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AARHUS 
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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Bestillingen: ” Revurdering af omregningsfaktorerne mellem pligtige ef-
terafgrøder og alternative virkemidler i plantedækkebekendtgørelsen” 

NaturErhvervstyrelsen har i bestilling dateret d. 15. december 2016 bedt DCA – Nati-

onalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en afklaring af mulige behov for en re-

vurdering af, hvorvidt de fastsatte omregningsfaktorer bør justeres frem mod næste 

planperiode. 

 

Den skriftlige besvarelse der vedlægges, er udarbejdet af Seniorforsker Ingrid K. 

Thomsen, Seniorforsker Uffe Jørgensen, Seniorforsker Peter Sørensen og Professor 

Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi. Besvarelsen er koordineret med DCE - Na-

tionalt Center for Miljø og Energi.  

 
Denne besvarelse er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Føde-

vareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved 

Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019”.  
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DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer, 25. januar 2017  
Revurdering af omregningsfaktorerne mellem pligtige efterafgrøder og alternative virkemidler i 
plantedækkebekendtgørelsen 
 
Ingrid K. Thomsen, Uffe Jørgensen, Peter Sørensen og Jørgen E. Olesen. 
 
Baggrund 
Ifølge gældende regler kan pligtige efterafgrøder erstattes af en række alternative kvæl-
stofvirkemidler. Til dette formål er fastsat omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og hvert 
alternativ. I forlængelse af implementeringen af initiativerne i Fødevare- og Landbrugspakken og 
som opfølgning på høringssvarene fra den seneste udgave af plantedækkebekendtgørelsen, hvor 
der blev stillet spørgsmål til de gældende omregningsfaktorer, er der behov for en revurdering af, 
hvorvidt disse bør justeres frem mod næste planperiode. 
 
Med udgangspunkt i nyeste viden, og i effektvurderingerne fra Virkemiddelkataloget (Eriksen et 
al., 2014) har NaturErhvervstyrelsen (NAER) bedt AU om at vurdere, hvorvidt der er behov for at 
foretage en justering af omregningsfaktorerne mellem pligtige efterafgrøder og følgende 
alternative kvælstofvirkemidler: 
1. Mellemafgrøder 
2. Energiafgrøder 
3. Braklagte arealer 
4. Braklagte arealer langs søer og vandløb 
5. Afbrænding af fiberfraktion af forarbejdet husdyrgødning 
 
I de tilfælde, hvor AU vurderer, at der bør foretages en justering af omregningsfaktorerne, ønsker 
NAER en vurdering af, hvad omregningsfaktorerne bør fastsættes til. NAER ønsker ligeledes 
beskrevet, hvilke forhold der i hvert enkelt tilfælde giver basis for at foretage en justering af de 
gældende omregningsfaktorer. 
 
Besvarelse 
Den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder er generelt differentieret i forhold til 
jordtype og dyretæthed (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder (kg N pr. ha fra rodzonen) som angivet i 
Virkemiddelkataloget (Hansen et al., 2014). Værdier i parentes er estimerede. 

 Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/ha1 
 Ler Sand Ler Sand 
 12 32 (24) 45 
Gennemsnit 22 (35) 

1Usikkert, om værdierne kan opnås for alle typer bedrifter over 0,8 DE pr. ha. 
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De nugældende omregningsfaktorer for de fem alternativer til pligtige efterafgrøder, der ønskes 
vurderet, er vist i Tabel 2. Som det fremgår, er alternativerne ikke differentierede på samme måde 
som efterafgrøder. I Tabel 3 er angivet nogle af de gældende krav for alternativerne. 
 
Tabel 2. Alternativer til efterafgrøder og deres omregningsfaktor ifølge Vejledning 2016/17 (Miljø- 
og Fødevareministeriet, 2016). 
Alternativ til efterafgrøde  Fra alternativ til efterafgrøde  
Mellemafgrøder  2 ha til 1 ha efterafgrøder  
Flerårige energiafgrøder  0,8 ha til 1 ha efterafgrøder  
Braklagte arealer  1 ha til 1 ha efterafgrøder  
Braklagte arealer langs søer og vandløb  1 ha til 4 ha efterafgrøder  
Afbrænding af fiberfraktion i husdyrgødning  25 DE til 1 ha efterafgrøder  

 
Tabel 3. Uddrag af gældende krav i 2016/17 ved anvendelse af alternativer til efterafgrøder (Miljø- 
og Fødevareministeriet, 2016). 
Alternativ til efterafgrøde  Uddrag af gældende krav 
Mellemafgrøder  • En mellemafgrøde er enten olieræddike, gul sennep eller frøgræs, der bliver på 

arealet efter sidste høst. 
• Mellemafgrøden skal efterfølges af en vintersæd. 
• Mellemafgrøden skal være udlagt senest den 20. juli 
• Mellemafgrøden må tidligst nedmuldes eller nedvisnes den 20. september 

Flerårige energiafgrøder  • Energiafgrøder skal tidligst være etableret i planperioden 2009/2010 og senest den 
31. juli 2016. 

• Det samlede areal med energiafgrøder skal overstige virksomhedens areal med 
energiafgrøder i planperioden 2008/2009 (referenceår). 

• Energiafgrøden skal etableres på et areal, der forud for etableringen af 
energiafgrøden har været udlagt med landbrugsafgrøder i omdrift. 

Braklagte arealer  • Arealerne skal være etableret med græs, der er sået senest den 1. januar 2016. 
• Græsset må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den 20. 

oktober 2016 
• Arealet skal efterfølges af en forårssået afgrøde eller skal bibeholdes som brak i 2017 
• Arealerne må ikke dyrkes, gødskes eller sprøjtes. 

Braklagte arealer langs søer 
og vandløb  

• Arealer, der er omfattet af krav om 2 meter bræmmer efter vandløbsloven, kan ikke 
indgå i det areal, der skal benyttes som alternativ til pligtige efterafgrøder. 

• Det er muligt at benytte braklagte arealer langs vandløb og søer, der er etableret 
uden på en 2 meter bræmme eller en MFO-randzone. 

• Braklagte arealer langs vandløb og søer skal støde op til omdriftsarealer for at kunne 
erstatte efterafgrøder og skal have en bredde på mellem 9 og 20 meter fra 
vandløbets eller søens øverste kant. 

• Arealerne skal være etableret med græs, der er sået senest den 1. januar 2016 
• Græsset må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den 20. 

oktober 2016 
• Arealet skal efterfølges af en forårssået afgrøde eller skal bibeholdes som brak i 

2017. 
• Arealerne må ikke dyrkes, gødskes eller sprøjtes. 

Afbrænding af fiberfraktion i 
husdyrgødning  

• Etablering af pligtige efterafgrøder kan helt eller delvist erstattes ved at separere 
gylle i henholdsvis en væske- og en fiberfraktion og efterfølgende forbrænde 
fiberfraktionen. 

• Forbrænding af fiberfraktion skal foretages på et godkendt forbrændingsanlæg. 

 
I det følgende gennemgås alternativerne til pligtige efterafgrøder, og det vurderes, om der er 
dokumentation for at justere omregningsfaktorerne for de enkelte virkemidler. 
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1. Mellemafgrøder 
Anvendelse og effektvurdering af mellemafgrøder er beskrevet i Virkemiddelkataloget (Thomsen 
et al., 2014). Estimaterne for mellemafgrøder i forhold til sikkerhed for kvælstofeffekten er 
placeret under den gruppe, der karakteriseres som ”noget usikre og baseret på ekspertskøn med 
et foreløbigt datagrundlag”.  Siden udarbejdelsen af Virkemiddelkataloget er der ikke fremkommet 
data, der kan begrunde ændrede omregningsfaktorer i forhold til efterafgrøder. 
 
2. Energiafgrøder 
Som det fremgår af Tabel 3, er det alene den del af det samlede areal med energiafgrøder, der 
overstiger det samlede areal med energiafgrøder i planperioden 2008/2009, der kan benyttes som 
alternativ til pligtige efterafgrøder. Samtidigt skal energiafgrøderne etableres på arealer, hvor der 
forud har været landbrugsafgrøder i omdrift og tidligst være etableret i planperioden 2009/2010 
og senest den 31. juli 2016.  
 
Fastsættelsen af omregningsfaktoren på 0,8 mellem energiafgrøder og efterafgrøder fremgår af 
Jørgensen og Petersen (2010), som understregede, at der er betydelig usikkerhed på 
beregningerne, da der ikke er tale om direkte sammenlignende forsøg.  
 
I Virkemiddelkataloget angives den udvaskningsreducerende effekt af energiafgrøder til 34 kg 
N/ha på lerjord og 51 kg N/ha på sandjord, når merudvaskning ved etablering og eftervirkning er 
indregnet (Jørgensen et al., 2014). Den gennemsnitlige effekt af efterafgrøder kan ud fra Tabel 1 
beregnes til 18 kg N/ha på lerjord og til 39 kg N/ha på sandjord. Herudfra kan beregnes en 
omregningsfaktor for energiafgrøder på 18/34=0,5 på lerjord og 39/51=0,8 på sandjord. 
Landbrugspakken forventes at medføre en øget gødskning, som kan medføre en øget 
nitratudvaskning fra landbrugsarealerne på ca. 6 kg N/ha (Jensen et al., 2016). Dette vil i 
princippet øge de flerårige energiafgrøders reduktion tilsvarende, da deres kvælstofnorm ikke 
øges. Hermed kan beregnes en omregningsfaktor på 18/40=0,5 på lerjord og 39/57=0,7 på 
sandjord. Kompenserende tiltag for landbrugspakken forventes imidlertid at neutralisere denne 
stigning i referenceudvaskningen, og baselineudvikling m.m. vil medføre yderligere en mindre 
reduktion i referenceudvaskningen frem mod 2021, hvilket samlet set vil reducere de flerårige 
energiafgrøders reduktion svagt i forhold til værdierne i Virkemiddelkataloget. Da 
størrelsesordenen af de beregnede omregningsfaktorer p.t. ligger mellem 0,5 og 0,8, og fremover 
kun ventes at øges svagt, vurderes det, at der ikke er baggrund for en ændring af den nuværende 
omregningsfaktor mellem energiafgrøder og efterafgrøder. Variationen mellem 0,5 og 0,8 
vurderes snarere begrundet i usikkerhed på bestemmelsen end i reelle forskelle, som ville kunne 
begrunde en differentieret omregningsfaktor over jordtyper eller tid. Der er således ikke 
fremkommet yderligere dokumentation, der ændrer på anbefalingen om en omregningsfaktor på 
0,8 mellem energiafgrøder og efterafgrøder. 
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3. Braklagte arealer 
Den udvaskningsreducerende effekt af brak er i Virkemiddelkataloget beskrevet af Olesen et al. 
(2014) for ikke-permanent udtagning og af Blicher-Mathiesen et al. (2014) for permanent 
udtagning. Den forventede udvaskningsreducerende effekt er angivet til hhv. 35-58 kg N/ha (ikke-
permanent udtagning) og 50 kg N/ha (permanent udtagning), hvor efterafgrøders 
udvaskningsreducerende effekt er angivet til 12-45 kg N/ha. Effekten af begge typer brak er 
beregnet ud fra differencen mellem udvaskning fra brak og et modelberegnet interval for 
udvaskning fra landbrugsjord (Børgesen et al., 2015). Denne difference vil kunne påvirkes af 
ændrede dyrkningsforhold for den almindelige landbrugsdrift, men det vurderes, som også angivet 
for energiafgrøder, at dette ikke pt. kan begrunde en ændring af effekten af braklægning. 
 
De udvaskningsreducerende effekter angivet i Virkemiddelkataloget kan give en indikation af, hvor 
effektive virkemidlerne er i forhold til hinanden, men de kan ikke anvendes til direkte at udlede 
omregningsfaktorer. Det skyldes bl.a., at der ved udledning af omregningsfaktorer mellem f.eks. 
efterafgrøder og alternativer til disse ofte indgår, at der indregnes en ”dødvægt”. Dødvægten 
svarer til den udbredelse, som et givent virkemiddel har på det tidspunkt, det introduceres som 
alternativ. For energiafgrøder (Afsnit 2) er dødvægtsproblematikken minimeret ved, at der dels er 
krav om et etableringsår dels er defineret et referenceår (Tabel 3). 
 
I Hansen et al. (2015) er vist eksempler på omregningsfaktorer for brak afhængigt af, hvor stort et 
areal med brak der udlægges i forhold til et allerede eksisterende brakareal på 17.000 ha. Hvis der 
blev etableret brak på mellem 0 og 500 % af dette areal, ville omregningsfaktorerne mellem brak 
og efterafgrøder svare til, at 1 ha brak kunne erstatte fra mellem 0 til 1,5 ha efterafgrøder.  
 
Når allerede eksisterende dyrkning indgår som alternativ til pligtige efterafgrøder, vil det altså 
være nødvendigt at udarbejde kriterier for omregningsfaktorerne og definere, i hvilket omfang 
dødvægten skal indregnes og efterfølgende dokumenteres.  Af samme grund, og fordi der ikke er 
fremkommet ny viden siden Virkemiddelkataloget, kan der ikke gives anbefalinger til at ændre 
omregningsfaktoren mellem brak og efterafgrøder. 
 
4. Braklagte arealer langs søer og vandløb 
For planperioden 2014/15 blev frivillig brak langs vandløb tilbudt som nyt alternativ til 
efterafgrøder. Ordningen var et forsøg på at fastholde en del af de obligatoriske randzoner der 
blev gjort frivillige i forbindelse med ændringen af randzoneloven pr. 1. august 2014 (Hansen et 
al., 2015).  
 
Som det kan udledes af Tabel 3, kan braklagte arealer langs søer og vandløb, der anvendes som 
alternativ til efterafgrøder, have forskellig bredde og afstand til vandkanten. Hvis der ikke er en to 
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meter bræmme eller MFO-randzone ved vandkanten, kan brakken etableres med en bredde på 9-
20 meter fra vandløbets/søens øverste kant. Er der i forvejen etableret en to meter bræmme langs 
vandkanten, kan der etableres brak med en bredde på 7-18 meter udenpå denne bræmme. 
Endelig kan der etableres brak langs vandløb og søer udenpå en MFO-randzone, hvor den samlede 
bredde af MFO-randzonen og brakarealet maksimalt må være 20 meter.  
 
Af ovenstående fremgår, at braklagte arealer, der anvendes som alternativer til efterafgrøder, kan 
ligge i en afstand på op til 20 m fra vandkanten. I forhold til almindelig braklægning har 
randzonerne en betydelig højere omregningsfaktor. Således betyder omregningsfaktoren 1:4, at 1 
ha braklagte arealer langs søer og vandløb erstatter 4 ha efterafgrøder, hvor almindelig brak 
erstatter efterafgrøder i forholdet 1:1 (Tabel 2). Ifølge Kronvang et al. (2014) er den primære 
udvaskningsreducerende effekt af randzoner baseret på, at gødede arealer overgår til arealer 
uden for omdrift, dvs. at effekten udgøres af den marginaludvaskning, der stammer fra gødskning. 
På den baggrund er omregningsfaktoren på 1:4 sat højt, og effekten kan ikke dokumenteres ud fra 
Virkemiddelkataloget (Kronvang et al., 2014). Det bemærkes, at der ikke er fremkommet ny viden 
omkring kvælstofeffekten af braklægning i zonen omkring vandløb og søer siden 
Virkemiddelkataloget. 
 
Det vurderes således, at omregningsfaktoren 1:4 især afspejler ønsket om at fastholde randzoner, 
og at omregningsfaktoren ville blive betydeligt lavere, hvis den skulle baseres på samme kriterier, 
herunder dødvægt, som de øvrige alternativer til efterafgrøder.  
 
5. Afbrænding af fiberfraktion af forarbejdet husdyrgødning 
Effekten af husdyrgødning på kvælstofudvaskning blev nyberegnet i Sørensen og Børgesen (2015) 
på basis af NLES4 modellen, og effekten af afbrænding er nu også genberegnet med det samme 
modelgrundlag (Børgesen et al., 2015). I Sørensen og Børgesen (2015) anvendes en 
marginaludvaskning for uorganisk kvælstof på 13 % på lerjord og 23 % på sandjord, dvs. 18 % i et 
simpelt gennemsnit. Sørensen og Børgesen (2015) vurderede ud fra forsøg, modelberegninger og 
ekspertskøn, at udvaskningen fra tilført organisk kvælstof i tilførselsåret er den samme som for 
uorganisk kvælstof, mens den langsigtede udvaskning fra resterende organisk kvælstof 
mineraliseret efter første år er dobbelt så høj svarende til 26 % på lerjord og 46 % på sandjord, 
dvs. 36 % i simpelt ikke-vægtet gennemsnit. Der regnes med en gennemsnitlig mineralisering af 
organisk kvælstof i husdyrgødning  i første år på 22 %. Med disse revurderede udvaskningsfaktorer 
er der beregnet en gennemsnitlig langsigtet nettoeffekt af afbrænding af fiberfraktion fra afgasset 
svinegylle på 4,4 kg N/100 kg N (i ubehandlet gylle) og for afgasset kvæggylle på 8,4 kg N/100 kg N 
i gylle.  
 
Forskellen mellem afbrænding af fiberfraktion fra kvæg- og svinegylle kan retfærdiggøre at der 
anvendes forskellige omregningsfaktorer for de to gylletyper. Da afgasset gylle typisk findes som 
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en blanding af kvæg- og svinegylle på fælles biogasanlæg kræver det i praksis at der tages højde 
for den relative fordeling mellem de to gylletyper på det enkelte anlæg. For øvrige typer af 
biomasse der indgår i afgasset gødning har vi ikke datagrundlag for hvor meget der forventes i 
fiberfraktionen, og dermed kan afbrændes. For mink- og fjerkrægylle foreslås at bruge samme 
faktor som for svinegylle. For øvrige biomasser foreslås at bruge samme faktor som for kvæggylle.  
Til omregning mellem efterafgrøde og afbrænding af fiberfraktion foreslås omregningsfaktorerne i 
Tabel 4. 
 
Tabel 4. Foreslået gennemsnitlig omregningsfaktor mellem effekt af afbrænding af fiberfraktion fra 
gylle og efterafgrøde dyrkning ud fra en vægtet effekt af efterafgrøder på 33 kg N/ha i reduceret N 
udvaskning (Børgesen et al., 2013).  
Afbrænding af fiberfraktion fra kvæggylle 400 kg N i kvæggylle til 1 ha efterafgrøde  
Afbrænding af fiberfraktion fra svinegylle 750 kg N i svinegylle til 1 ha efterafgrøde 

 
Omregningsfaktorerne i Tabel 4 er betydeligt lavere end den tidligere anvendte faktor på 25 DE 
(2.500 kg N) per ha. Det har ikke været muligt at finde grundlaget for denne tidligere anvendte 
faktor. 
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