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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Vedr. bestillingen: ”Scenarier til fastsættelse af kriterier for at benytte 
kvælstoffikserende arter i blandinger til opfyldelse af det pligtige efteraf-
grødekrav” 

 

NaturErhvervstyrelsen har i bestilling dateret d. 2. februar 2017 bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at ”redegøre for tre scenarier, der kan 
bidrage til en større konkretisering i forhold til, hvordan udfordringen med at sikre 
effekten af den pligtige efterafgrødeordning kan håndteres, hvis det tillades at be-
nytte kvælstoffikserende arter”.  
 
Nedenfor følger besvarelsen i form af et notat, der har været til kommentering hos 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Besvarelsen er udarbejdet af seniorfor-
sker Elly Møller Hansen, Seniorforsker Peter Sørensen, Seniorforsker Ingrid K. 
Thomsen og Postdoc Jim Rasmussen alle fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Univer-
sitet.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2017-2020”. Opgaven er angivet i 
arbejdsprogrammet under ”Ydelsesaftale Planteproduktion” med ID-nr. 7.09 (tidlige-
re FM-3). 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
1. marts 2017 

 

Scenarier til fastsættelse af kriterier for at benytte kvælstoffikserende arter i 
blandinger til opfyldelse af det pligtige efterafgrødekrav 

Elly Møller Hansen, Peter Sørensen, Ingrid K. Thomsen, Jim Rasmussen, Institut for Agroøkologi, Aarhus 
Universitet. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (LFST) har den 2. februar 2017 fremsendt en supplerende bestilling 
”Scenarier til fastsættelse af kriterier for at benytte kvælstoffikserende arter i blandinger til 
opfyldelse af det pligtige efterafgrødekrav” til en tidligere bestilling, som den 16. januar 2017 blev 
besvaret i notatet ”Vurdering af kriterier for anvendelse af kvælstoffikserende arter som pligtige 
efterafgrøder” (Hansen et al., 2017). Notatets konklusioner blev efterfølgende diskuteret på et 
møde 30. januar 2017 med repræsentanter fra SEGES, Landbrug og Fødevarer, Miljø- og 
Fødevareministeriet samt Aarhus Universitet (Institut for Agroøkologi, Institut for Bioscience og 
DCE). 

LFST beder Aarhus Universitet redegøre for tre scenarier (gengivet nedenfor), der kan bidrage til 
en større konkretisering i forhold til, hvordan udfordringen med at sikre effekten af den pligtige 
efterafgrødeordning kan håndteres, hvis det tillades at benytte kvælstoffikserende arter.  Der 
efterspørges en beskrivelse af, hvilke kriterier der bør fastsættes for at sikre fortsat opfyldelse af 
effekten af det pligtige efterafgrødekrav, således at risikoen for merudvaskning ved brugen af 
kvælstoffikserende arter minimeres i udlægsåret og i de følgende år. 

Besvarelse 

1.  Forudsætninger 

Forudsætningerne, som omtales nedenfor, er beskrevet i Hansen et al. (2017).  

• Efterfølges af forårssåede afgrøder 
Det forudsættes, at der gælder samme regler for efterafgrødeblandinger med 
kvælstoffikserende arter som for lovpligtige ikke-kvælstoffikserende arter mht. dyrkning af 
efterfølgende afgrøder. Det vil sige, at efterafgrøderne skal efterfølges af forårssåede afgrøder. 
 

• Vinterfaste arter på sandjord 
Det forudsættes, at der benyttes vinterfaste efterafgrøder på sandjord. Blandt de 
kvælstoffikserende arter, der omtales af Suhr et al. (2005), drejer det sig om følgende: 
alsikekløver (Trifolium hybridum), blodkløver (Trifolium incarnatum), esparsette (Onobrychis 
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viciifolia), gul rundbælg (Anthyllis vulneraria), hvidkløver (Trifolium repens), jordkløver 
(Trifolium subteraneum), kællingetand (Lotus corniculatus), lucerne (Medicago sativa), 
rødkløver (Trifolium repens), sneglebælg (Medicago lupulina), stenkløver (Melilotus alba) og 
vintervikke (Vicia villosa). Mangebladet lupin (eller havelupin), som også omtales blandt de 
vinterfaste arter i Suhr et al. (2005), er udeladt fra ovenstående liste, da arten muligvis kan 
udvikle sig til landskabsukrudt (Miljø- og Fødevareministeriet, formentlig 2016).  
 

• Optimal management af efterafgrøderne 
Det forudsættes, at efterafgrøderne dyrkes optimalt, dvs. at efterafgrøderne destrueres så 
sent som muligt på lerjord, og at de først destrueres om foråret på sandjord. 
 

• Maksimum for antal frø af bælgplanter 
Det forudsættes, at der højst indgår 25 % frø af kvælstoffikserende arter i blanding med ikke-
kvælstoffikserende arter. Det pointeres, at blandingsforholdet beregnes på baggrund af antal 
frø og ikke kilo frø, idet frøvægtene varierer betydeligt mellem de forskellige arter. For 
eksempel har hvidkløver ifølge Suhr et al. (2005) en tusindkornsvægt (TKV, g/1000 frø) på 0,5-
1,8 g, mens den for vintervikke er 20-40 g.    
 

• Minimum for antal frø af ikke-bælgplanter 
Det forudsættes, at der som minimum udsås et af følgende antal frø af pligtige ikke-
kvælstoffikserende arter tillige med de kvælstoffikserende arter: korsblomstrede arter (gul 
sennep, olieræddike og vinterraps): 150 frø/m2; cikorie, korn og græsser: 200 frø/m2 eller 
honningurt: 300 frø/m2. 
 

Under de nævnte forudsætninger samt en eftervirkning på 50 kg N/ha (Afsnit 2) vurderes det, at 
risikoen for merudvaskning ved benyttelse af efterafgrøder med iblanding af kvælstoffikserende 
arter minimeres i selve efterafgrødeperioden (udlægsåret) og i de følgende år 
(eftervirkningsårene). Eftervirkninger kan, som beskrevet af Hansen et al. (2017), beregnes som 
både en udbyttemæssig eftervirkning og en udvaskningsmæssig eftervirkning. I de følgende afsnit 
beregnes eftervirkningen i Scenarie 1 som en udbyttemæssig eftervirkning (Afsnit 2) og i Scenarie 
3a (Afsnit 4) som en udvaskningsmæssig eftervirkning. I Scenarie 2 indgår både en udbyttemæssig 
og en udvaskningsmæssig eftervirkning (Afsnit 3 og 4).      
 

2. Scenarie 1 
Kvælstoffikserende efterafgrøder medtages på listen over godkendte efterafgrøder. 
Eftervirkningen fastsættes til 50 kg N/ha uanset dyretryk. 1 ha med kvælstoffikserende arter skal 
give samme effekt som 1 ha ikke-kvælstoffikserende arter i renbestand. Udover den fastsatte 
eftervirkning, hvilke forsigtighedsfaktorer som fx efterfølgende sædskifte m.v. bør iværksættes, for 
at effekten af efterafgrødekravet kan sikres med den fastsatte eftervirkning? 
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Besvarelse Scenarie 1 

Vækst og kvælstoffiksering i kvælstoffikserende arter kan variere betydeligt og afhænger af 
hovedafgrødens vækst og høsttidpunkt, tilgængeligheden af kvælstof i jorden mm. For eksempel 
blev der i langvarige markforsøg ved AU som gennemsnit over fire år blot fundet 4 kg N/ha mere i 
kvælstoffikserende efterafgrøders overjordiske plantemasse end i ikke-kvælstoffikserende 
efterafgrøder, når hovedafgrøden blev gødet. Når hovedafgrøden var ugødet blev der fundet 20 kg 
N/ha mere i de kvælstoffiksende efterafgrøder end i de ikke-fikserende (upublicerede data, de 
Notaris et al., 2017). Eksempler på væsentlig større kvælstofindhold i kvælstoffikserende 
efterafgrøder er omtalt i Hansen et al. (2017). En eftervirkning på 50 kg N/ha (under 
forudsætningerne i Afsnit 1) er et gennemsnitligt estimat for situationer, hvor etableringen af 
kvælstoffikserende efterafgrøder lykkes, uden at de udkonkurrerer ikke-kvælstoffikserende arter i 
efterafgrødeblandingen (Hansen et al., 2017).  

Til brug for gødningsplanlægning oplyser LFST (tidligere NaturErhvervstyrelsen, NAER) 
forfrugtsværdier for alle hovedafgrøder og eftervirkninger for pligtige efterafgrøder. Begge 
værdier er angivet under kolonnen ”Forfrugtsværdi” i NAER (2016, Tabel 1). Forfrugtsværdierne 
kaldes i det efterfølgende for ”udbyttemæssig eftervirkning”. Under gældende regler fratrækkes 
den udbyttemæssige eftervirkning bedriftens samlede kvælstofkvote. Det betyder, at fradragene 
indregnes generelt og ikke specifikt for de marker, hvorpå afgrøder eller efterafgrøder har været 
dyrket. Kvælstoftilførslen er således ikke reguleret på markniveau men på bedriftsniveau.   

Under forudsætning af at kvælstofkvoten på bedriftsniveau fordeles af landbrugeren på en sådan 
måde, at størrelsen af marginaludvaskningen ikke påvirkes, vil det i princippet være uden 
betydning, om den udbyttemæssige eftervirkning fratrækkes den mark, hvorpå den pågældende 
afgrøde eller efterafgrøde har været dyrket. Den ikke-tilførte gødning vil i en sådan situation 
reducere udvaskningen med samme antal kilo kvælstof men blot på forskellige marker. Det er 
alene i situationer, hvor mineralisering af kvælstof fra efterafgrøder bevirker, at 
marginaludvaskningen stiger, at der kan være tale om en merudvaskning. Det forventes dog, at 
sådanne situationer vil blive imødegået ved en hensigtsmæssig kvælstoffordeling inden for 
bedriften ud fra et økonomisk incitament.  

Det vurderes samlet set ikke at være påkrævet at fastsætte yderligere forsigtighedsfaktorer end 
de allerede nævnte forudsætninger (Afsnit 1) for at minimere risikoen for merudvaskning ved brug 
af kvælstoffikserende arter i efterafgrødeblandinger. Det bemærkes, at eftervirkningen på 50 kg 
N/ha er beregnet ud fra et udbyttemæssigt perspektiv (Hansen et al., 2017), og der henvises til 
Scenarie 3a (Afsnit 4) for en beregning på baggrund af et udvaskningsmæssigt perspektiv.  

 
3. Scenarie 2 
Kvælstoffikserende efterafgrøder indføres som alternativ til pligtige efterafgrøder. Hvilken 
eftervirkning og omregningsfaktor bør benyttes for at sikre, at der opnås samme effekt af arealer 
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med kvælstoffikserende efterafgrøder som af 1 ha efterafgrøder bestående af ikke-
kvælstoffikserende arter? 
 

Besvarelse Scenarie 2 

Efter gældende regler er det muligt at benytte et virkemiddel med en mindre udvaskningsmæssig 
effekt end de pligtige efterafgrøder, hvis blot det pågældende virkemiddel benyttes på et større 
areal. Det er f.eks. muligt at benytte alternativet mellemafgrøder på 2 hektar eller alternativet 
tidlig såning af vintersæd på 4 hektar til erstatning for 1 hektar pligtige efterafgrøder (NAER, 
2016). For tidlig såning af vintersæd er omregningsfaktoren således 4 og for mellemafgrøder er 
omregningsfaktoren 2. Der kan ligeledes anvendes virkemidler med en større 
udvaskningsreducerende effekt end efterafgrøder. For eksempel kan 0,8 ha energiafgrøde erstatte 
1 ha pligtige efterafgrøder (omregningsfaktor: 0,8, NAER, 2016). Der er desuden mulighed for at 
undlade at dyrke pligtige efterafgrøder mod at bedriftens samlede kvælstofkvote reduceres. For 
eksempel reduceres kvælstofkvoten med 93 eller 150 kg N ved undladt dyrkning af en hektar 
efterafgrøder ved henholdsvis under og over 0,8 DE/ha (NAER, 2016). Fastsættelsen af disse 
værdier er beskrevet i Thomsen et al. (2015). 

I Scenarie 2 efterspørges beregninger for at benytte kvælstoffikserende efterafgrøder som 
alternativ til pligtige efterafgrøder. Nedenstående regneeksempler (Tabel 1) illustrerer princippet. 
I beregningerne i Tabel 1 er der taget udgangspunkt i, at udvaskningsreduktionen ved dyrkning af 
en hektar kvælstoffikserende efterafgrøder er den samme som ved dyrkning af en hektar pligtige 
ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder. Det forudsættes dog, at kvælstoffikserende 
efterafgrødeblandinger belægges med en større udbyttemæssig eftervirkning, idet den 
udbyttemæssige eftervirkning forventes at være større end for ikke-kvælstoffikserende 
efterafgrøder (Hansen et al., 2017).  

Ud fra de gældende forudsætninger antages den udvaskningsreducerende effekt af ikke-
kvælstoffikserende efterafgrøder og efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter som 
udgangspunkt at være ens, for eksempel på 32 kg N/ha for sandjord under 0,8 DE/ha (Hansen et 
al., 2014). Den udbyttemæssige eftervirkning af kvælstoffikserende efterafgrøder antages at være 
50 kg N/ha (Afsnit 2), mens den udbyttemæssige eftervirkning af ikke-kvælstoffikserende 
efterafgrøder er 17 kg N/ha (NAER, 2016). I Tabel 1 er vist eksempler ved dyrkning af hhv. 0,5, 0,8 
og 2 ha kvælstoffikserende efterafgrøder. En halv hektar kvælstoffikserende efterafgrøder vil 
reducere udvaskningen med 16 kg N/ha og have en udbyttemæssig eftervirkning på 25 kg N/ha. 
Derved mangler der en udvaskningsreduktion på 16 kg N/ha for at reducere udvaskningen 
tilsvarende 1 ha pligtige efterafgrøder. Med en marginaludvaskning på 1/5 betyder det, at 
gødningstildelingen skal reduceres med 80 kg N/ha (16 kg N/ha x 5) for at opveje den manglende 
udvaskningsreduktion. Samlet set bliver eftervirkningen derfor 105 kg N/ha (25 + 80). Tilsvarende 
kan det beregnes, at en omregningsfaktor på 0,8 vil betyde at eftervirkningen bliver 72 kg N/ha 
(Tabel 1). Hvis det antages, at der dyrkes 2 ha kvælstoffikserende efterafgrøder i stedet for 1 ha 
pligtige efterafgrøder kan det tilsvarende beregnes, at eftervirkningen bliver negativ (Tabel 1), 
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hvilket i princippet betyder, at der kunne gødes mere. Da det imidlertid ikke længere er muligt at 
øge kvælstofkvoten ved at dyrke flere pligtige efterafgrøder end der kræves (NAER, 2016), betyder 
det, at eftervirkning i dette tilfælde må sættes til nul.   

I ovenstående eksempler, hvor det er nødvendigt at inddrage marginaludvaskningen i 
beregningerne, foretages dermed en sammenblanding af den udbyttemæssige og den 
udvaskningsmæssige eftervirkning. Det betyder, at beregningerne bliver mindre gennemskuelige 
og vanskelige at sammenligne med de øvrige beregninger. Desuden anses beregningerne til en vis 
grad for at være spekulative og hypotetiske i forhold til deres anvendelse i praksis. Det anses på 
den baggrund ikke for hensigtsmæssigt at udarbejde omregningsfaktorer forskellige fra 1 mellem 
efterafgrøder med og uden kvælstoffikserende arter. 
 
Tabel 1. Eftervirkning beregnet på baggrund af udbyttemæssig eftervirkning for pligtige efterafgrøder (uden 
kvælstoffiksering) og hypotetiske eftervirkninger for efterafgrøder med bælgplanter på mellem 0,5 og 2,0 
ha. Som eksempel er valgt en sandjord med under 0,8 DE/ha, hvor pligtige efterafgrøder antages at have en 
udvaskningsreducerende effekt på 32 kg N/ha (Hansen et al. 2014) og en udbyttemæssig eftervirkning på 
17 kg N/ha (NAER, 2016). For den kvælstoffikserende efterafgrøde er der regnet med en udbyttemæssig 
eftervirkning på 50 kg N/ha (Afsnit 2). Gødningsækvivalenter er beregnet med en marginaludvaskning på 
1/5. 

Efterafgrøder Udvasknings-
reduktion 

Manko Udbyttemæssig 
eftervirkning 

Eftervirkning (sum af 
gødningsækvivalenter 

+ eftervirkning) 
Udvasknings-

reduktion 
Gødnings-

ækvivalenter 
 (kg N) (kg N) (kg N) (kg N/ha) (kg N/ha) 
Uden 
kvælstoffiksering 
1,0 ha 

32 0 0 17 17 

Med 
kvælstoffiksering 
1,0 ha 

32 0 0 50 50 

Med 
kvælstoffiksering 
0,5 ha 

16 16 80 25 105 

Med 
kvælstoffiksering 
0,8 ha 

25,6 6,4 32 40 72 

Med 
kvælstoffiksering 
2,0 ha 

64 -32 -160 100 -601 

1 Må sættes til nul, da det ikke længere er muligt at øge kvælstofkvoten ved at dyrke flere pligtige 
efterafgrøder end der kræves (NAER, 2016). 

 

4. Scenarie 3 
Effekten af efterafgrødekravet skal sikres gennem fastsættelse af en tilstrækkelig høj eftervirkning. 
Eftervirkningen betragtes derfor fra et udvaskningsmæssigt perspektiv. AU bedes behandle dette 
scenarium på to måder: 
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a) Kvælstoffikserende arter medtages på listen over godkendte efterafgrøder. 1 ha med 
kvælstoffikserende arter skal give samme effekt som 1 ha ikke-kvælstoffikserende arter i renbe-
stand. Hvad bør eftervirkningen fastsættes til, således at risikoen for merudvaskning i udlægsåret 
og de følgende år minimeres? 

b) Kvælstoffikserende efterafgrøder indføres som alternativ til pligtige efterafgrøder. Hvilken 
eftervirkning og omregningsfaktor bør benyttes for at sikre, at der opnås samme effekt af arealer 
med kvælstoffikserende efterafgrøder som af 1 ha efterafgrøder bestående af ikke-
kvælstoffikserende arter? 

 

Besvarelse Scenarie 3a 

I Hansen et al. (2017) blev eftervirkningen beregnet ud fra et udbyttemæssigt perspektiv på 
baggrund af den beregningsmetode (Berntsen et al., 2005), som er blevet benyttet til at beregne 
udbyttemæssige eftervirkninger af pligtige efterafgrøder (17 og 25 kg N/ha ved henholdsvis under 
og over 0,8 DE/ha; NAER, 2016).  

Hvis Berntsen et al. (2005) ligeledes lægges til grund for beregning af den udvaskningsmæssige 
eftervirkning, antages det tilsvarende, at ved dyrkning af en hektar pligtig efterafgrøde med en 
total optagelse på 35 kg N/ha (bedrifter med mindre end 0,8 DE/ha) vil 40 % (dvs. 14 kg N/ha) 
blive indbygget i langsomt omsætteligt organisk stof (Tabel 2). Af resten (21 kg N/ha) antages det, 
at der fordeles 50 % (10,5 kg N/ha) på efterfølgende udvaskning (og 50 % på optagelse i afgrøder). 
Med en marginaludvaskning på 1/5 betyder det, at gødningstildelingen skulle reduceres med 53 kg 
N/ha (10,5 kg N/ha x 5) for at opveje den beregnede udvaskning efter dyrkning af efterafgrøderne 
(Tabel 2). Tilsvarende kan det beregnes, at gødningstildelingen skulle reduceres med 75 kg N/ha 
for bedrifter med over 0,8 DE/ha. 

 

Tabel 2. Udbytte- og udvaskningsmæssig eftervirkning beregnet efter Berntsen et al. (2005) for pligtige 
efterafgrøder ved under og over 0,8 DE/ha og med bælgplanter (Hansen et al., 2017). 

Efterafgrøder 

Total 
kvælstof-
optagelse 

 

Udbyttemæssig 
eftervirkning 

Indbygges i 
langsomt 

omsættelig 
pulje  

Optages 
i 

afgrøder 
Udvaskes Udvaskningsmæssig 

eftervirkning 

 (kg N/ha) 
Uden 
kvælstoffiksering, 
under 0,8 DE/ha 

35 17 14 10,5 10,5 53 

Uden 
kvælstoffiksering, 
over 0,8 DE/ha 

50 25 20 15 15 75 

Med 
kvælstoffiksering 100 50 40 30 30 150 
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Tilsvarende beregninger for efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter og en 
udbyttemæssig eftervirkning på 50 kg N/ha (Hansen et al., 2017) er angivet i Tabel 2. Ved et totalt 
kvælstofindhold på 100 kg N/ha i efterafgrøden og en antagelse om, at 40 % (dvs. 40 kg N/ha) 
indbygges i langsomt omsætteligt organisk stof, vil der være en rest på 60 kg N/ha, som antages 
fordelt med 50 % (30 kg N/ha) på udvaskning og 50 % på planteoptag i afgrøder. Med en 
marginaludvaskning på 1/5 betyder det, at gødningstildelingen skulle reduceres med 150 kg N/ha 
(30 kg N/ha x 5) for at opveje udvaskningen fra efterafgrøderne efter destruktion af disse. 

Den nuværende eftervirkning af pligtige efterafgrøder er alene beregnet ud fra et udbyttemæssigt 
og ikke et udvaskningsmæssigt perspektiv. Hvis eftervirkningen af de pligtige efterafgrøder skulle 
have været beregnet ud fra et udvaskningsmæssigt perspektiv skulle værdien med den nuværende 
marginaludvaskning på 1/5 have været 53 kg N/ha og ikke 17 kg N/ha (under 0,8 DE/ha), samt 75 
kg N/ha og ikke 25 kg N/ha (over 0,8 DE/ha, Tabel 1). Om beregning af den udvaskningsmæssige 
eftervirkning (som ovenfor beskrevet) er en realistisk beregning kan ikke afgøres i nærværende 
besvarelse. I ovennævnte beregninger er der f.eks. ikke taget hensyn til, at øget dyrkning af 
efterafgrøder vil mindske risikoen for udvaskning af kvælstof, der frigives fra tidligere dyrkede 
efterafgrøder (Berntsen et al., 2005).  

 

Besvarelse Scenarie 3b 

Som det fremgår af Afsnit 3 anses det ikke for hensigtsmæssigt at udarbejde omregningsfaktorer 
forskellige fra 1 for arealer med kvælstoffikserende efterafgrødeblandinger og pligtige ikke-
fikserende efterafgrøder. Beregningerne er derfor udeladt af nærværende besvarelse. 
 

5. Konklusion 

Det vurderes, at under de forudsætninger, som nævnes indledningsvis, og ved pålægning af en 
udbyttemæssig eftervirkning på 50 kg N/ha for kvælstoffikserende efterafgrødeblandinger kan 
risikoen for merudvaskning minimeres i forhold til dyrkning af pligtige ikke-kvælstoffikserende 
efterafgrøder. Det vurderes ligeledes, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at udarbejde 
omregningsfaktorer forskellige fra 1 for efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter og 
pligtige ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder. 
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