
 
 

 
 
DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
Aarhus Universitet 
Blichers Allé 20 
8830 Tjele 

Tlf. :  8715 6000 
Fax: 8715 6076 
E-mail: dca@au.dk 
http://dca.au.dk/ 

 

DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
 
Lene Hegelund 
 
Specialkonsulent 
 
Dato 5. september 2017 

 
 
Mobiltlf. :   
E-mail: 
lene.hegelund@dca.au.dk 
 
Afs. CVR-nr.: 31119103 

Journal 2017-760-000468 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugsstyrelsen 

Vedr. bestillingen: Spørgsmål vedrørende udvalget af arter der kan indgå 
i alternativet til pligtige efterafgrøder: ”tidligt såede vinterafgrøder”. 

 
Landbrugsstyrelsen har i bestilling dateret d. 18. august 2017 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om levering af et notat vedr. Spørgsmål vedrø-
rende udvalget af arter der kan indgå i alternativet til pligtige efterafgrøder: ”tidligt 
såede vinterafgrøder”.  
 
Besvarelsen er udarbejdet af seniorforsker Ingrid K. Thomsen, seniorforsker Birte Bo-
elt, lektor Johannes Ravn Jørgensen og seniorforsker Elly Møller Hansen, Institut for 
Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 
Notatet er fagfællebedømt af akademisk medarbejder Finn P. Vinther og sektionsleder 
Jørgen Eriksen fra Institut for Agroøkologi. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndigheds-
betjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 7.09 
i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2017-2020”.  
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Spørgsmål vedrørende udvalget af arter der kan indgå i alternativet til pligtige efterafgrøder: ”tidligt 
såede vinterafgrøder” 

Ingrid K. Thomsen, Birte Boelt, Johannes Ravn Jørgensen, Elly Møller Hansen  

Bestilling: 

Landbrugsstyrelsen fremsendte den 18. august 2017 en bestilling til AU, hvori der ønskes en vurdering af, 
hvorvidt der kan forventes samme effekt af tidlig såning af vintersæd som alternativ til efterafgrøder, hvis 
de nuværende tilladte arter udvides til at omfatte alle arter af vinterkorn. Baggrunden for bestillingen er, at 
siden muligheden for at erstatte pligtige efterafgrøder med vinterkorn sået før 7. september blev indført i 
2014, er ordningen gået fra alene at inkludere vinterhvede til også at gælde vinterbyg, vinterrug og triticale. 
I forbindelse med forberedelsen af en ny udgave af plantedækkebekendtgørelsen har Landbrugsstyrelsen 
behov for en afklaring af, hvorvidt listen over vinterafgrøder, der ved tidlig såning kan indgå som alternativ 
til pligtige efterafgrøder, kan udvides.  
 
Ligeledes ønsker Landbrugsstyrelsen vurderet, om tidlig såning af efterårssåede havefrøafgrøder som f.eks. 
hvidkål og kørvel vil kunne bidrage med en kvælstofeffekt, der svarer til effekten af tidlig såning af 
vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, og triticale. Det ønskes desuden belyst, om der kan forventes at være 
andre udfordringer forbundet med at udvide det eksisterende udvalg af arter som f.eks. udvikling af 
sygdomme, skadedyr, pesticidforbrug m.m. 
 

Besvarelse: 

Spørgsmål 1. Vil der kunne forventes samme effekt af alternativet ”tidlig såning af visse vinterafgrøder”, 
hvis de nuværende tilladte arter udvides til at omfatte alle arter af vinterkorn? 

Hvis nettoeffekten af at fremrykke såning af vinterkorn skal fastsættes, forudsættes der i princippet 
kendskab til gennemsnitlige såtidspunkter, forløb af kvælstofoptag i efteråret samt til hvor stort et areal, 
der i nu-situationen sås på det tidligere tidspunkt. Sådanne data var tilgængelige ved indførelsen af tidlig 
såning af vinterhvede som alternativ, mens der kun var få observationer for vinterbyg, vinterrug og triticale 
(Thomsen et al., 2014a). Det var baggrunden for, at det alene var tidlig såning af vinterhvede, der i planåret 
2014/15 blev indført som alternativ til efterafgrøder. Kravet til alternativet var, at vinterhveden blev sået 
inden 7. september, og omregningsfaktoren til pligtige efterafgrøder blev fastsat til 5:1. Thomsen et al. 
(2014b) vurderede, at der ingen faglig begrundelse var for, at det alene var vinterhvede, der kunne 
anvendes som alternativt virkemiddel til efterafgrøder, men at fokus på vinterhveden var begrundet i, at 
det var den eneste type vinterkorn, hvor der var tilstrækkeligt datagrundlag til fastsættelse af 
gennemsnitlige såtidspunkter. Vinterrug (inklusiv hybridrug), vinterbyg og triticale blev efterfølgende 
sidestillet med vinterhvede fra planåret 2015/16, og omregningsfaktoren blev ændret til 4:1. Disse 
forudsætninger er fortsat gældende (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017). 
 
Ud over de nuværende arter af vinterkorn, der er godkendt som alternativ til tidlig såning (vinterhvede, 
vinterrug, vinterbyg og triticale), findes bl.a. vinterhavre.  Desuden dyrkes andre overvintrende hvedearter 
end almindelig vinterhvede (Triticum aestivum L). Det drejer sig f.eks. om vinterspelt (Triticum spelta L.). 
Der findes ingen data for såtidspunkt og forløb af kvælstofoptagelse gennem efteråret for vinterspelt eller 
eventuelt andre typer vinterkorn, der måtte blive dyrket (f.eks. vinterhavre). Hvis terminologien ændres fra 
specifikt at nævne de arter, der kan anvendes i virkemidlet tidlig såning, til at omfatte al vinterkorn, vil det 
således ikke være på baggrund af forsøgsdata. Omfanget af dyrkning af andre arter end de nuværende 
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godkendte til tidlig såning forventes dog at være ubetydeligt. Det betyder, at den nuværende beskrivelse af 
arter til tidlig såning vil dække de fleste ønsker, der måtte være i forbindelse med alternativet. Hvis det 
vælges at erstatte den nuværende beskrivelse i plantedækkebekendtgørelsen fra ”vinterhvede, vinterbyg, 
vinterrug (inkl. hybridrug) og triticale” til ”vinterkorn” anbefales det, at ”vintersæd”, for at undgå 
misforståelser, erstattes med ”vinterkorn” i de afsnit, der omhandler tidlig såning.  
 
Spørgsmål 2. Vil tidlig såning (senest 7. september) af efterårssåede havefrøafgrøder som f.eks. hvidkål og 
kørvel kunne bidrage med en kvælstofeffekt, der svarer til effekten af tidlig såning af vinterhvede, vinterbyg, 
vinterrug, og triticale? 
 
Virkemidlet tidlig såning bygger på, at en fremrykning af såtidspunktet vil øge kvælstofoptagelsen og 
dermed mindske risikoen for udvaskning. En forudsætning for at anvende tidligere såning af en given 
afgrøde som virkemiddel er, at såtidspunktet reelt fremrykkes i forhold til det gennemsnitlige såtidspunkt. 
Ligeledes bør der ved en fastsættelse af en omregningsfaktor til f.eks. efterafgrøder korrigeres for den 
andel, der i forvejen sås tidligt. Endelig bør der foreligge estimater for forøget kvælstofoptagelse ved at 
fremrykke såtidspunktet. 
 
Det anbefalede såtidspunkt for majroer og kørvel til frøavl er tidligere fastsat til slutningen af august 
(Nordestgaard, 1989; Nordestgaard, 1990). Derudover anbefales såning af hvidkål til frø 1.-10. august, 
andre brassica-typer primo august, bladbeder 25. august og persille 1. juli. 
 
Da de anbefalede såtidspunkter for havefrøafgrøder generelt ligger tidligere end 7. september, kan disse 
afgrøder ikke indgå i den nuværende ordning, hvor tidlig såning af vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, og 
triticale kan anvendes som alternativ til pligtige efterafgrøder.  
 
Det vurderes således, at havefrøafgrøder som f.eks. hvidkål og kørvel ikke kan indgå i virkemidlet tidlig 
såning som alternativ til pligtige efterafgrøder. På baggrund heraf er der ikke specificeret en eventuel 
udvikling af sygdomme, skadedyr og pesticidforbrug, der kunne blive aktuel med fremrykning af 
såtidspunktet.  
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