne kan 
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overføres til danske, nutidige forhold, især for majs, som i Danmark dyrkes på nordgrænsen for sin udbre-

delse. 

Konklusion spørgsmål 1: 

Hvis en afstand på 25 cm antages at gælde for alle afgrøder betyder det, at afgrøderne kan hente kvælstof 

fra en stribe på 50 cm’s bredde. En sådan bredde vurderes derfor ikke at give anledning til væsentlig risiko 

for merudvaskning. Det vurderes, at med stigende bredde af striben vil risikoen for merudvaskning øges. 

Det bemærkes, at hvis striben jordbearbejdes i vækstsæsonen, vil det kunne hæmme den omgivende af-

grødes horisontale rodudvikling.   

 

Spørgsmål 2. Hvor brede må naturstriberne være under forudsætning om, at næringsstoffer fra husdyr-

gødning udbragt i striben før etableringen i betydeligt omfang kan optages af rødderne fra tilstødende 

afgrøder? Vil det pågældende estimat gælde, både hvis naturstriben har afgrøder på begge sider, og hvis 

den er placeret i randen af marken med afgrøder kun til den ene side? 

Svar: 

Barjordsstriber 

For barjordsstriber antages, at jorden holdes fri for plantevækst ved mekanisk bearbejdning. Hvor ofte det-

te foretages vil afhænge af den enkelte landmand. Ifølge Bertelsen et al. (2015) kan barjordsstriber plejes 

ved en harvning i begyndelsen af maj og igen i slutningen af august. Karlslund (2015) definerer barjordsstri-

ber som opharvede eller fræsede striber, hvor jorddække af fremvoksende vegetation forhindres ved jord-

bearbejdning med passende mellemrum.  Mekanisk bearbejdning vil hæmme den omgivende afgrødes ho-

risontale rodudvikling. Hvis barjordsstriben bearbejdes hyppigt, vil det formentlig ikke være muligt at have 

barjordsstriber, hvorfra næringsstoffer i betydeligt omfang kan optages af rødder fra tilstødende afgrøder. 

Hvis barjordsstriben er placeret tæt på læhegn, vil mere dybtgående, horisontale rødder fra træer og buske 

sandsynligvis være i stand til at optage kvælstof til trods for mekanisk bearbejdning af det øverste jordlag. 

Risiko for udvaskning fra barjordsstriber med denne placering forventes derfor at være mindre end fra bar-

jordsstriber placeret midt i marken. Ifølge Bertelsen et al. (2015) vil det være mest hensigtsmæssigt at pla-

cere barjordsstriber i markkanten. En i forvejen høj risiko for udvaskning fra barjordsstriber øges betydeligt, 

hvis barjordsstriberne tilføres gødning (Hansen et al., 2015).  

Lærkepletter 

En lærkeplet er et område i en tilsået mark, hvor der ikke er etableret plantedække (Anonym, 2016). Det 

antages, at der ikke foretages mekanisk jordbearbejdning af lærkepletter. En lærkeplet på 50 cm’s bred-

de/længde vil, som ovenfor begrundet, ikke give anledning til væsentlig risiko for merudvaskning. Hvis 

etableringen i praksis kan foretages ved at køre en mindre strækning med løftet såmaskine (f.eks. Karlslund 

og Holbeck, 2015) vil det betyde, at den kørte strækning blot skal være 50 cm. Hvis etableringen foretages 

ved at slå et sving med såmaskinen, som beskrevet af Andersen (uden årstal), kan smalle lærkepletter etab-

leres på denne måde. Hvor brede lærkepletter skal være for at have en positiv effekt for lærker er det ikke 

lykkedes at finde oplysninger om. Sprøjtespor, der holdes åbne ved hyppige overkørsler i marken, menes 

ifølge Tybirk og Topping (2005) at have en positiv effekt på lærkers mulighed for at finde føde. Det anføres 

således, at et mindre pesticidforbrug (og dermed færre overkørsler) vil give lidt mere føde til lærken, men 

at det ikke kan opveje ulemperne ved at sprøjtesporene bliver mere lukkede.  

Ejrnæs et al. (uden årstal) anfører, at nogle år kommer lærkepletterne nærmest af sig selv i form af områ-

der med frost- eller tørkeskader. Hvis man undlader at efterså nogle af disse områder, vil det være til gavn 

for lærkerne. Skriver (2014) citerer Henning Heldbjerg, biolog i Dansk Ornitologisk Forening for at sige: ”Det 
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er ikke altid meget, der skal til at give sanglærken en håndsrækning, for landskabeligt set kræver lærkerne 

kun frimærker for at kunne yngle”. Karlslund (2016) anbefaler at etablere to lærkepletter á mindst 16 m2 

per ha. Et samlet areal på 32 m2/ha svarer til 0,3 % af arealet. Incitamentet til at etablere flere lærkepletter 

end anbefalet vil formentligt være ringe, idet landmanden mister høstudbytte fra lærkepletterne. Når lær-

kepletterne ikke bearbejdes, vil der desuden fremkomme en større eller mindre bestand af ukrudt, som vil 

medvirke til at reducere risikoen for udvaskning. Hvis arealet er blevet tilført husdyrgødning før etablering, 

vil bestanden af ukrudt sandsynligvis blive kraftigere og optage mere kvælstof, end hvis arealet ikke blev 

gødet.  

Bi- og vildtstriber 

Som beskrevet af Hansen et al. (2015) kan bi- og vildtstriber have mange forskellige typer bevoksning, men 

fælles for dem er, at de er bevoksede med en eller anden form for urter, enten selvsåede vilde arter 

(ukrudt), frøblandinger af urter, der får lov til at blomstre og sætte frø (urtestriber), eller græsarter, der 

holdes som et kortklippet plantedække (græsstriber). Begge sidstnævnte typer er beskrevet af Bertelsen et 

al. (2015). Da bi- og vildstriber vil være bevoksede, vil bevoksningen optage kvælstof direkte fra selve bi- og 

vildtstriben. Hvis arealet er gødet før anlæg, vil vegetationen blive kraftigere og dermed optage mere kvæl-

stof end fra en ugødet stribe. Det er her forudsat, at der ikke er tale om kvælstoffikserende bælgplanter, da 

isåning af sådanne kan give anledning til øget risiko for merudvaskning (Hansen et al., 2015). 

For tilsåede bi- og vildtstriber forventes stribernes bredde ikke at have væsentlig betydning for udvask-

ningsrisikoen. Hvis striberne er selvsåede med ukrudt, og hvis selvsåning kun er sket i begrænset omfang, 

vurderes striber á 50 cm’s bredde ikke at give anledning til væsentlig risiko for merudvaskning (spørgsmål 

1), idet den omkringværende afgrøde vil kunne optage kvælstof fra striben. Med stigende bredde af bi- og 

vildtstriber med begrænset plantevækst vil risikoen for merudvaskning øges. 

Insektvolde 

Insektvolde antages at være ca. 0,5 m høje og 1,5 m brede volde tilsået med flerårige græsser. Ifølge Ber-

telsen et al. (2015) er det mest hensigtsmæssigt at placere insektvolde inde i marken i markens længderet-

ning. Da insektvolde vil være bevoksede med bl.a. flerårige græsser, vil disse arter optage kvælstof direkte 

fra selve insektvolden. Hvis arealet er gødet før anlæg af insektvolden, vil vegetationen blot blive kraftig. 

Det anslås at udvaskningen fra en insektvold vil være lavere end fra en omgivende mark med enårige af-

grøder og på niveau med udvaskningen fra permanente græsarealer. Det forudsætter dog at insektvolden 

ikke omlægges.  

Konklusion spørgsmål 2: 

Jordbearbejdede barjordsstriber, der tilføres husdyrgødning, udgør en udvaskningsrisiko, som dog mind-

skes, hvis striberne placeres langs et læhegn eller lignende. 

Lærkepletter forventes delvist at være bevokset med ukrudt, og hvis de har en bredde på 50 cm, forventes 

de ikke at udgøre en væsentlig risiko for udvaskning, selvom de skulle være tilført husdyrgødning. 

Bi- og vildtstriber samt insektvolde forventes at være bevoksede og dermed ikke at udgøre en væsentlig ri-

siko for udvaskning. 
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Spørgsmål 3. Bør der stilles særlige krav til afgrøder og jordtyper i den pågældende mark for at sikre 

denne rodudvikling under striben?  

Svar: 

Der er som ovenfor nævnt meget begrænset viden om forskellige afgrøders horisontale rodudvikling. Det 

vurderes derfor, at det ikke med baggrund i forskning på området er muligt at stille krav til afgrøde og jord-

type for at sikre rodudvikling under naturstriber (se desuden svar på spørgsmål 1). 

 

Spørgsmål 4. Vil det - under forudsætning om at bredden begrænses jævnfør spørgsmål 1 - være en fordel 

at begrænse muligheden for at etablere uden fradrag i kvælstofkvoten til alene at gælde bi- og vildstriber 

og insektvolde med plantedække, eller vil barjordsstriber og lærkepletter uden plantedække i så fald ha-

ve samme effekt? 

Svar: 

Hvis barjordstriber og lærkepletter ikke gøres meget smalle (50 cm bredde), vil det være en fordel at be-

grænse muligheden for at etablere disse naturstriber. Grundet lærkepletters arealmæssige mindre udbre-

delse og mulige bevoksning med selvsået plantevækst er der dog mindre risiko for merudvaskning fra disse 

end fra lange barjordsstriber, hvor jorden holdes fri for vegetation.   
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