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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen 

Vedr. bestillingen: ’Opfølgende spørgsmål til besvarelsen: Revurdering 
af omregningsfaktorerne mellem pligtige efterafgrøder og alternative 
virkemidler i plantedækkebekendtgørelsen’ 

 

Landbrug- og Fiskeristyrelsen har i bestilling dateret d. 17. februar 2017 bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om levering af svar på opfølgende 
spørgsmål til besvarelsen ”Revurdering af omregningsfaktorerne mellem pligtige ef-
terafgrøder og alternative virkemidler i plantedækkebekendtgørelsen” leveret den 25. 
januar 2017. 
  
Besvarelsen er udarbejdet af seniorforsker Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi - 
Jordbiologi og Næringsstoffer, Aarhus Universitet. Peter Sørensen oplyser at omreg-
ningsfaktorerne skal genestimeres, når der er udarbejdet et nyt grundlag for effekt og 
eftervirkning af efterafgrøder. 
 
Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til 
notatet.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019 (punkt 
FM-3 i Aftalens Bilag 2)”.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Ulla Sonne Bertelsen 
 
 
Kopi til Innovation, Landbrug- og Fiskeristyrelsen. 
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DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer  
8. marts 2017 
 
Opfølgende spørgsmål til besvarelsen ”Revurdering af omregningsfaktorerne mellem 
pligtige efterafgrøder og alternative virkemidler i plantedækkebekendtgørelsen” 
Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (LFST) har den 17/2 2017 sendt følgende opfølgende spørgsmål 
til DCA: 
 

Ifølge gældende lovgivning kan 1 ha efterafgrøder erstattes af afbrænding af fiberfraktion fra en 
mængde husdyrgødning svarende til 25 DE (2.500 kg N). I den fremsendte besvarelse fra DCA 
foreslås, at en gennemsnitlig omregningsfaktor mellem effekten af afbrænding af fiberfraktionen 
fra husdyrgødning og efterafgrøder bliver fastsat til hhv. 400 kg N i kvæggylle til 1 ha 
efterafgrøder og 750 kg N i svinegylle til 1 ha efterafgrøder. AU bedes uddybe dette forslag, idet 
der tages udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
1. Bør fastsættelsen af omregningsfaktoren afspejle forskellen i tidshorisonten for effekten på 

kvælstofudvaskningen af hhv. efterafgrøder og afbrænding af fiberfraktionen af 
husdyrgødning? Og hvilken betydning vil dette eventuelt have i forhold til de foreslåede 
omregningsfaktorer? 

2. Forventes der at være negative følgevirkninger af afbrænding af fiberfraktionen af 
husdyrgødning, der kan tale imod en justering af omregningsfaktorerne, som foreslået af 
AU? 

 
Svar fra DCA: 
I henvendelsen fra LFST henvises til den tidligere besvarelse, som er Thomsen et al. (2017). 
Afbrænding af fiberfraktion forventes at reducere den langsigtede udvaskning, da der samlet set 
tilføres mindre N til jorden ved denne praksis. Endvidere fjernes organisk bundet N, der på langt 
sigt medfører øget N udvaskning (Sørensen & Børgesen, 2015).  
Eftervirkningen af efterafgrøder gør, at netto-effekten på udvaskningen bliver mindre, end den 
reduktion efterafgrøder medfører i det første år.  
DCA har i tidligere besvarelse noteret, at der er behov for en revurdering af eftervirkninger af 
efterafgrøder (Thomsen et al., 2017). I nærværende besvarelse kommer vi med en foreløbig 
vurdering af den udvaskningsmæssige eftervirkning, der senere bør revideres, når der foreligger 
et bedre fagligt grundlag for vurdering af eftervirkning af efterafgrøder. 
 
Ad 1: 
Fastsættelsen af omregningsfaktoren mellem afbrænding af fiberfraktion og dyrkning af 
efterafgrøder bør afspejle samme tidshorisont for effekten. Den teoretiske tidshorisont er meget 
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lang (>100 år), og vi mener, at det er et politisk/administrativt spørgsmål, hvor lang tidshorisont 
der skal tages i betragtning.  
I omregningsfaktorerne mellem afbrænding af fiberfraktion og dyrkning af efterafgrøder 
(Thomsen et al., 2017) var der ikke taget højde for tidshorisonten. Effekten af efterafgrøder var 
således beregnet som en effekt det første år, mens effekten af afbrænding af fiberfraktion var 
beregnet som en effekt på langt sigt (>100 år). Vi har derfor fundet det hensigtsmæssigt at 
gennemføre nye beregninger, hvor der anvendes samme tidshorisont for effekten af både 
afbrænding af fiberfraktion og dyrkning af efterafgrøder. 
For at kunne gøre dette er det nødvendigt at gøre antagelser om marginaludvaskningen af hhv. 
mineralsk N og mineraliseret organisk N samt antagelser om mineraliseringsforløbet. I det 
følgende er der lavet beregninger, der dækker et gennemsnit for lerjord med lav nedbør og 
sandjord med høj nedbør efter samme principper som anvendt af Sørensen & Børgesen (2015). 
Der er antaget en gennemsnitlig marginaludvaskning for mineralsk N og tilført organisk N i det 
første år, på 18%, baseret på NLES4 modellen, mens marginaludvaskningen er antaget at være 
det dobbelte for organisk N svarende til 36% for mineraliseret organisk N i de efterfølgende år 
(Sørensen & Børgesen, 2015). Udvaskningen fra mineraliseret N vil dog afhænge meget af 
efterfølgende afgrødeanvendelse og udbredelsen af efterafgrøder og er et usikkert estimat, som 
nærmere beskrevet af Sørensen & Børgesen (2015). I beregningerne er anvendt samme 
marginaludvaskning af mineraliseret N fra både husdyrgødning og efterafgrøderester. Berntsen 
et al (2005) regnede med en marginaludvaskning på 50% fra N frigivet fra rester af efterafgrøde. 
Mineraliseringsforløbet for efterafgrøder er beregnet ud fra Berntsen et al. (2005), der angav, at 
60% af N i efterafgrøderester er frigivet efter 5 år. Efter de første 5 år sker frigivelsen meget 
langsomt. Mineraliseringen fra husdyrgødning er beregnet med en model beskrevet af Sørensen 
et al. (2016), se tabel 1. Afbrænding af fiberfraktion er antaget kun at ske efter bioforgasning, 
idet forbrændingen ellers er pålagt en affaldsafgift, der gør denne håndtering urentabel. Vi har 
ingen model, der beskriver mineralisering af afgasset gødning, men vi har antaget et 
gennemsnitligt forløb for kvæg- og svinegylle. Efter afgasning forventes en langsommere 
mineralisering, men til gengæld ingen netto N immobilisering umiddelbart efter tilførslen. Det 
medfører en mineralisering på 61% efter 5 år (tabel 1), altså på samme niveau som for N i 
efterafgrøder.  
Ved separering af afgasset gylle antages, at 16% af total N kan fra-separeres fra svinegylle og 
25% fra kvæggylle (Egne beregninger). Al kvælstof i fiberfraktionen antages tabt i gasform 
under forbrændingen. I beregningerne er antaget et udnyttelseskrav på 85% for den resterende 
væskefraktion, jvf. reglerne i dag. Antagelser der ligger bag beregning af nettoeffekt af 
afbrænding findes i appendiks til besvarelsen. 
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Tabel 1. Mineraliseringsforløb (kumuleret) de første fem år efter tilførsel af gylle, vist som % af 
tilført organisk N (fra Sørensen et al., 2016). 
  År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Kvæggylle 17 34 42 47 51 
Svinegylle 26 52 62 67 71 
Gns. kvæg- og svinegylle 22 43 52 57 61 

 
 
Effekten af efterafgrøder på N-udvaskningen, set over 1,5 samt >100 år, er beregnet i tabel 2. 
Der er valgt, at regne med effekten på arealer over 0,8 DE/ha, idet der forventes høj tilførsel af 
husdyrgødning på bedrifter både før og efter afbrænding af fiberfraktion. Det er endvidere 
antaget i tabel 2, at efterafgrøder som udgangspunkt i over- og underjordiske dele har 
optaget/indeholder 50 kg N/ha ved over 0,8 DE (Berntsen et al. 2005). Effekten af efterafgrøder 
er angivet som gennemsnit af sand- og lerjord. Reduktionen i N udvaskning det første år er 
lavere end N optaget i efterafgrøde. Det skyldes især, at en del kvælstof, der optages i 
efterafgrøde ikke nødvendigvis ville være blevet udvasket, selvom der ikke var etableret en 
efterafgrøde. Dette gælder især på lerjord. 
 

Tabel 2. Estimeret effekt af efterafgrøder på kort og lang sigt, baseret på Berntsen et al. (2005) 
og antagelse om 36% marginaludvaskning af mineraliseret N fra planterester (Sørensen & 
Børgesen, 2015), angivet som kg N/ha. 

Kg N/ha Over 0,8 DE 
A: N i efterafgrøde (Berntsen et al, 2005) 50 
B: Mineralisering af efterafgrøde år 5 (A x 0,6) 30 
C: Mineralisering af efterafgrøde langt sigt (A x 1) 50 
 
D: Reduceret udvaskning 1. år (Eriksen et al. 2014) 35 
  
E. Effekt af reduceret N norm (-25 kg N/ha) på udvaskning* 5 
F: Øget N udvaskning år 1-5 (B x 0,36) 11 
Til planteoptag og denitrifikation år 1-5 (B x 0,64) 19 
G: Netto effekt på udvaskning efter 5 år (D+E-F) 29 
 
H: Øget N udvaskning langt sigt (C x 0,36) 18 
Til planteoptag og denitrifikation langt sigt (C x 0,64) 32 
Netto effekt på udvaskning langt sigt (>100 år) (D+E-H) 22 

*Reduktion i N norm i året efter efterafgrøde medfører reduceret N udvaskning på 25 kg N/ha x 0,18  
 
I tabel 3 er anført effekten af efterafgrøde (over 0,8 DE/ha) og nettoeffekten af afbrændt fiber på 
kvælstofudvaskningen ved forskellig tidshorisont, og en omregningsfaktor mellem efterafgrøde 
og afbrænding af fiberfraktion.. Omregningsfaktoren falder med stigende tidshorisont, idet 
effekten af efterafgrøder falder med tidshorisonten og effekten af afbrænding stiger med 



4 
 

tidshorisonten (efterhånden som N fra fiberfraktionen vil blive frigivet på længere sigt). Ved en 
tidshorisont på 5 år giver afbrænding af fiberfraktion fra ca. 870 kg N i svinegylle (8,7 DE) og 
ca. 480 kg N i kvæggylle (4,8 DE) samme effekt som 1 ha efterafgrøde. På meget langt sigt 
kræves kun afbrænding af ca. den halve mængde for at få samme effekt som af efterafgrøder.  
 

Tabel 3. Effekter på kvælstof udvaskning af efterafgrøder (>0,8 DE/ha) og afbrænding af 
fiberfraktion fra afgasset svine- og kvæggylle ved anvendelse af forskellig tidshorisont samt 
omregningsfaktorer mellem efterafgrøde og afbrænding. 1 dyreenhed (DE) = 100 kg N i 
ubehandlet gylle.  

Omregning til efterafgrøde  Svinegylle Kvæggylle 
Effekt efter 1 år     
Reduceret N udvaskning efterafgrøde kg N/ha   35 35 
Netto effekt af afbrænding kg N/DE 2.2 3.4 
Omregningsfaktor DE/ha efterafgrøde 16 10 
Effekt efter 5 år 

  Reduceret N udvaskning efterafgrøde kg N/ha   29 29 
Netto effekt af afbrænding kg N/DE 3.3 6.0 
Omregningsfaktor DE/ha efterafgrøde 8.7 4.8 
Effekt >100 år 

  Reduceret N udvaskning efterafgrøde kg N/ha   22 22 
Netto effekt af afbrænding kg N/DE 4.4 8.5 
Omregningsfaktor DE/ha efterafgrøde 4.9 2.5 

 
 
Konklusion 
Ad 1. 
Der bør anvendes samme tidshorisont for effekt af afbrænding og effekt af efterafgrøder ved 
beregning af en omregningsfaktor.  Ved en tidshorisont på 5 år giver afbrænding af fiberfraktion 
fra ca. 870 kg N i svinegylle og ca. 480 kg N i kvæggylle samme effekt som 1 ha efterafgrøde. 
På meget langt sigt kræves kun afbrænding af ca. den halve mængde for at få samme effekt som 
af efterafgrøder. Vi mener, at det er et politisk-administrativt spørgsmål, hvilken tidshorisont der 
bør anvendes. De beregnede omregningsfaktorer bør revurderes når der foreligger et forbedret 
grundlag for at vurdere eftervirkningen af efterafgrøder. 
 
Ad 2. 
En negativ effekt af øget afbrænding kan være, at det giver mulighed for en mere intensiv 
husdyrproduktion i det samme område. Det kan f.eks. medføre øgede lugtgener lokalt og højere 
lokal ammoniak-emission. Vi vurderer, at disse forhold bør reguleres på anden vis end ved at 
regulere på omregningsfaktoren i forhold til efterafgrøder. 
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Appendiks 

Antagelser anvendt ved beregning af effekt af afbrænding på udvaskning af N. 
 

Parameter Svinegylle Kvæggylle 
Marginal udvaskning  uorg N + org N 1.år. Gns for sand og lerjord kg N/kg N 0.18 0.18 
Marginal udvaskning  org N eftervirkning. Gns for sand og lerjord kg N/kg N 0.36 0.36 
Andel af total N i fiberfraktion, kg N/kg N 0.163 0.250 
Ammonium andel i fiberfraktion, kg N/kg N 0.54 0.28 
Udvasket fra fibre 1. år (reduktion i udvaskning ved afbrænding), per DE 2.9 4.8 
Udvasket fra fibre 5 år (reduktion i udvaskning. ved afbrænding), per DE 3.9 7.5 
Udvasket fra fibre langt sigt (reduktion i udvaskning ved afbrænding), per DE  5.0 10.1 
Netto mineralisering af org N 1. år, % 22 22 
Netto mineralisering af org N 5. år, % 61 61 

   Udnyttet N i væskefraktion % (85% udnyttelseskrav i gødningsregnskab) 71.2 63.7 
Udnyttelseskrav før separation, %  75 70.0 
Øget anvendelse af handelsgødning efter afbrænding kg N/DE 3.8 6.3 
Øget udvaskning fra Handelsg, kg N/DE 0.69 1.13 
Netto udvaskning fra fibre, pr DE 1 år 2.23 3.43 
Netto udvaskning fra fibre, pr DE 5 år 3.30 6.00 
Netto udvaskning fra fibre, pr DE lang sigt 4.35 8.52 
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