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Til Landbrugsstyrelsen 

Vedr. bestillingen: ”Hybridrug som pligtig efterafgrøde ved etablering 

frem til 20. august”. 

 

Landbrugsstyrelsen har i bestilling dateret d. 23. august 2017 bedt DCA – Nationalt 

Center for Fødevarer og Jordbrug – om levering af et notat vedr. hybridrug som plig-

tig efterafgrøde ved etablering frem til 20. august.  

 
Besvarelsen er udarbejdet af seniorforsker Elly Møller Hansen, lektor Johannes Ravn 

Jørgens og seniorforsker Ingrid K. Thomsen, alle fra Institut for Agroøkologi ved Aar-

hus 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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Hybridrug som pligtig efterafgrøde ved etablering frem til 20. august 

Elly Møller Hansen, Johannes Ravn Jørgensen og Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus 

Universitet.  

 

Baggrund:   

Landbrugsstyrelsen har den 23. august 2017 fremsendt en bestilling på et notat om ” Hybridrug som pligtig 

efterafgrøde ved etablering frem til 20. august”.  Som baggrund for bestillingen anfører Landbrugsstyrelsen, 

at hybridrug efter deres forståelse indgår i den gruppe af efterafgrøder, der efter gældende regler skal 

etableres senest 1. august, og at hybridrug dermed ikke indgår på linje med de pligtige efterafgrøder, som 

må etableres indtil 20. august.  Landbrugsstyrelsen beder om en redegørelse for, hvorvidt hybridrug kan 

forventes at levere en tilstrækkelig effekt på kvælstofudvaskningen ved etablering frem til 20. august – dvs. 

en effekt der svarer til effekten af de arter, der ifølge gældende regler allerede kan etableres frem til 20. 

august. Landbrugsstyrelsen ønsker desuden en vurdering af, om der kan forventes at være udfordringer 

forbundet med at tillade en senere etablering af hybridrug. 

 

Besvarelse: 

Gældende regler 

Ifølge gældende regler kan arter af korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, stauderug og 

vårbyg benyttes som pligtige efterafgrøder med etableringsfrist 20. august, mens øvrige arter af pligtige 

efterafgrøder skal etableres senest 1. august. 

 

Fremstilling af hybridrug  

Almindelig rug har fremmedbestøvning, dvs. at pollen fra en plante bestøver andre rugplanter (rugen 

drær), hvorved indavl undgås. Hybridrug er derimod fremstillet ved en særlig teknik, hvor indavlede 

faderplanter (med fertile pollen) krydses med hansterile moderplanter (med sterile pollen), hvorefter 

kernerne på moderplanterne høstes. Mens resultatet af indavl er afkom med lavt udbytte, opnås der ved 

krydsning af de indavlede faderplanter og de hansterile moderplanter afkom (hybridrug), der kan 

producere udbytter, som overgår rugens normale udbytte med 10-20 % (Hansen et al., 2004), idet der 

opstår såkaldt krydsningsfrodighed eller heterosis. De høstede kerner kan anvendes til brød og foder, men 

hvis kerner udsås vil krydsningsfrodigheden være tabt i afkommet og udbyttet lavt. Det er således 

nødvendigt, at der hvert år købes hybridrug-udsæd (Geiger og Miedaner, 2009; Sapirstein og Bushuk, 

2016). 

 

Hybridrug som pligtig efterafgrøde 

Sammenligning af almindlig rug og hybridrug som efterafgrøde er så vidt vides ikke foretaget, men 

formentlig vil krydsningsfrodigheden i hybridrug ikke betyde, at hybridrugen optager mindre kvælstof end 

alm. rug i løbet af efteråret. GUDP-projektet VIRKN viser da også, at tidligt sået hybridrug (sået 2. - 3. 

september i 2015 og 2016) var effektiv til at reducere udvaskningen (upublicerede resultater). I både 2015 
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og 2016 viser de foreløbige resultater fra VIRKN, at udvaskningen fra hybridrug sået først i september ikke 

var signifikant forskellig fra rajgræs sået som en udlægs-efterafgrøde i vårbyg. Det vurderes derfor, at 

indkøbt udsæd af hybridrug sået som efterafgrøde inden 20. august vil have en effekt, der svarer til 

effekten af de arter, der ifølge gældende regler allerede kan etableres frem til denne dato. Det er ifølge 

artikel 14 stk. 1 i Forordning 2100/94/EC (1994) ikke tilladt at anvende afkom af hybridrug til såning. Hvis 

hybridrug tillades som pligtig efterafgrøde, skal det således være indkøbt hybridrug, der udsås. 

 

Udfordringer 

Efter gældende regler kan hybridrug etableres som efterafgrøde inden 1. august, hvilket formentlig er en 

meget lidt benyttet praksis. Der ses ingen specielle udfordringer ved at fremrykke såtidspunktet for indkøbt 

hybridrug sået som efterafgrøde til 20. august, så den sidestilles med almindelig rug, stauderug og vårbyg.  
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