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AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Bestillingen: ” Evaluering af det nye virkemiddel ”tidlig såning” på bag-
grund af vækstsæsonerne 2014/2015 og 2015/2016” 

 

NaturErhvervstyrelsen (nu Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) har den 3. december 

2014 fremsendt bestilling til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aar-

hus Universitet, på et notat vedr. evaluering af virkemidlet ”tidlig såning”, som blev 

introduceret med virkning fra planåret 2014/2015.    

 

Der er tidligere fremsendt to notater vedrørende denne bestilling, den 17. februar 

2015 og den 2. februar 2016.  

 

Den skriftlige besvarelse der vedlægges, er tredje og sidste del af denne opgave, og er 

udarbejdet af Seniorforsker Ingrid K. Thomsen, Videnskabelig medarbejder Inge T. 

Kristensen, IT-medarbejder Eva O. Bach, Seniorforsker Elly Møller Hansen, Akade-

misk medarbejder Finn P. Vinther, Seniorforsker Lise N. Jørgensen og Professor Per 

Kudsk, Institut for Agroøkologi, DCA, Aarhus Universitet.  

 

Besvarelsen er koordineret med DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi, der også har udarbejdet de to notater vedlagt besvarelsen: 

 

”Kommentar til Notat vedrørende tidlig såning – et modelstudie udarbejdet af Kø-

benhavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab”, udarbejdet af Senior-

rådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, Institut for Bioscience, DCE, Aarhus Universitet. 

 

”Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen”, udarbejdet af Akade-

misk medarbejder Anton Rasmussen, Institut for Bioscience, DCE, Aarhus Universi-

tet. 

 
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, 2014-2017”.  
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Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven ”tidlig såning”, som blev 

introduceret med virkning fra planåret 2014/15 
Ingrid K. Thomsen, Inge T. Kristensen, Eva O. Bach, Elly Møller Hansen, Finn P. Vinther, Lise N. Jørgensen og 

Per Kudsk, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 

 

BAGGRUND 
Tidlig såning blev introduceret som nyt alternativ til efterafgrøder i gødskningsbekendtgørelsen med 

virkning fra planåret 2014/15.  

 

Da der er tale om et nyt virkemiddel, ønsker NaturErhvervstyrelsen (NAER) en grundig evaluering og 

fremsendte på den baggrund den 3. december 2014 en bestilling til DCA - Nationalt Center for Fødevarer og 

Jordbrug vedr. evaluering af virkemidlet ”tidlig såning” på baggrund af vækstsæsonerne 2014/15, 2015/16 

og 2016/17. 

 

Nærværende besvarelse udgør den tredje og sidste statusopgørelse. De to første statusopgørelser blev 

fremsendt til NAER hhv. den 17. februar 2015 og 2. februar 2016.   

 

Alternativet ”tidlig såning” vedrørte i planåret 2014/2015 udelukkende vinterhvede, som skulle være sået 

inden den 7. september 2014 og være indberettet til NAER senest den 10. september 2014. I planåret 

2014/15 tilmeldte 4.635 jordbrugere sig ordningen med et samlet vinterhvedeareal på 162.455 ha, som 

med en omregningsfaktor på 5:1 modsvarede et efterafgrødeareal på 32.491 ha. 

 

Fra planåret 2015/16 kunne der ud over vinterhvede anvendes tidlig såning af vinterbyg, vinterrug (inklusiv 

hybridrug) og triticale som alternativ til efterafgrøder (Anonym, 2015a). Samtidigt blev omregningsfaktoren 

mellem arealer med tidligt sået vintersæd og efterafgrøder ændret fra 5:1 til 4:1. Ifølge NAER tilmeldte 

1.737 jordbrugere sig ordningen i efteråret 2015 med et samlet areal på 59.389 ha, hvilket modsvarede et 

efterafgrødeareal på 14.849 ha. I efteråret 2016 blev 13.414 ha vintersæd fordelt på 304 bedrifter tilsået 

tidligt, hvilket modsvarede 3.354 ha med efterafgrøder. 

 

Jævnfør bestillingen ønsker NAER en besvarelse af en række del-spørgsmål. Spørgsmålene samt de 

tilhørende besvarelser, udarbejdet af DCA, udgør i det nedenstående Del A (punkt 1-8), Del B (punkt 1-5) og 

Del C (punkt 1-3). Til besvarelsen er vedlagt to særskilte notater udarbejdet af DCE – Nationalt Center for 

Miljø og Energi. Det ene notat ”Kommentar til Notat vedrørende tidlig såning – et modelstudie udarbejdet 

af Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab” vedrører punkt B-5 og det andet notat 

”Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen” punkt A-7. 
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BESVARELSE 
 

Del A: N-effekt mv. 

 

Spørgsmål 1: Hvad er den forventede N-effekt med udgangspunkt i virkemidlets aktuelle udbredelse i de 

enkelte planår, og en omregningsfaktor på hhv. 5:1 (2014/15) og 4:1 (2015/16 og 2016/17) – og forventes 

det at modsvare effekten af de erstattede efterafgrøder? 

 

Spørgsmål 1a: 162.455 ha med tidlig såning i 2014/15. 

 

Svar – 1.a.: Thomsen og Hansen (2014) estimerede, at effekten af at rykke såtidspunktet for vinterhvede 

frem fra det forventede normale såtidspunkt 23. september til 7. september svarede et øget N-optag på 7 

kg N/ha i den overjordiske biomasse. Det antages, at det forøgede N-optag medfører en reduktion af N-

udvaskningen i samme størrelsesorden. 

  

Den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder blev efter en revurdering fastsat til 29 kg N/ha som 

gennemsnit over dyretætheder (Hansen og Thomsen, 2014). Arealet, der blev sået med vinterhvede før 7. 

september, svarede ifølge Thomsen et al. (2014b) til 24.000 ha. Ud fra disse forudsætninger kan det 

beregnes, hvilken effekt tidlig såning af vinterhvede i planåret 2014/15 har haft for den samlede 

udvaskning. Desuden kan den udvaskningsreducerende effekt beregnes, så der tages hensyn til det areal, 

der før virkemidlets indførelse blev sået før 7. september (”dødvægten”), dvs. det areal, der alligevel ville 

være sået før 7. september. 

  

I Tabel 1 er vist beregninger med og uden ”dødvægt” af tidlig såning som virkemiddel. Det fremgår, at den 

samlede udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning i 2014/15 uden fratrækning af dødvægt var 1.137 t 

N. Hvis effekten af ”dødvægten” fratrækkes, har effekten af tidlig såning svaret til 969 t N. Det samlede 

areal med tidlig såning (162.455 ha) modvarer med en omregningsfaktor på 5:1 et efterafgrødeareal på 

32.491 ha. Med en forventet gennemsnitlig effekt af efterafgrøder på 29 kg N/ha (Hansen og Thomsen, 

2014) ville et efterafgrødeareal på 32.491 ha have haft en udvaskningsreducerende effekt på 942 t N. Med 

de her anvendte forudsætninger har tidlig såning altså haft en samlet lille positiv effekt på N-udvaskningen. 

Hvis den tidligere gennemsnitlige effekt af efterafgrøder på 31 kg N/ha (Hansen og Thomsen, 2014) var 

anvendt, ville der i stedet have været tale om en lille negativ effekt. Det kan tilføjes, at en effekt af 

efterafgrøder vægtet efter fordelingen af tidlig såning i 2014/15 (se spørgsmål 4) svarer til 29 kg N/ha, 

hvilket altså svarer til den reviderede værdi fra Hansen og Thomsen (2014). Med de usikkerheder, der 

generelt er på estimaterne, må effekten af tidlig såning ud fra de nuværende forudsætninger vurderes at 

have opvejet effekten af de erstattede efterafgrøder – også når ”dødvægten” af tidlig såning tages i 

betragtning. 
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Tabel 1. Beregning af forventet udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning på et areal svarende til det indmeldte 

for 2014/15. 

Areal med tidligt sået hvede 2014/15  162.455 ha 

Effekt af tidlig såning  7 kg N/ha 

Udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning 2014/15  1.137 t N 

  

Areal tidligere sået før 7. september (Thomsen et al., 2014b) 24.000 ha 

Udvaskningsreducerende effekt af areal der tidligere blev sået før 7. september (”dødvægt”)  168 t N 

Udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning uden ”dødvægt” fratrukket 969 t N 

  

Areal af tidligt sået hvede modsvarer areal med efterafgrøder (omregningsfaktor 5:1) 32.491 ha 

Forventet udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder (Hansen og Thomsen, 2014)  29 kg N/ha 

Udvaskningsreducerende effekt af erstattede efterafgrøder 942 t N 

 

Spørgsmål 1b: 59.389 ha med tidlig såning i 2015/16. 

 

Svar – 1.b.: I planperioden 2015/16 blev der ifølge NAER tilmeldt 59.389 ha med tidlig såning. Da 

omregningsfaktoren i samme planperiode blev ændret fra 5:1 til 4:1, erstattede arealet med tidlig såning 

14.847 ha med efterafgrøder. Baseret på en udvaskningsreducerende effekt på 7 kg N/ha (Thomsen og 

Hansen, 2014) fremgår det af Tabel 2, at den udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning kunne 

forventes at være på ca. 416 t N. Korrigeres der for samme ”dødvægt” som i Tabel 1, dvs. 24.000 ha tidlig 

såning, ville effekten af tidlig såning reduceres til 248 t N (Tabel 2). Det erstattede efterafgrødeareal på 

14.847 ha ville med en udvaskningsreducerende effekt på 29 kg N/ha (Hansen og Thomsen, 2014) reducere 

udvaskningen med 431 t N (Tabel 2). Det kan ud fra Tabel 2 beregnes, at den udvaskningsreducerende 

effekt af tidlig såning fraregnet ”dødvægt” var 183 t N lavere (431 t N – 248 t N) end den forventede 

udvaskningsreducerende effekt af det efterafgrødeareal, som tidlig såning modsvarede. 

 

”Dødvægten”, dvs. det areal der før virkemidlets indførelse blev sået før 7. september, er i Tabel 1 og 2 sat 

til 24.000 ha baseret på Thomsen et al. (2014b). Størrelsen på dette areal vil formentlig afhænge af det 

egentlige areal med vintersæd. Ifølge Danmarks Statistik (Anonym, 2015b) blev der forventet et mindre 

areal med vinterafgrøder til høst 2016, men for vinterhvede var det forventede fald kun på 3 %, mens 

arealet med vinterbyg forventedes at være uændret. Der var således ikke baggrund for at ændre på 

”dødvægten” i beregningerne i Tabel 2. 

 

Når anvendelse af tidlig såning som alternativ til efterafgrøder fremviser et underskud for planperioden 

2015/16 skyldes det, at ”dødvægten” ved ovenstående beregningsprincipper får større betydning, jo 

mindre arealet med tidlig såning bliver. Omregningsfaktoren til efterafgrøder burde således stige ved 

faldende areal med tidlig såning (Thomsen et al., 2014b). I praksis skete det modsatte, da det mindre areal 

med tidlig såning i 2015/16 faldt sammen med en nedsættelse af omregningsfaktoren fra 5:1 til 4:1. 

 

I Thomsen et al. (2015a) blev der beregnet effekt af forskellige scenarier for tidlig såning. Det skete ud fra 

antagelser om, at landmanden ville fortsætte såarbejdet også efter den 7. september og derved fremrykke 

såningen for et større areal end det egentlig tilmeldte. Til hvert scenarie blev der beregnet 

udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning samt omregningsfaktorer. Der er i beregningerne i 
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nærværende besvarelse ikke taget hensyn til en effekt af, at såningen af det resterende areal vintersæd på 

en ejendom tilmeldt tidlig såning eventuelt fortsætter efter den 7. september. 

 

Tabel 2. Beregning af forventet udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning på et areal svarende til det 

indberettede for planperioden 2015/16. 

Areal med tidligt sået vintersæd 2015/16  59.389 ha 

Effekt af tidlig såning  7 kg N/ha 

Udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning 2015/16  416 t N 

  

Areal tidligere sået før 7. september (Thomsen et al., 2014) 24.000 ha 

Udvaskningsreducerende effekt af areal der tidligere blev sået før 7. september (”dødvægt”)  168 t N 

Udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning uden ”dødvægt” fratrukket 248 t N 

  

Areal af tidligt sået hvede modsvarer areal med efterafgrøder (omregningsfaktor 4:1) 14.847 ha 

Forventet udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder (Hansen og Thomsen, 2014)  29 kg N/ha 

Udvaskningsreducerende effekt af erstattede efterafgrøder 431 t N 

 

 

Spørgsmål 1c: 13.414 ha med tidlig såning i 2016/17 

 

Svar 1c: I planperioden 2016/17 blev der ifølge NAER tilmeldt 13.414 ha med tidlig såning. Arealet tilmeldt 

tidlig såning i efteråret 2016 er således mindre end ”dødvægten”, dvs. det areal, der generelt kan antages 

sået før 7. september ifølge Thomsen et al. (2014b). Når det tilmeldte areal er mindre end ”dødvægten”, 

kan det have flere årsager, herunder at ”dødvægten” er sat for højt. En anden forklaring kan være, at en del 

tidligt sået vintersæd ikke tilmeldes, da virkemidlet er mindre attraktivt end tidligere. Dette begrundes i, at 

tidlig såning af vintersæd alene kan erstatte pligtige efterafgrøder men derimod ikke miljøfokusområder 

(MFO), som hvis dækket med efterafgrøder generelt vil give et højere krav end det aktuelle krav for pligtige 

efterafgrøder. Ligeledes har tilbagerulningen af normreduktionen betydet, at tidlig såning ikke længere kan 

anvendes til at øge kvælstofnormen (se også svar på spørgsmål 3b). Ud over ovenstående, vil et reduceret 

areal med vintersæd kunne bevirke et reduceret areal med tidlig såning. Imidlertid peger prognosen fra 

Danmarks Statistik (Anonym, 2016a) på omtrent uændret areal med vintersæd sået efterår 2016 til høst 

2017, hvorfor et reduceret vintersædsareal ikke kan være grunden til det lave areal tilmeldt med tidlig 

såning.  

 

Det tilmeldte areal med tidligt sået vintersæd på 13.414 ha vil, ved en antagelse om samme 

udvaskningsreducerende effekt som i de foregående planperioder (7 kg N/ha), reducere udvaskningen med 

94 t N. Det er i samme størrelsesorden som den udvaskningsreducerende effekt af det areal med 

efterafgrøder (3.354 ha), som tidlig såning erstatter. Idet der ikke er indregnet ”dødvægt” i denne 

sammenligning, som gennemført i de to foregående planperioder (Tabel 1 og 2) vil der kunne være tale om 

et betydeligt underskud ved anvendelse af tidlig såning af vintersæd som alternativ til efterafgrøder i 

planperioden 2016/17. Idet det ikke kan afgøres, om ”dødvægten” har været til stede også i 2016/17, men 

blot ikke er tilmeldt som virkemiddel, eller om dødvægten er sat for højt, kan det egentlige underskud ikke 

kvantificeres. 
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Spørgsmål 2: Hvad viser de nyeste resultater fra Foulum forsøg med tidlig såning, som blev startet i 

efteråret 2012, hvor der direkte er målt N-udvaskning fra rodzonen? 

 

Svar: Melander et al. (2013) bestemte den udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning ved direkte 

målinger på Foulum 2012/13 og fandt en reduktion på 14 kg N/ha ved at fremrykke såtidspunktet fra 13. 

september til 31. august. Forskellen i N-optag i overjordisk biomasse blev bestemt til 12 kg N/ha. I et 

tilsvarende forsøg på Foulum i 2013/14 blev udvaskningen reduceret med 47 kg N/ha ved at fremrykke 

såtidspunktet fra den 18. til den 3. september (Hansen og Munkholm, 2014). I samme forsøg blev der 

gennemført planteklip i bl.a. oktober 2013 og marts 2014, og her svarede forskellen i N-optag til 9-10 kg 

N/ha. Den store forskel mellem N-optag og N-udvaskning i det andet forsøgsår kan ifølge Hansen og 

Munkholm (2014) skyldes en generel usikkerhed forbundet med bestemmelse af både kvælstofoptagelse, 

Nmin og udvaskning, samt at kvælstofoptagelsen i hvederødderne ikke var inkluderet. Det anføres dog, at 

der kun var lille variation i udvaskningsmålingerne i 2013/14 sammenlignet med 2012/13. Det kan derfor 

ikke udelukkes, at den store forskel i den udvaskningsreducerende effekt mellem årene skyldes en 

undervurdering i 2012/13 og en overvurdering 2013/14 (Hansen og Munkholm, 2014). 

 

Udvaskning fra hhv. tidligt og normalt sået vinterhvede er belyst gennem to år i et forsøg på Lolland 

(Munkholm et al., 2017). I første år (2012/13) havde den tidligt såede vinterhvede dårlig fremspiring pga. 

tørke, og såtidspunktet påvirkede ikke kvælstofudvaskningen. I andet år (2013/14) reducerede tidlig såning 

(28. august) udvaskningen med 8 kg N/ha i forhold til normal såning (20. september). Udvaskningen var 

generelt lav svarende til 2-12 kg N/ha i 2012/13 og til hhv. 18 kg N/ha ved normalt sået hvede og 10 kg 

N/ha ved tidligt sået hvede i 2013/14. Til sammenligning blev udvaskningen fra en efterafgrøde af 

olieræddike i samme forsøg bestemt til 1 kg N/ha i 2013/14.   

 

Som det fremgår af ovenstående, har der været en stor variation i de gennemførte udvaskningsmålinger, 

men data tyder på, at effekten fastsat ved planteklip af overjordisk biomasse som minimum genfindes som 

en reduktion i udvaskningen. Undtagelsen er 2012/13 i det nævnte forsøg af Munkholm et al. (2017), hvor 

tidlig såning formentlig ikke ville være gennemført i praksis på grund af tørke.  

 

I 2015 blev igangsat yderligere forsøg til belysning af den udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning. 

Forsøgene er anlagt i GUDP-projektet VIRKN (http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-

projekter/2014/nyt-projekt-kortlaegger-effekten-af-kvaelstofvirkemidler/). I projektet er anlagt to forsøg, 

der sammenligner tidlig såning af hhv. vinterhvede (Flakkebjerg) og vinterrug (Foulum) med normal såning. 

De første udvaskningsmålinger, som blev gennemført i 2015/16, viste, at tidlig såning af vintersæd i forhold 

til normal såning af vintersæd reducerede udvaskningen med hhv. 14 (Flakkebjerg) og 22 (Foulum) kg N/ha. 

Til sammenligning reducerede efterafgrøder af olieræddike i forhold til sort jord udvaskningen med 37 

(Flakkebjerg) og 27 (Foulum) kg N/ha. I de gennemførte forsøg havde tidlig såning af vintersæd således en 

større effekt end antaget i Thomsen og Hansen (2014), men det skal understreges, at der alene er tale om 

et enkelt forsøgsår. Forsøgene fortsætter indtil 2019.  

 

Spørgsmål 2a: Kan man vise resultaterne i sammenhæng med grafer/data over nedbørsforhold og/eller 

faktorer som har betydning for at så tidligt (Fx 10-årig serier, som gerne rækker ud over forsøgsperioden, 

men som illustrerer om det har været et ”godt” år i forhold til at så tidligt. Det kunne også være en anden 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/nyt-projekt-kortlaegger-effekten-af-kvaelstofvirkemidler/#_blank
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/nyt-projekt-kortlaegger-effekten-af-kvaelstofvirkemidler/#_blank
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måde at illustrere på om de enkelte år har været ideelle/ok/dårlige i forhold til at få afgrøden hurtig i vækst 

og optage N i løbet af efteråret)? 

 

Svar 2a: Forsøgene med direkte udvaskningsmålinger (Melander et al., 2013; Hansen og Munkholm, 2014) 

blev gennemført i 2012/13 og 2013/14. Vejrforholdene i de pågældende år kan vurderes ved at 

sammenligne nedbørsmængder og temperaturer med normalværdier for 1961-90 (Tabel 3).  

 

September og oktober 2012 var i gennemsnit lidt køligere end normalen, mens de samme måneder i 2013 

var varmere, særligt oktober, som i gennemsnit var 1,7 grader varmere end normalen.  

 

I både september og oktober var nedbørssummen begge år væsentlig over normalen (48 mm i 2012 og 51 

mm i 2013 mm). Der har således været rigelig nedbør i perioden, hvor vinterhveden etablerede sig. Det kan 

betyde, at vinterhveden ikke har haft lige så lang tid til at optage mineraliseret kvælstof inden det blev 

nedvasket, som den ville have haft i et mere tørt/normalt efterår.  

 

I 2013/14 var efteråret/vinteren både mild og våd med en gennemsnitstemperatur i perioden september – 

marts på 6,2 grader (mod normalt 3,8) og med 502 mm nedbør (mod normalt 361 mm) (Tabel 4). Dermed 

var der gode muligheder for mineralisering af kvælstof og udvaskning af det kvælstof, der ikke blev optaget 

af vinterhveden (Hansen og Munkholm, 2014). Samlet set har især 2013/14 budt på gode vækstforhold for 

både tidligt og senere sået vinterhvede men også udfordret vinterhvedens evne til at optage kvælstof i det 

nedbørsrige år. 

  

Tabel 3. Gennemsnitlig temperatur og nedbørssum for september - marts i 2012/13 og 2013/14 samt ’Normalen’ for 

1961-90 ved Foulum. Nedbøren er målt i 1,5 m højde.  

 Temperatur, C Nedbør, mm 

Måned 
Normal 

1961-90 
2012/13 2013/14 

Normal 

1961-90 
2012/13 2013/14 

September 12,1 11,9 12,3 69 100 80 

Oktober 8,5 7,9 10,2 68 85 108 

November 4,2 5,4 4,9 68 51 72 

December 1,1 -0,6 5,1 51 52 74 

Januar -0,5 -0,6 1,4 36 46 75 

Februar -0,5 -1,1 4,1 28 19 61 

Marts 1,8 -1,3 5,5 41 3 32 

Gns., temperatur 3,8 3,1 6,2 - - - 

Sum, nedbør - - - 361 356 502 

 

I forsøget med tidlig såning på Lolland (Munkholm et al., 2017) var efteråret i begge vækstsæsoner mere 

varmt og tørt end normalt (Tabel 4). Dette har formentlig været medvirkende til den meget lave udvaskning 

og plantevækst (se svar til spørgsmål 2). 
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Tabel 4. Gennemsnitlig temperatur (T) og nedbørssum (N) fra udvaskningsforsøget på Lolland (Munkholm et al., 2017). 

 Normal 1961-90 2012/13 2013/14 

 T N T N T N 

Periode °C mm °C mm °C mm 

September-november 9,2 170 9,9 122 10,4 148 

December-februar 2,3 167 0,6 144 3,4 130 

Marts-maj 6,7 128 6,3 117 8,5 89 

Juni-august 15,9 179 17,1 133 17,4 152 

År 8,2 615 8,5 516 10,0 518 

 

Spørgsmål 3: Hvor mange har reelt ændret praksis og hvordan påvirker dette N-effekten: 

 

Spørgsmål 3a: Hvis der tages udgangspunkt i indberetningerne og LOOP? 

 

Svar 3a: Ifølge Thomsen et al. (2014b) blev ud fra mere end 4.500 observationer i LOOP estimeret, at 3,6 % 

af vinterhvedearealet blev sået før 7. september i årene 1989-2011. Med et vinterhvedeareal på 682.000 

ha i årene 2008-12 svarede dette til ca. 24.000 ha.  

 

Som det fremgår af svar til spørgsmål C1 nedenfor, blev ca. 25 % af vinterhvedearealet i efteråret 2014 sået 

før 7. september. Ud fra den procentvise fordeling var der i 2014 altså ca. syv gange så mange der såede før 

7. september i 2014 sammenlignet med 1989-2011 (25 % sml. med 3,6 %). Sammenlignes det areal (24.000 

ha), der blev estimeret sået før 7. september i årene 2008-12 (Thomsen et al., 2014b) med det areal, der 

blev indberettet i efteråret 2014 (162.455 ha), svarer denne stigning også til, at ca. syv gange så stort et 

areal blev tilsået før 7. september i efteråret 2014 i forhold til tidligere år. 

 

I efteråret 2015 blev der sået tidligt på 59.389 ha. Ud fra samme forudsætninger som ovenfor betyder det, 

at ca. 2,5 gange så stort et areal blev sået tidligt sammenlignet med 2008-12. 

 

Spørgsmål 3b: Hvis der tages udgangspunkt i erfaringerne hos SEGES? 

 

Svar 3b: Spørgsmålet om hvor mange der reelt har ændret praksis mht. tidlig såning kan ifølge 

chefkonsulent Leif Knudsen (LEK), Planter & Miljø, PlanteInnovation, (SEGES) ikke besvares med sikkerhed. 

LEK vurderer, at såningen af vinterhvede i efteråret 2014 generelt var tidligere end normalt. pga. de 

klimatiske forhold det pågældende år, hvilket kunne have bevirket et højere N-optag i både tidligt og 

normalt sået vinterhvede. Modsat var høsten i 2015 sen, hvilket vanskeliggjorde tidlig såning. I 2015 blev 

der desuden indført krav om 5 % MFO, som kunne dækkes af bl.a. blandinger af efterafgrøder - men ikke af 

tidlig såning. Dette vurderes at have gjort tidlig såning mindre attraktivt, hvorfor det ikke er overraskende, 

at arealet tilmeldt tidlig såning faldt fra efteråret 2014 til efteråret 2015 og 2016. Det yderligere fald i fra 

2015 til 2016 er formentlig begrundet i, at hovedparten af normreduktionen i mellemtiden er tilbagerullet, 

hvorfor tidlig såning ikke længere er så aktuelt som virkemiddel til at opnå øget kvælstofnorm. 

 

Spørgsmål 3c: Hvis det vurderes i forhold til et normalt høstår, idet 2014 må antages at have været et 

særligt godt år for tidlig såning? 
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Svar 3c: Efteråret 2014 antages at have været gunstig for tidlig såning pga. af tidlig høst. Der findes dog ikke 

et tilstrækkeligt datagrundlag til at vurdere, hvor mange der under sådanne vilkår ville have sået før 7. 

september, hvis ikke tidlig såning af vinterhvede var introduceret som virkemiddel. I de data fra LOOP, der 

blev anvendt til at estimere det gennemsnitlige såtidspunkt for vinterhvede, var det f.eks. kun 161 ud af de 

i alt 4.500 observationer, hvor der var sået før 7. september (Thomsen et al., 2014b). Da de 161 

observationer er opnået over 23 år (1989-2011), vil der kun være ganske få observationer pr. år, og det 

vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at sammenholde disse med klimaet i det enkelte år. 

 

Spørgsmål 4: Hvordan fordeler anvendelsen af virkemidlet ”tidlig såning” sig, og hvad betyder det for N-

effekten? 

 

Svar 4: NAER fremsendte 12. december 2014 et udtræk indeholdende CVR-numre for tilmeldte til 

virkemidlet tidlig såning 2014/15. Et mindre antal observationer (7 stk.) indeholdt ikke CVR-nummer og 

kunne derfor ikke indregnes. Arealet af observationerne uden CVR-numre svarede til 115 ha. Der gøres 

opmærksom på, at udtrækket fremsendt fra NAER var et bruttoudtræk fra oktober 2014, hvorfor dette 

areal ikke er fuldstændig identisk med arealet fra statusopgørelsen i januar 2015 angivet i spørgsmål 1.a. 

ovenfor. 

 

For 2015/16 fremsendte NAER den 18. december 2015 et udtræk indeholdende CVR-numre numre for 

tilmeldte til virkemidlet tidlig såning 2015/16. Af de 59.389 ha tilmeldt manglede der CVR-numre for 51 ha. 

Disse er udeladt, hvorfor beregningerne er gennemført for 59.338 ha.  

 

For 2016/17 fremsendte NAER den 15. november 2016 et udtræk indeholdende CVR-numre numre for 304 

bedrifter tilmeldt til virkemidlet tidlig såning 2016/17. Af de tilmeldte 13.414 ha tilmeldt var CVR-numrene 

ukendte eller manglende for 135 ha. Disse er udeladt, hvorfor beregningerne er gennemført for 13.279 ha. 

 

På baggrund af CVR-numrene fra NAER er fordelingen på jord- og bedriftstyper bestemt på baggrund af 

enkeltbetaling  og gødningsregnskab på følgende måde: 

 Planteavlere: under 5 DE eller < 0,1 DE/ha                                                                                        

 Kvæg: over 50 % af DE stammer fra kvæg                                                                                                 

 Svin: over 50 % af DE stammer fra svin                                                                                                       

 Andet dyrehold: resten  

Jordtyperne er defineret som sandjord (JB 1-4), lerjord (JB 5-10) og øvrige og ikke-specificerede som 

ukendt/andet. 

 

Spørgsmål 4a: Fordeling på jordtype og Spørgsmål 4b: Fordeling på bedriftstype 

 

Svar 4a og 4b: Fordelingen af tidligt sået hvede 2014/15 i areal og i procent er vist i Tabel 5 og Tabel 6. Som 

det fremgår af de to tabeller, fordelte den tidligt såede vinterhvede sig i 2014/15 arealmæssigt ligeligt 

mellem ler- og sandjord. Næsten halvdelen (49 %) af arealet med tidligt sået vinterhvede var placeret på 

plantebrug. Svinebrug stod for 40 %, mens kvæg og andet dyrehold tilsammen stod for ca. 12 % (Tabel 5). 
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For 2015/16 var en højere andel af den tidligt såede vintersæd på sandjord end på lerjord sammenlignet 

med 2014/15 (Tabel 6). Dette kan eventuelt skyldes det våde efterår 2015. Næsten halvdelen (47 %) af 

arealet med tidligt sået vinterhvede var som i 2014/15 placeret på plantebrug (Tabel 5). Svinebrug stod for 

42 %, mens kvæg og andet dyrehold tilsammen stod for ca. 11 %. 

 

I 2016/17 var andelen af tidligt sået vintersæd på sandjord steget betydeligt og udgjorde 84 % af det 

samlede areal med tidligt sået vintersæd (Tabel 6). 

 

Tabel 5. Areal (ha) med tidligt sået vinterhvede 2014/15, 2015/16 og 2016/17 fordelt på ler- og sandjord og 

bedriftstype samt andel af det totale areal på bedrifterne. 

Planperiode Bedriftstype Lerjord Sandjord Ukendt/andet I alt Andel (%) 

2014/15 Andet dyrehold 2.112 3.375 738 6.225 4 

 Kvæg 4.488 7.497 687 12.672 8 

 Plante 35.476 28.806 15.011 79.293 49 

 Svin 29.236 31.984 3.606 64.827 40 

 I alt 71.312 71.663 20.042 163.017 100 

       

2015/16 Andet dyrehold 529 1.617 274 2.420 4 

 Kvæg 903 2.971 98 3.973 7 

 Plante 11.484 12.310 4.162 27.956 47 

 Svin 8.797 14.622 1.570 24.989 42 

 I alt 21.713 31.521 6.104 59.338 100 

       

2016/17 Andet dyrehold 95 832  927 7 

 Kvæg 114 539 10 663 5 

 Plante 1.016 5.925 427 7.368 55 

 Svin 465 3,808 48 4.322 33 

 I alt 1.689 11.105 485 13.279 100 

 

 

Tabel 6. Fordeling (%) af tidlig såning af vinterhvede 2014/15, 2015/16 og 2016/17 mellem ler- og sandjord. 

Planperiode Bedriftstype Lerjord Sandjord Ukendt/andet I alt 

2014/15 Andet dyrehold 34  54  12 100 

 Kvæg 35  59 5 100 

 Plante 45  36 19 100 

 Svin 45  49 6 100 

 I alt 44  44 12 100 

      

2015/16 Andet dyrehold 22 67 11 100 

 Kvæg 23 75 2 100 

 Plante 41 44 15 100 

 Svin 35 59 6 100 

 I alt 37 53 10 100 

      

2016/17 Andet dyrehold 10 90 0 100 

 Kvæg 17 81 2 100 

 Plante 14 80 6 100 

 Svin 11 88 1 100 

 I alt 13 84 4 100 
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Af Tabel 7 fremgår, at ca. halvdelen (2.378) af de tilmeldte bedrifter i 2014/15 var plantebrug med et 

gennemsnit på 0,01 DE/ha mens ca. en tredjedel (1.498) var på svinebrug med et gennemsnit på 1,34 

DE/ha. I 2015/16 var der ligeledes for ca. halvdelen (874) af de tilmeldte 1.734 bedrifter tale om plantebrug 

med et gennemsnit på 0,01 DE/ha, mens ca. en tredjedel (596) var på svinebrug med et gennemsnit på 1,34 

DE/ha (Tabel 7). I 2016/17 var andelen af plantebrug tilmeldt tidlig såning øget til omtrent 2/3 svarende til 

182 brug ud af i alt 301 (Tabel 7). 

 

Tabel 7. Antal bedrifter med tidlig såning 2014/15, 2015/16 og 2016/17 fordelt mellem plante, kvæg og svin og andet 

dyrehold samt gennemsnitlig antal dyreenheder (DE) inden for hver kategori. 

Planperiode  Bedriftstype Antal bedrifter Tidlig såning (ha) Antal DE Harmoniareal (ha) Gennemsnitlig DE/ha 

2014/15 Andet dyrehold 168 6.225 30.458 24.045 1,27 

 Kvæg 584 12.672 96.259 82.576 1,17 

 Plante 2.378 79.293 2.083 321.956 0,01 

 Svin 1.498 64.827 414.248 309.135 1,34 

 I alt 4.628 163.017 543.048 737.711 0,74 

       

2015/16 Andet dyrehold 70 2.420 14.750 11,631 1,27 

 Kvæg 194 3.973 35.231 28,381 1,24 

 Plante 874 27.956 710 136,137 0,01 

 Svin 596 24.989 177.209 132,418 1,34 

 I alt 1.734 59.338 227.900 308,566 0,74 

       

2016/17 Andet dyrehold 15 927 4.627 3.160 1,46 

 Kvæg 31 663 3.246 3.796 0,86 

 Plante 182 7.368 96 30.235 0,00 

 Svin 73 4.322 28.035 16.855 1,66 

 I alt 301 13.279 36.004 54.046 0,67 

 

Tabel 8 viser, at tidlig såning inden for hver bedriftstype i 2014/15 udgjorde mellem 14 og 22 % af det areal, 

der var indmeldt for hver bedriftstype. For 2015/16 drejede det sig om 13 og 20 % af det indmeldte areal 

og for 2016/17 16-27 %. 
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Tabel 8. Antal bedrifter med tidlig såning 2014/15, 2015/16 og 2016/17 i forhold til anmeldt areal inden for hver 

kategori af bedriftstype. 

Planperiode Bedriftstype Antal bedrifter Tidlig såning (ha) Anmeldt areal (ha) Andel af anmeldt areal (%) 

2014/15 Andet dyrehold 168 6.225 25.660 24 

 Kvæg 584 12.672 87.625 14 

 Plante 2.378 79.293 364.451 22 

 Svin 1.498 64.827 323.309 20 

 I alt 4.628 163.017 801.044 20 

      

2015/16 Andet dyrehold 70 2,420 11,839 20 

 Kvæg 194 3,973 29,566 13 

 Plante 874 27,956 140,301 20 

 Svin 596 24,989 134,460 19 

 I alt 1.734 59.338 316.166 19 

      

2016/17 Andet dyrehold 15 927 3.443 27 

 Kvæg 31 663 4.137 16 

 Plante 182 7.368 33.254 22 

 Svin 73 4.322 18.720 23 

 I alt 301 13.279 59.554 22 

 

De forsøg, der ligger bag de 7 kg N/ha, som tidlig såning er vurderet at reducere udvaskningen med i 

Thomsen et al. (2014a), var gødet enten med handelsgødning eller svinegylle. Da arealet med tidligt sået 

vintersæd indberettet i efteråret 2014-2016 for langt hovedparten er at finde netop på plante- og 

svinebedrifter (Tabel 5), vurderes det, at effekten vil svare til den, der ligger bag beregningerne i Tabel 1 og 

2. Der er endnu ikke gennemført forsøg, der viser effekten af tidlig såning på kvægbrug med et eventuelt 

højere mineraliseringspotentiale. Det vurderes dog, at effekten ikke vil adskille sig væsentligt fra effekten af 

tidlig såning på andre brugstyper. Dette begrundes i, at effekten af tidlig såning af vinterhvede er beregnet i 

forhold til en senere såning af samme afgrøde, hvorved effekten alene drejer sig om en ekstra 

kvælstofoptagelse gennem 16 dage (fra 23. til 7. september).  

 

Spørgsmål 5: Miljøstyrelsen har iværksat et modelstudie hos KU (SCIENCE), hvor der er fokus på effekten af 

tidlig såning. Dette studie tager udgangspunkt i den dynamiske model DAISY. AU (DCE og DCA) bedes 

kommentere på KU(SCIENCE)’s modelberegninger af effekten af tidlig såning og sætte dem i relation til de 

igangværende markforsøg. 

 

Svar 5 (DCA):  

I modelstudiet fra KU (Jensen et al., 2015) blev der i Daisy-kalibreringen taget udgangspunkt i to på det 

tidspunkt ikke-publicerede markforsøg med tidlig såning (Rasmussen og Thorup-Kristensen, 2016) samt 

Melander et al. (2013). Derimod er det uklart, i hvilket omfang det andet års forsøg med 

udvaskningsmålinger (2013/14), der beskrives i Hansen og Munkholm (2014), er inddraget i kalibreringen. 

Melander et al. (2013) beskriver det første af ovenfor omtalte ’igangværende markforsøg’ med 

udvaskningsmålinger, mens Hansen og Munkholm (2014) beskriver både det første (2012/13) og det andet 

(2013/14) af de ’igangværende markforsøg’. De modelberegnede værdier i Jensen et al. (2015) er 

sammenlignet med Thomsen og Hansen (2015) som sammenstiller 11 forsøg heriblandt Melander et al. 

(2013).  
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Den generelle udvaskning i Jensen et al. (2015) svarer til 6 kg N/ha, hvilket er usædvanligt lavt og betydeligt 

mindre end estimeret af f.eks. Børgesen et al. (2013) og målt i de to ’igangværende markforsøg’ (Hansen og 

Munkholm, 2014). Med hensyn til effekt af tidlig såning konkluderes generelt, at tidligt sået vinterhvede 

har en udvaskningsreducerende effekt, og den modelberegnede udvaskning falder fra 6 til 2 kg N/ha ved 

tidlig såning. Det konkluderes, at efterårsoptagelsen af kvælstof i scenarierne er meget tæt på de 7 kg N/ha, 

som blev estimeret i Thomsen og Hansen (2015). Det skal understreges, at hovedparten af de 

præsenterede forsøg i Thomsen og Hansen (2015) ikke indgået i kalibreringen af Daisy og derfor kan 

betragtes som reelle sammenligninger mellem modelberegnede estimater og resultater opnået i forsøg. 

 

Den modelberegnede øgede kvælstofoptagelse ved høst er 5 kg N/ha, hvilket er lavere end i Thomsen og 

Hansen (2015). Dette forklares bl.a. ved, at modelkørslerne er gennemført i systemer underforsynet med 

kvælstof. Som det også anføres i Jensen et al. (2015) blev der igangsat yderligere et modelleringsstudie 

omkring tidlig såning. Resultaterne fra dette arbejde indgår i Peltre et al. (2016). Heraf fremgår bl.a., at 

tidlig såning af vinterhvede på langt sigt er mere effektiv til at reducere kvælstofudvaskning end en 

mellemafgrøde dyrket før vinterhvede sået til normal tid. Det skyldes, at den øgede kvælstofoptagelse der 

forventes ved tidlig såning for en stor del bliver fjernet ved høst, hvorimod kvælstof i mellemafgrøden 

nedmuldes og remineraliseres, hvorved en del af kvælstoffet kan bidrage til fremtidig udvaskning. 

 

Svar 5 (DCE): Se vedhæftet notat: ”Kommentar til Notat vedrørende tidlig såning – et modelstudie 

udarbejdet af Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab”. 

 

Spørgsmål 6: Bør normen nedsættes på vinterhveden som en del af virkemidlet? 

 

Svar 6: Efter dyrkning af efterafgrøde indregnes en eftervirkning på 17 eller 25 kg N/ha i den efterfølgende 

afgrøde (Anonym, 2015a). Som det også fremgår af Thomsen et al. (2014b) er situationen for tidligt sået 

vintersæd en anden end for efterafgrøder. Ved dyrkning af efterafgrøder nedmuldes alt plantemateriale, 

som derefter omsættes, hvilket kan øge N-udvaskningen i de efterfølgende år. Ved tidligt sået vintersæd 

høstes afgrøden hvorved hovedparten af kvælstoffet fjernes fra marken. Et øget udbytte efter tidlig såning 

kan i princippet øge rodmassen og dermed den efterfølgende mineralisering af kvælstof, men dette vil 

vanskeligt kunne kvantificeres. På denne baggrund vurderes en nedsættelse af kvælstofnormen ikke at 

kunne begrundes i mer-mineralisering ved tidlig såning af vinterhvede som virkemiddel.  

 

Spørgsmål 7: Er der nyere opgørelser der ændrer på fastsættelsen af datoen for normalt såtidspunkt for 

vinterhvede?  

 

Svar 7: Tidspunktet for såning af vinterhvede til normal tid blev estimeret ud fra 4.500 observationer fra 

LOOP i perioden 1989-2011 (Thomsen et al., 2014b). Der er ikke kendskab til andre opgørelser, der på 

tilsvarende vis kan anvendes til bestemmelse af normalt såtidspunkt. DCA har i forbindelse med 

udarbejdelse af den første statusopgørelse (januar 2015) efterspurgt LOOP data for såning af vinterhvede i 

årene 2012-2014 hos DCE. På baggrund heraf er der udarbejdet det vedhæftede notat ”Notat vedr. tidlig 

såning af vintersæd i Landovervågningen”. 
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Spørgsmål 8: Ved tidlig såning sker der et meroptag af N, derved effekten. DCA har tidligere udtalt, at der 

ikke vil være tale om en efterfølgende mer-mineralisering, da det meste N fjernes fra marken, hvilket i 

praksis må betyde et merudbytte. 

  

Hvad viser nyeste resultater om merudbytter ved tidlig såning og er det i overensstemmelse med de 3 

hkg/ha, som er angivet af IFRO i deres Best case scenarie? 

 

Svar 8: Merudbyttet af kerner ved høst efter tidlig såning er bestemt i en række forsøg, men effekten af 

tidlig såning udviser generelt meget stor variation. En del af denne variation kan skyldes forsøgsmæssige 

forhold, der f.eks. kan medføre, at høsttidspunktet skal ske på samme tid og altså ikke kan tilpasses 

modenhed. Samme problematik kan opstå, hvis sygdoms- og ukrudtsbekæmpelse ikke kan tilpasses det 

enkelte såtidspunkt men må foretages som et kompromis mellem behov i de forskelligt såede afgrøder.  

 

De nyeste resultater vedr. tidlig såning viser både neutrale, positive og negative merudbytter. Melander et 

al. (2013) fandt tendens til større udbytte ved tidlig såning, men forskellen var ikke signifikant for hverken 

kerneudbytte eller N-optag. I det samme markforsøg gennemført 2012-14 fandt Hansen og Munkholm 

(2014) et signifikant lavere udbytte efter tidlig såning. For både Melander et al. (2013) og Hansen og 

Munkholm (2014) gælder, at udsædsmængden ikke blev reduceret ved den tidlige såning. En konsekvens 

heraf var, at der i 2014 opstod lejesæd i den tidligt såede vinterhvede, hvilket gav problemer i forbindelse 

med høsten (Hansen og Munkholm, 2014).  

 

I en forsøgsserie over tre år blev der i gennemsnit opnået et merudbytte på 5-6 hkg/ha ved tidlig såning af 

vinterhvede (Østergaard, 2013). Merudbyttet var uafhængigt af strategien for efterårsbehandling mht. 

planteværn og afpudsning (afklipning). I en anden forsøgsserie beskrevet af Østergaard (2013) blev der i 

gennemsnit opnået et gennemsnitligt merudbytte på 14 hkg/ha ved tidlig såning af vinterhvede i 

Vestjylland, mens der på Lolland var et mindre udbytte på op til 7 hkg/ha. Forskellene forklares med 

nedbørsforholdene i efteråret, som favoriserede tidlig såning i Vestjylland og normal såning på Lolland 

(Østergaard, 2013). En samlet analyse af disse forsøg, som også var anlagt i 2011, viser, at der ikke var en 

statistisk sikker forskel i udbyttet mellem de to såtidspunkter (Østergaard, 2013). 

 

Nielsen og Østergaard (2014) konkluderede efter tre års forsøg med tidlig såning af vinterhvede med 

forskellige strategier mht. planteværn, at der blev opnået samme kerneudbytter ved tidlig og normal 

såning. I et forsøg med højt smittetryk af Septoria blev der dog fundet lavere udbytte efter tidlig såning på 

op til 25 hkg/ha. Det store negative merudbytte i forsøget med Septoria forklares til dels med, at de tidligt 

såede parceller ved en fejl blev vækstreguleret to gange (Nielsen og Østergaard, 2014). 

 

I forsøgene med tidlig såning i De Langvarige Gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation i 2011/12 og 

2013/14, blev der opnået merudbytter efter tidlig såning på mellem 6 og 12 hkg/ha (Christensen et al., 

2017). I 2014/15 blev der gennemført yderligere et forsøg med tidlig og normal såning af vinterhvede i De 

Langvarige Gødningsforsøg, hvor der blev opnået tilsvarende merudbytter ved tidlig såning (upubliceret). 

Rasmussen og Thorup-Kristensen (2016), der gennemførte forsøg med tidlig såning af vinterhvede i 

2011/12 og 2012/13, fandt derimod ingen udbytteforskelle mellem tidlig og normal såning. 
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I Virkemiddelkataloget (Thomsen et al., 2014a) er de økonomiske konsekvenser af tidlig såning beskrevet 

for tre scenarier med hhv. uændret, højere (3 hkg/ha) og lavere (4 hkg/ha) kerneudbytte. Resultaterne fra 

de seneste års markforsøg repræsenterer således alle tre situationer samt både større positivt og negativt 

merudbytte af tidlig såning. 

 

Del B: Merforbrug af pesticider 

 

IFRO (se bilag) har beregnet økonomien ved tidlig såning af vinterhvede ud fra 3 scenarier: ”Best-case”, 

Worst-case” og et scenarie imellem de to. 

 

Spørgsmål 1: Hvilke faktorer er afgørende for om der er tale om scenarie 1, 2 eller 3? 

 

Svar 1: Klimaet er den altafgørende faktor for, hvilket scenarie man rammer, men også vintersædens 

placering i sædskiftet er af betydning især for goldfodsyge. Det vurderes overvejende sandsynligt, at de 

fleste af de tidligt såede marker er 1. års hvedemarker. Disse marker vurderes alt andet lige at have den 

mindste risiko for angreb af goldfodsyge.   

 

For planperioden 2014/15 var der overvejende tale om IFRO’s scenarie 2, hvor landmænd reagerede på 

øgede bladlusangreb og vha. insektsprøjtninger sikrede, at der ikke kom store udbyttetab.  Men en ikke 

ubetydelig del af arealet var ramt af et scenarie 3 med betydelige udbyttetab. Angrebene var kraftigst i 

Sønderjylland, Østjylland, Fyn, Sjælland, Bornholm og Sydhavsøerne og kostede i visse egne 5 % af 

udbyttet. I specifikke marker med utilstrækkelig bekæmpelse var der mere end 50 % udbyttetab. Eksempler 

på tabsstørrelser er fastlagt i et samarbejde mellem lokale konsulenter og SEGES (Nielsen, 2016).  

 

Problemarealerne dækker både marker, hvor der enten ikke blev bekæmpet overhovedet i efteråret 2014, 

og hvor problemet først blev erkendt i foråret, men også marker hvor bekæmpelsen var utilstrækkelig i 

efteråret. I markforsøg med tidlig såning og én lusebehandling var der flere eksempler på, at angrebene kun 

blev reduceret med 20-50 %. I sådanne marker vil der stadig være tale om betydelige udbyttetab.  I yderste 

konsekvens var der behov for omsåning med ekstra omkostninger til følge (godt 1 % af hvedearealet).  

Mest blev omsået på Bornholm, hvor det vurderes, at 61-80 procent af vinterbygarealet (som ikke på 

daværende tidspunkt var omfattet af virkemidlet tidlig såning) blev omsået og 1-10 procent af 

hvedearealet. Tabene som følge af havrerødsot blev reduceret, da der i 2015 generelt var gode 

vækstbetingelser. 

 

Arealet med tidligt sået vintersæd var lavt i 2015 og risikoen for bladlusangreb var ligeldes lav, hvorfor man 

så meget få problemer med havrerødsot i 2016. Risikoen for goldfodsyge var ligeledes reduceret som følge 

af generelt senere såning.  Samlet set viser erfaringerne fra sæson 2016, at der ikke var ekstra behov for 

øget sprøjtning med fungicider/insekticider efter tidlig såning.  

 

Spørgsmål 2: Hvad har tidlig såning betydet for bekæmpelsen af græsukrudt – og tokimbladet ukrudt, og 

hvad har det betydet for brugen af prosulfocarb? 
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Svar 2: Tidlig såning resulterer i større fremspiring af ukrudt og derfor, alt andet lige, et større behov for 

ukrudtsbekæmpelse, da det potentielle udbyttetab er større end ved såning på normalt tidspunkt. Efteråret 

2014 var det første år med tidlig såning som alternativ til efterafgrøder, og et øget forbrug af prosulfocarb 

ville afspejle sig i salgsstatistikkerne for 2014 og 2015 samt sprøjtejournaldata for 2014/15. Da salget af 

prosulfocarb imidlertid var meget lavt i både 2014 og 2015 på grund af hamstring i årene forud, vurderes 

salgsstatistikkerne for 2014 og 2015 (Anonym, 2017) ikke at være retvisende for forbruget af prosulfocarb.  

 

Sprøjtejournaldata for 2014/15 viste en stigning i behandlingshyppigheden af prosulfocarb i vinterhvede på 

8 % i forhold til gennemsnittet for 2010/11 til 2013/14.  Om denne stigning skal tilskrives arealet med tidligt 

sået vinterhvede, som var stort i netop 2014/15, vil man få en bedre indikation på, når sprøjtejournaldata 

foreligger fra 2015/16 og 2016/17, hvor arealet var betydeligt mindre. Det skal bemærkes, at rådgivningen 

fra SEGES er, at man ikke skal så tidligt i marker med græsukrudtsproblemer. Følger landmændene denne 

rådgivning, forventes effekten på forbruget af prosulfocarb at blive begrænset.    

 

Spørgsmål 3: Hvad har tidlig såning betydet for bekæmpelse af sygdomme, herunder angreb af 

goldfodssyge? 

 

Svar 3: Tidlig såning af vintersæd er kendt for at fremme angreb af goldfodsyge. Også i 2015 kunne man se, 

at tidlig såning i efteråret 2014 gav anledning til kraftige angreb af goldfodsyge i marker med forfrugt korn. 

Hvor meget disse angreb har reduceret udbyttet kan ikke fastlægges. Afgrøderne var generelt velforsynede 

med nedbør, hvilket har medvirket til at dæmpe de potentielle tab som følge af angreb. Latitude til 

bejdsning mod goldfodsyge er ikke godkendt i Danmark, men en del udsæd behandles i udlandet og 

importeres. Baseret på skøn fra grovvarebranchen vurderes det, at udsæden til 5-10 % af arealet bejdses.  

Angrebene af goldfodsyge var relativt lave i 2016, som følge af en generelt senere såning. 

 

I 2014 så man, at tidlig såning på en række lokaliteter øgede angrebsgraden af septoria sammenlignet med 

senere såning. Dette blev ikke set i 2013 og er heller ikke kendt som en generel effekt i Danmark. Dog 

skønnes det, at det meget milde vejr i 2013/14 gav anledning til ekstraordinært kraftige angreb. Disse 

tidlige og kraftigere angreb af septoria var med til at øge sprøjteintensiteten med fungicider i vintersæd i 

2014, hvilket også er bekræftet fra Bekæmpelsesmiddelstatistikken fra 2014 (Anonym, 2016b). Det er dog 

kun en mindre del af den sete stigning i forbruget fra 2014, som kan tilskrives den tidligere såning. 

Forbruget af fungicider er reduceret i 2015 sammenlignet med 2014, hvilket tilskrives de lavere angreb af 

septoria i sæson 2015. Data fra 2016 foreligger ikke p.t., men forventes på niveau med 2015.  

 

Spørgsmål 4: Hvad har tidlig såning betydet for bekæmpelse af skadedyr, herunder angreb af bladlus. 

 

Svar 4: Tidlig såning i 2014 øgede i høj grad behovet for skadedyrsbekæmpelse i vintersædsafgrøder. Det 

ekstraordinære milde efterår i 2014 gav udsædvanligt gode muligheder for angreb af bladlus og spredning 

af havrerødsot. Bladlusangrebene var særdeles udbredte i hele efteråret. SEGES fulgte udviklingen sammen 

med lokale konsulenter, og der blev i registreringsnettet (36 hvede- og 26 vinterbygmarker) fundet bladlus i 

100 procent af de usprøjtede hvede- og vinterbygmarker i efteråret, hvilket var usædvanligt, og der var op 

til 100 procent angrebne planter (SEGES, 2014). Fra praksis blev der også meldt om meget udbredte fund af 

bladlus i mange marker. Grundet de mange bladlus blev bekæmpelse i 2014 anbefalet i stort omfang. Det 
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gjaldt også i nogen omfang for de sent såede marker og i alle vintersædsarter ved fund af mange bladlus. 

Angrebene af havrerødsot i sæson 2015 viste sig som værende historisk kraftige og mange landmænd, som 

ikke havde sprøjtet i efteråret, fik store angreb og betydelige udbyttetab. I gennemsnit blev ca. 5 % af 

vinterbygarealet (som i efteråret 2014 ikke kunne anvendes under virkemidlet tidlig såning af vintersæd) og 

1 % af vinterhveden sået om som følge af de kraftige angreb. Udsættelse af såtidspunktet for vinterhvede 

fra først i september (før 6. september) til perioden 6.-15. september reducerede angrebene med ca. 60 % 

(Nielsen, 2016). Sprøjtning mod bladlus i efteråret gav typisk omkring 70 % bekæmpelse. Ved de meget 

tidlige såninger viste indhentet data, at to behandlinger var nødvendigt for at give en tilstrækkelig høj 

reduktion (Nielsen, 2016). I 2015 var der lille behov for bekæmpelse af bladlus i efteråret, og havrerødsot 

påvirkede ikke udbyttet negativt i høsten 2016.  

 

Spørgsmål 5: Har brug af tidlig såning medført et øget brug af forebyggende foranstaltninger som f.eks. en 

øget andel af vårafgrøder i sædskiftet? 

 

Svar 5: Dette kan ikke umiddelbart afgøres. De meget kraftige bladlusangreb i efteråret 2014 og de deraf 

store problemer med havrerødsot i 2015 har skærpet mange landmænds opmærksomhed på, at tidlig 

såning kan bidrage med øget behov for pesticidanvendelse og store udbyttetab, hvis man ikke følger 

bladlusrisikoen nøje.  

 

 

 

Del C. Udbredelse af virkemidlet 

 

Spørgsmål 1: Hvordan har udbredelsen af virkemidlet været i forhold til potentialet? 

 

Svar 1: Potentialet for tidlig såning var i efteråret 2014 i princippet hele det dyrkede areal med vinterhvede, 

som på daværende tidspunkt var den eneste art vintersæd, der kunne bruges under virkemidlet tidlig 

såning. Ifølge en prognose fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, blev der i efteråret 2014 tilsået 642.000 

ha (Anonym, 2014). Arealet på 162.455 ha indberettet under virkemidlet tidlig såning i 2014/15 svarede 

altså til, at ca. 25 % af vinterhvedearealet blev sået tidligt. Danmarks Statistik opgjorde efterfølgende 

arealet med vinterhvede til 651.000 ha, hvilket fortsat svarer til 25 % tidlig såning i afrundede tal. 

 

Fra planåret 2015/16 kunne der ud over vinterhvede anvendes tidlig såning af vinterbyg, vinterrug (inklusiv 

hybridrug) og triticale som alternativ til efterafgrøder (Anonym, 2015a). Ifølge en prognose fra Danmarks 

Statistik fra november 2015 (Anonym, 2015b) blev disse afgrøder forventet at udgøre 839.000 ha. Det 

tilmeldte areal med tidlig såning i 2015/16 på 59.389 ha svarede således til 7 % af det potentielle areal. 

Danmarks Statistik opgjorde efterfølgende arealet med vintersæd til 879.000 ha, hvilket fortsat svarer til 7 

% tidlig såning i afrundede tal. 

  

Ifølge prognosen for vintersæd til høst 2017 (Anonym, 2016a) blev der tilsået ha 810.000 ha med 

vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale i efteråret 2016. Arealet på 13.414 ha tilmeldt som tidligt sået i 

efteråret 2016 udgør således under 2 % af potentialet. 
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Spørgsmål 2: Hvilke barrierer er der for udbredelse af virkemidlet ”tidlig såning”? Her tænkes eksempelvis 

på begrænsning i maskinkapacitet mv. 

 

Svar 2: Høsttidspunktet i et givet år vil have stor indflydelse på muligheden for at så tidligt. Sikring af årets 

høst forudsættes generelt at have højeste prioritet, mens der for etablering af de efterfølgende afgrøder vil 

være flere muligheder både mht. artsvalg og etableringstidspunkt. Hvis høsttidspunktet betinger mulighed 

for efterfølgende tidlig såning, kan maskinkapaciteten være begrænsende for udbredelsen af tidlig såning. 

Dette gælder naturligvis først og fremmest på ejendomme med store vintersædsarealer. Her vil det gælde, 

som det også var tilfældet før tidlig såning blev introduceret som virkemiddel, at der må prioriteres mellem 

marker og afgrøder. Tidlig såning vil ikke være lige hensigtsmæssig på alle arealer og i alle sædskifter. F.eks. 

vil tidlig såning være at foretrække på marker med 1. års vintersæd, og ukrudtsproblemer på en mark kan 

bevirke, at tidlig såning ikke vil være hensigtsmæssig. Anvendelse af tidlig såning vil altså forstærke behovet 

for prioritering af såning i forhold til f.eks. jordtype, beliggenhed, ukrudtstryk og forfrugt.  

 

Tidlig såning vil medføre en forkortning af den periode, der er til rådighed for klargøring af såsæd. Dette 

forventes dog ikke at udgøre en egentlig barriere, men kan evt. medvirke til, at ikke alle sorter vil være til 

rådighed og at der evt. skal anvendes egen såsæd, såsæd fra det foregående år eller såsæd importeret fra 

lande med tidligere høsttidspunkt. 

 

Spørgsmål 3: Tidlig såning er ikke almindelig god landmandspraksis i alle dele af landet – nu er det en 

mulighed som alternativ til efterafgrøder – hvad har erfaringerne med dette været - gode/dårlige? 

 

Svar 3: Efteråret 2014 var det næstvarmeste efterår, som nogensinde er målt (DMI, 2014), hvilket 

formentlig var medvirkende til et ekstraordinært stort angreb af havrerødsot (Thomsen et al., 2015b). 

Efteråret 2014 var samtidigt første år, hvor tidlig såning af vinterhvede kunne anvendes som alternativ til 

efterafgrøder. Da tidlig såning fremmer risikoen for angreb med havrerødsot, kan erfaringerne fra 2014/15 

med omsåning til vårsæd og den efterfølgende problematik om dispensation fra kvælstofkvoten (Thomsen 

et al., 2015b) betyde, at landmænd i mindre grad vil anvende tidlig såning som alternativ til efterafgrøder. 

Dette, sammen med de ugunstige klimatiske forhold og derfor sen høst mange steder i 2015 og det at tidlig 

såning ikke kunne anvendes som MFO (se svar på spørgsmål A3b), var formentlig medvirkende til, at man 

var mere tilbageholdende med tidlig såning af vintersæd i 2015 og 2016 i forhold til 2014.  
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