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AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om ”Vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod 

jordbearbejdning med indførelse af nye undtagelser” 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har den 26. januar 2016 modtaget 

en bestilling fra NaturErhvervstyrelsen (NAER), der beder om en vurdering af kvæl-

stofeffekten af forbud mod jordbearbejdning med indførelse af tre nye undtagelsesbe-

stemmelser samt overvejelser om at indføre en fjerde undtagelsesbestemmelse. 

NAER har tidligere bedt DCA vurdere merudvaskningen af kvælstof som følge af de 

nye undtagelsesbestemmelser i Fødevare- og landbrugspakken. Med nærværende be-

stilling beder NAER om en beregning af en justeret effekt af forbuddet mod jordbear-

bejdning, opgjort på landsplan samt på delvandoplandsniveau med udgangspunkt i 

fem specifikke spørgsmål. NAER ønsker, at alle effektberegninger opgøres på samme 

måde som i det såkaldte ”Tilbagerulningsnotat”, der blev tilsendt NAER den 11. no-

vember 2015, så både udvaskning fra rodzonen og udvaskning til havmiljøet indgår 

samt tal for maksimal og forventet forøget udvaskning.  

Notatet er udarbejdet af seniorforsker Elly M. Hansen, akademisk medarbejder Inge 

T. Kristensen og seniorforsker Ingrid K. Thomsen, alle Institut for Agroøkologi. Be-

svarelsen er koordineret med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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DCA – Nationalt Center for Fødevare og Jordbrug 

8. marts 2016 

 

Vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod jordbearbejdning med indførelse af 

nye undtagelser 

Elly M. Hansen, Inge T. Kristensen og Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har den 26. januar 2016 modtaget en bestilling fra 

NaturErhvervstyrelsen (NAER), der beder om en vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod 

jordbearbejdning med indførelse af nye undtagelsesbestemmelser. 

Baggrunden for bestillingen er, at det i Fødevare- og landbrugspakken af 22/12 2015 er besluttet at justere 

det eksisterende forbud mod jordbearbejdning med inklusion af tre yderligere undtagelsesbestemmelser:  

Undtagelse 1: Arealer, hvorpå der skal etableres sukkerroer, undtages helt fra forbuddet 

Undtagelse 2: På arealer med tung lerjord (JB 7-9) rykkes fristen for tidligste jordbearbejdning fra 1/11 til 1/10 

Undtagelse 3: Efter høst af silomajs rykkes fristen for tidligste jordbearbejdning på sandjord fra 1/2 til 1/11. 

(Denne undtagelse kan evt. indføres som en dispensationsmulighed, således at tidligere jordbearbejdning kun 

må foretages på arealer, hvor der er konstateret angreb af majshalvmøl) 

Det overvejes desuden at indføre en fjerde undtagelsesbestemmelse: 

Undtagelse 4: Tilladelse til jordbearbejdning fra 1. oktober på marker, hvor der er konstateret angreb af 

kartoffelbrok eller kartoffelcystenematoder med henblik på at fjerne gengroninger. NAER forestiller sig, at 

undtagelsen skal være gældende i de år, hvor marken er pålagt restriktioner af NAER med henblik på 

bekæmpelse af de nævnte skadegørere 

NAER har tidligere bedt DCA vurdere merudvaskningen af kvælstof som følge af de nye undtagelses-

bestemmelser i Fødevare- og landbrugspakken. Med indeværende bestilling beder NAER om en beregning 

af en justeret effekt af forbuddet mod jordbearbejdning, opgjort på landsplan samt på delvand-

oplandsniveau med udgangspunkt i de specifikke spørgsmål herunder. Alle effektberegninger bedes opgjort 

på samme måde som i det såkaldte ”Tilbagerulningsnotat” (Børgesen et al., 2015), så både udvaskning fra 

rodzonen og udvaskning til havmiljøet indgår samt tal for maksimal og forventet forøget udvaskning. NAER 

beder nærmere bestemt om svar på følgende spørgsmål, og for alle spørgsmål ønskes en opgørelse af 

effekten på landsplan (samlet effekt) samt på delvandoplandsniveau. 

1. Hvad forventes den justerede kvælstofeffekt af forbuddet mod jordbearbejdning at være, hvis undtagelse 1 og 2 

indføres? Vær opmærksom på, at der tages højde for eventuelt sammenfald af arealer mellem 

undtagelsesbestemmelserne.  

2. Hvad forventes den justerede kvælstofeffekt af forbuddet mod jordbearbejdning at være, hvis undtagelse 1, 2 og 

3 indføres (det forudsættes, at undtagelse 3 indføres som en generel undtagelse og således ikke er betinget af 

angreb af majshalvmøl)? 

3. Hvad forventes den justerede kvælstofeffekt af forbuddet mod jordbearbejdning at være, hvis undtagelse 1, 2 og 

4 indføres? 
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4. Hvad forventes den justerede kvælstofeffekt af forbuddet mod jordbearbejdning at være, hvis undtagelse 1, 2, 3 

og 4 indføres (det forudsættes, at undtagelse 3 indføres som en generel undtagelse og således ikke er betinget af 

angreb af majshalvmøl)? 

5. Undtagelse 3 kan have indflydelse på ompløjningsdatoen for efterafgrøder etableret i majs. Kan DCA give et skøn 

over, hvor mange ha efterafgrøder, der dyrkes på arealer med silomajs på sandjord (JB 1-4)? 

Herunder følger nogle generelle betragtninger om beregningerne samt besvarelse af de fem spørgsmål: 

 

Besvarelse 

Generelt om beregningerne 

Alle effektberegninger i nærværende besvarelse er som udgangspunkt opgjort på samme måde som i 

”Notat om tilbagerulning af tre generelle krav, Normreduktion, Obligatoriske efterafgrøder og Forbud mod 

jordbearbejdning i efteråret” (Børgesen et al., 2015), herefter kaldet ”Tilbagerulningsnotatet”. Det betyder 

bl.a., at der er taget udgangspunkt i afgrødefordelingen i 2011. Der er beregnet udvaskning fra rodzonen og 

udledning til havmiljøet, og for begge værdier indgår maksimal og forventet forøget udvaskning. Den 

forventede udvaskning, som er beskrevet nedenfor, er baseret på antagelser om, hvor stor en andel af 

arealet, som dyrkes af landmænd, der vil benytte sig af eventuelle undtagelser. En beregningsmæssig 

forskel i forhold til Tilbagerulningsnotatet er, at der i de nye beregninger, der præsenteres i nærværende 

notat, skelnes mellem afgrøder på forskellige jordtyper, og at der for nogle af undtagelserne er benyttet 

andre effekter for kvælstofudvaskning, da tidsfristen for jordbearbejdningen rykkes. I beregningerne til 

Tilbagerulningsnotatet blev der beregnet en fuld tilbagerulning med en generel udvaskningseffekt på 10 kg 

N/ha. Beregningerne er opgjort på landsplan (samlet effekt) samt på deloplandsniveau.  

I bestillingen er angivet fire undtagelser. Undtagelse 1-2 drejer sig om jordbearbejdning forud for 

forårssåede afgrøder (dvs. afgrøder høstet i 2011). Undtagelse 3-4 drejer sig om jordbearbejdning efter to 

afgrøder, silomajs og kartofler (dvs. afgrøder der blev dyrket og høstet i 2010). I Figur 1 er skitseret, hvilke 

perioder, jordtyper og afgrøder de fire undtagelser vedrører. 

 

 

Figur 1. Skitse over de fire undtagelser, der indgår i beregningerne samt nuværende regler.  

MA R A PRIL MA J JUNI JULI A UG SEP OKT NOV  DEC JA N FEB MA R A PRIL MA J JUNI JULI A UG SEP OKT NOV DEC

Undtagelse

1) Fabriksroer Alle JB

2) Forårssåede afgrøder JB 7 -9

3) Silomajs Forårssåede afgrøder JB 1 -4

4) Kartofler Forårssåede afgrøder JB 1 -4

Kartofler Forårssåede afgrøder JB 5-9

 Vækstperiode

 Periode med tilladt jordbearbejdning efter nugældende regler

 Periode med y derligere tilladelse tilladelse til jordbearbejdning

 Allerede eksisterende undtagelse

 Tidligste tidspunkt for destruktion af obligatoriske efterafgrøder

2010 2011
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På de berørte arealer kan der være dyrket efterafgrøder, som må destrueres på forskelligt tidspunkt 

afhængigt af, om de er etableret i majs eller andre afgrøder (Figur 1). Det antages, at pligtige efterafgrøder 

fortsat tidligst kan destrueres på disse tidspunkter og dermed ikke indgår i de fire undtagelser. Det er 

derfor nødvendigt at estimere andelen af efterafgrøder for hver af de fire undtagelser. Som beskrevet i 

Tilbagerulningsnotatet (Børgesen et al., 2015) er efterafgrødearealet opgjort på bedriftsniveau. Det er 

således ikke muligt præcist at afgøre, hvor stort et areal, der er omfattet af de enkelte undtagelser, og 

hvilke arealer, der i forvejen er undtaget, fordi de er bevokset med en efterafgrøde. Arealer med 

efterafgrøder er derfor beregnet med samme andel for alle omfattede vårsåede afgrøder på den enkelte 

bedrift. De omfattede vårsåede afgrøder er beregnet som beskrevet i Tilbagerulningsnotatet (Tabel 8 

fratrukket undtagelser i Tabel 9, jf. Børgesen et al., 2015) samt arealer med efterafgrøder. Hvis 30 % af 

bedriftens krav til ingen jordbearbejdning er omfattet af efterafgrøder, er det således antaget, at dette 

også gælder for sukkerroer, arealer med silomajs som forfrugt samt afgrøder på JB 7-9. 

Det etablerede efterafgrødeareal (fratrukket arealet der udgøres af alternativer til efterafgrøder) på den 

enkelte bedrift er derfor trukket fra det beregnede bruttoareal på bedriften, og resultatet benævnes 

herefter nettoareal. Hvis efterafgrødearealet var større end det beregnede bruttoareal, er nettoarealet sat 

til 0. 

Arealerne, der indgår i beregningerne, er vist i Tabel 1. Af de foreslåede undtagelser er det alene 

Undtagelse 1 (Arealer hvorpå der skal etableres sukkerroer), der helt undtages for forbuddet mod 

jordbearbejdning. De øvrige undtagelser påvirker ikke det totale areal, da disse arealer fortsat er underlagt 

et forbud, som dog er ændret i forhold til det nuværende.     

Tabel 1. Konventionelt areal omfattet af forbud mod jordbearbejdning anvendt i beregningerne af effekt af den fulde 

tilbagerulning i Tilbagerulningsnotatet (Børgesen et al., 2015) samt i forbindelse med undtagelserne 1, 2 og 3. 

  

Tilbagerulningsnotat
1
 

Ved undtagelser 1+2 og 
1+2+3 

Forskel 

Konventionelt areal Konventionelt areal Konventionelt areal 

(1.000 ha) (1.000 ha) (1.000 ha) 

Vårsåede afgrøder  799 759 40 

Fradrag pga. undtagelser  -122 -121 -1 

Bruttoareal 677 638 39 

Fradrag for udlagte efterafgrøder -182 -176 -6 

Nettoareal omfattet af forbud mod jordbearbejdning 495 461 34 
1
Børgesen et al. (2015) 

 

Undtagelse 1: Arealer, hvorpå der skal etableres sukkerroer, undtages helt fra forbuddet. 

 

På baggrund af oplysninger bag notatet ” Vurdering af effekten på kvælstofudvaskningen af nye 

undtagelser til det eksisterende forbud mod jordbearbejdning” (Hansen et al., 2015) antages, at der i 

Undtagelse 1 er tale om sukkerroer til fabrik, også kaldet fabriksroer.  

 

Udvaskningen ved tilbagerulning af forbud mod jordbearbejdning er i Tilbagerulningsnotatet (Børgesen et 

al., 2015) antaget at være 10 kg N/ha for alle vårsåede afgrøder på alle jordtyper. Beregningen af 

merudvaskningen ved at undtage sukkerroer fra forbuddet er beregnet som differencen mellem effekten 
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beregnet i Tilbagerulningsnotatet, og den beregnede effekt hvis sukkerroer ikke indgår i listen over 

vårsåede afgrøder. Der er således ikke taget hensyn til den lavere vurdering af udvaskningen for 

jordtyperne JB 5-9 i Hansen et al. (2015). Den del af arealet med sukkerroer i 2011, som var bevokset med 

efterafgrøder i 2010/11, er estimeret som ovenfor beskrevet og fratrukket sukkerroearealet. 

Undtagelse 2: På arealer med tung lerjord (JB 7-9) rykkes fristen for tidligste jordbearbejdning fra 1/11 til 

1/10. 

 

Merudvaskning ved ændring af dato fra 1. november til 1. oktober for forbud mod jordbearbejdning på 

tung lerjord (JB 7-9) forud for forårssåede afgrøder er beregnet for situationen efter implementering af 

Undtagelse 1.  Merudvaskningen er vurderet til 1-2 kg N/ha (Hansen et al., 2015). I beregningerne er den 

maksimale effekt på 2 kg N/ha benyttet. 

Undtagelse 3: Efter høst af silomajs rykkes fristen for tidligste jordbearbejdning på sandjord fra 1/2 til 1/11. 

(Denne undtagelse kan evt. indføres som en dispensationsmulighed, således at tidligere jordbearbejdning 

kun må foretages på arealer, hvor der er konstateret angreb af majshalvmøl) 

 

Merudvaskningen ved ændring af dato fra 1. februar til 1. november for forbud mod jordbearbejdning efter 

høst af silomajs på sandjord (JB 1-4) er vurderet til op til 5 kg N/ha (Hansen et al., 2015). I beregningerne er 

den maksimale værdi på 5 kg N/ha benyttet for det estimerede areal med silomajs i 2010 på JB 1-4 som 

forfrugt til en vårsået afgrøde i 2011. Den del af arealet med silomajs i 2010, som var bevokset med 

efterafgrøder i 2010/11, er estimeret som ovenfor beskrevet og fratrukket det samlede areal.  

 

Dispensationsmulighed ved angreb af majshalvmøl 

Majshalvmøl er et nyt skadedyr i Danmark og udbredelsen følges ved opsætning af fælder til fangst af 

voksne individer (Anonym, 2015a). Indtil 2014 var der ifølge Nielsen og Mikkelsen (2014) kun to 

konstaterede angreb (Korsør og Kalundborg), men i 2014 er der fundet angreb i de fleste majsmarker på 

Lolland og Falster samt en del angreb i den sydlige del af Sjælland og flere tilfælde på Bornholm. Nielsen og 

Mikkelsen (2014) angiver ikke jordtypen for de marker, hvor majshalvmøllet er fundet, men i betragtning af 

beliggenheden formodes det, at der er tale om lerjord. Der er desuden for første gang konstateret angreb 

ved Toftlund i Sønderjylland (formentlig sandjord). Nielsen og Mikkelsen (2014) anfører, at der i de fleste 

tilfælde er tale om meget svage angreb, men at der på Lolland-Falster har været op til omkring 5 % 

angrebne planter. Tyske angivelser for kraftige angreb er ifølge Nielsen og Mikkelsen (2014) 2-3 larver pr. 

plante. Nielsen og Mikkelsen (2014) gør opmærksom på reglerne for jordbearbejdning om efteråret og 

nævner i den forbindelse, at når der i 2014 kun er fundet angreb ved Toftlund i Sønderjylland skønnes 

pløjning ikke nødvendig i resten af Jylland. I 2014 var der således formentlig kun en enkelt mark med 

konstaterede angreb af majshalvmøl på sandjord. 

I 2015 kunne fangsterne af majshalvmøl i fælder følges på LandbrugsInfo efter indrapportering af fangster i 

ca. 25 fælder udstationeret over hele landet (Anonym, 2015b). Der blev fanget 2-5 halvmøl i fælderne på 

tre lokaliteter i Sønderjylland (formentlig sandjord). Anonym (2015a) fremhæver, at sommeren i 2015 var 

kølig, blæsende og regnfuld, hvilket menes at have reduceret forekomsten af majshalvmøl, idet der kun i få 

tilfælde er meldt om larveangreb i majs i efteråret 2015.  
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Som det fremgår af ovenstående, er der konstateret ganske få tilfælde af majshalvmøl i silomajs på 

sandjord i 2014 og 2015. Hvis Undtagelse 3 skal benyttes som en dispensationsmulighed ved konstaterede 

angreb af majshalvmøl på sandjord var det således ganske få hektar, der ville have fået dispensation i 2014 

og 2015. Muligheden for at benytte Undtagelse 3 som dispensation er derfor ikke inkluderet i 

beregningerne. For at følge udviklingen af majshalvmøllets udbredelse i Danmark igangsættes der et AU-

projekt i 2016 (personlig meddelelse Henrik Skovgård, Institut for Agroøkologi, AU).   

Undtagelse 4: Tilladelse til jordbearbejdning fra 1. oktober på marker, hvor der er konstateret angreb af 

kartoffelbrok eller kartoffelcystenematoder med henblik på at fjerne gengroninger. NAER forestiller sig, at 

undtagelsen skal være gældende i de år, hvor marken er pålagt restriktioner af NAER med henblik på 

bekæmpelse af de nævnte skadegørere. 

 

Det antages, at Undtagelse 4 alene omfatter året efter dyrkning af kartofler, angrebet af kartoffelbrok eller 

kartoffelcystenematoder, som Undtagelse 4 omfatter. Undtagelsen vil derfor blot rykke jordbearbejdningen 

en måned fra det nuværende tilladte tidspunkt 1. november til 1. oktober (Figur 1).  

 

I 2014 udgjorde arealet med kartofler på sandjord (JB 1-4) knapt 90 % af det totale areal med kartofler. 

Hansen et al. (2015) vurderede for afgrøden majs på sandjord, at pløjning i oktober i stedet for efter 1. 

februar ville øge udvaskningen med op til 5 kg N/ha. Grundet usikkerhederne på dette estimat kan der ikke 

gives et mere specifikt estimat for fremrykning af jordbearbejdningstidspunktet med en måned, hvorfor 

Undtagelse 4 ikke er inkluderet i beregningerne. 

 

Maksimal og forventet øget udvaskning 

Den maksimale og forventede forøgede udvaskning er beregnet for Undtagelse 1-3 (Tabel 2).  Den 

maksimalt forøgede udvaskning er beregnet for hele nettoarealet. Den forventede forøgede udvaskning er 

beregnet ud fra, at ikke alle vil gennemføre jordbearbejdning på det tidligst tilladte tidspunkt, hvis en given 

undtagelse indføres. I nærværende besvarelse er den andel af nettoarealet, hvorpå der forventes 

gennemført en tidligere jordbearbejdning, baseret dels på rapporten ”Udvikling i kvælstofudvaskning og 

næringsoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007-2011” (Børgesen et al., 2013) dels på 

Tilbagerulningsnotatet (Børgesen et al., 2015).  

 

I Børgesen et al. (2013) er det ud fra en interviewundersøgelse i LOOP estimeret, at gennemsnitligt 14 % af 

det potentielle areal vil blive jordbearbejdet tidligt ved en ophævelse af jordbearbejdningsforbuddet. 

Interviewundersøgelsen er gældende for 2008-2010, dvs. årene før indførelse af forbud mod 

jordbearbejdning. Ved benyttelse af værdier fra undersøgelsen forudsættes derfor, at et tilsvarende areal 

vil blive jordbearbejdet tidligere, hvis jordbearbejdningsforbuddet ophæves. Ud fra et potentielt areal med 

forårssåede afgrøder på 885.000 ha i Børgesen et al. (2013) blev andelen på 14 % beregnet til at svare til 

124.000 ha med en effekt på 1.200 t N. Arealet med forårssåede afgrøder i Børgesen et al. (2013) vurderes 

dog at være sat for højt, da det potentielle areal i Tilbagerulningsnotatet er beregnet til 485.000 ha 

(Børgesen et al., 2015). Imidlertid blev den forventede effekt af en tilbagerulning af 

jordbearbejdningsforbuddet i Børgesen et al. (2015) sat til samme værdi som i Børgesen et al. (2013), dvs. 

1.200 t N. Denne værdi svarer til, at der på 24 % af nettoarealet ville blive foretaget tidlig jordbearbejdning 

ved en ophævelse af forbuddet. 
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Som i Tilbagerulningsnotatet er der ved beregning af den forventede forøgede udvaskning for Undtagelse 

1-3 (Tabel 2) regnet med 24 % for den andel, hvor der forventes at blive gennemført tidlig 

jordbearbejdning. Desuden er der i Tabel 2 indsat tilsvarende beregninger men med en andel på 14 % 

svarende til gennemsnittet fra interviewundersøgelsen i Børgesen et al. (2013). Ved beregninger under 

Spørgsmål 1-5 nedenfor samt i det tilhørende regneark er ligeledes angivet værdier ved en forventet andel 

på både 24 og 14 %. 

 

Tabel 2. Effekt af Undtagelse 1-3 på maksimal forøget udvaskning fra rodzonen og udledning til havmiljøet. 

Forventet forøget udvaskning og udledning er baseret på, at landmænd benytter sig af undtagelserne på 

enten 24 eller 14 % af arealet..  

 
Konventionelt 

areal 

Maksimal  Forventet (24 %) Forventet (14 %) 

 Forøget 
udvaskning 

fra rodzonen 

Forøget 
udledning til 
havmiljøet 

Forøget 
udvaskning 

fra rodzonen 

Forøget 
udledning til 
havmiljøet 

Forøget 
udvaskning 

fra rodzonen 

Forøget 
udledning til 
havmiljøet 

 (1.000 ha) (t N) (t N) (t N) 
Undtagelse 1 34 336 157 81 38 47 22 
Undtagelse 2 23 45 17 11 4 6 2 
Undtagelse 3 84 420 99 101 24 59 14 

 

Svar på spørgsmål 1-5. 

Den beregnede maksimale effekt samt den forventede effekt af undtagelserne i spørgsmål 1-5 er vist på 

landsplan i Tabel 3. Der er som begrundet ovenfor foretaget beregninger med antagelse af at enten 24 eller 

14 % af nettoarealet vil blive jordbearbejdet tidligt ved en ophævelse af forbuddet. For de enkelte 

deloplande henvises til det medfølgende regneark, hvor både den maksimale effekt samt en forventet 

andel på 24 eller 14 % er beregnet.  

 

Tabel 3. Maksimal og forventet kvælstofeffekt af forbud mod jordbearbejdning ved indførelse af Undtagelse 

1-3. Forventet udvaskning og udledning er baseret på, at landmænd benytter sig af undtagelserne på enten 

24 eller 14 % af arealet.. 

 
Konventionelt 

areal 

Maksimal kvælstofeffekt Forventet kvælstofeffekt (24 %) Forventet kvælstofeffekt (14 %) 

 Udvaskning 
fra rodzonen 

Udledning til 
havmiljøet 

Udvaskning 
fra rodzonen 

Udledning til 
havmiljøet 

Udvaskning 
fra rodzonen 

Udledning til 
havmiljøet 

 (1.000 ha) (t N) (t N) (t N) 
Effekt 2011

a
 495

a
 4.950

a
 1.423

a
 1.188

a
 342

a
 693 199 

Undtagelse 1+2 461 4.569 1.250 1.097 300 640 175 
Undtagelse 1+2+3 461 4.149 1.151 996 276 581 161 
a
Børgesen et al. (2015) 

 

1. Hvad forventes den justerede kvælstofeffekt af forbuddet mod jordbearbejdning at være, hvis 

Undtagelse 1 og 2 indføres? Vær opmærksom på, at der tages højde for eventuelt sammenfald af 

arealer mellem undtagelsesbestemmelserne.  

Ved Undtagelse 1 undtages arealer, hvorpå der skal etableres sukkerroer til fabrik det efterfølgende år på 

alle jordtyper, helt fra forbuddet mod jordbearbejdning. Ved Undtagelse 2 rykkes fristen for tidligste 

jordbearbejdning fra 1/11 til 1/10 på arealer med tung lerjord (JB 7-9). Da Undtagelse 2 er beregnet for 

arealer efter implementering af Undtagelse 1, er der i disse beregninger intet sammenfald mellem den 

beregnede effekt af de to undtagelser. 
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Tabel 3 viser, at i forhold til den beregnede kvælstofeffekt i Tilbagerulningsnotatet (Børgesen et al., 2015) 

er den forventede kvælstofeffekt i havmiljøet af forbuddet mod jordbearbejdning reduceret fra 342 t N til 

300 t N ved en antagelse om, at på 24 % af arealet vil landmænd benytte sig af Undtagelse 1 og 2. Antages 

det, at på 14 % af arealet vil landmænd benytte sig af Undtagelse 1 og 2, bliver den forventede 

kvælstofeffekt i havmiljøet 175 t N. 

2. Hvad forventes den justerede kvælstof effekt af forbuddet mod jordbearbejdning at være, hvis 

Undtagelse 1, 2 og 3 indføres (det forudsættes, at Undtagelse 3 indføres som en generel undtagelse og 

således ikke er betinget af angreb af majshalvmøl)? 

 

Her kombineres Undtagelse 1 og 2 som beskrevet ovenfor med Undtagelse 3. Undtagelse 3 er beregnet ud 

fra, at fristen for tidligste jordbearbejdning efter høst af silomajs rykkes på sandjord fra 1/2 til 1/11 som en 

generel undtagelse, dvs. at undtagelsen ikke er betinget af angreb af majshalvmøl.  

 

Tabel 3 viser, at i forhold til den beregnede kvælstofeffekt i Tilbagerulningsnotatet (Børgesen et al., 2015) 

er den forventede kvælstofeffekt i havmiljøet af forbuddet mod jordbearbejdning reduceret fra 342 t N til 

276 t N ved en antagelse om, at på 24 % af arealet vil landmænd benytte sig af Undtagelse 1, 2 og 3. 

Antages det, at på 14 % af arealet vil landmænd benytte sig af Undtagelserne 1, 2 og 3 bliver den 

forventede kvælstofeffekt i havmiljøet 161 t N. 

3. Hvad forventes den justerede kvælstofeffekt af forbuddet mod jordbearbejdning at være, hvis 

Undtagelse 1, 2 og 4 indføres? 

 

Her kombineres Undtagelse 1 og 2 som beregnet ovenfor med Undtagelse 4, som giver tilladelse til 

jordbearbejdning fra 1. oktober på marker, hvor der er konstateret angreb af kartoffelbrok eller 

kartoffelcystenematoder. Som tidligere omtalt, kan der ikke gives et specifikt estimat for fremrykning af 

jordbearbejdningstidspunktet fra 1. november til 1. oktober efter dyrkning af kartofler. Undtagelse 4 er 

derfor ikke inkluderet i beregningerne, hvorfor denne kombination giver samme effekt som Undtagelse 1 

og 2 alene (spørgsmål 1). 

 

4. Hvad forventes den justerede kvælstofeffekt af forbuddet mod jordbearbejdning at være, hvis 

Undtagelse 1, 2, 3 og 4 indføres (det forudsættes, at Undtagelse 3 indføres som en generel undtagelse 

og således ikke er betinget af angreb af majshalvmøl)? 

 

Da der som nævnt under svar til spørgsmål 3 ikke kan gives et estimat for Undtagelse 4, svarer effekten af 

Undtagelse 1, 2, 3 og 4 til Undtagelse 1, 2 og 3 som beskrevet under spørgsmål 2.   

 

5. Undtagelse 3 kan have indflydelse på oppløjningsdatoen for efterafgrøder etableret i majs. Kan DCA 

give et skøn over, hvor mange ha efterafgrøder, der dyrkes på arealer med silomajs på sandjord (JB 1-

4)? 

Ud fra oplysninger i indberetning til gødningsplanlægning 2012 er det estimeret, at 30-40 % af det totale 

konventionelle areal med silomajs er omfattet af efterafgrøder. Beregningen foretaget med ovennævnte 
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metode resulterer i, at 38 % af silomajs før en vårsået afgrøde antages omfattet af efterafgrøde i 

beregningerne. 
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