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vandløb og søer. 

 
Besvarelsen er udarbejdet af seniorforsker Ingrid K. Thomsen, seniorforsker Uffe Jør-

gensen, professor Jørgen E. Olesen og seniorforsker Elly Møller Hansen fra Institut for 

Agroøkologi og seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen fra Institut for Bioscience. Fag-

fællebedømmelsen er foretaget af akademisk medarbejder Finn P. Vinther fra Institut 

for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

 

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndigheds-

betjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under punkt P 

7.09 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2017-2020”.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Lene Hegelund 

 

 



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug  Den 3. oktober 2017 
 

Forudsætninger for de fastsatte omregningsfaktorer for energiafgrøder, braklagte arealer og braklagte 

arealer lang søer og vandløb, som alternativer til efterafgrøder 

Ingrid K. Thomsen, Gitte Blicher Mathiesen, Uffe Jørgensen, Jørgen E. Olesen og Elly Møller Hansen 

 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling dateret 20. september 2017 bedt AU om at redegøre for, hvilke 

forudsætninger der ligger til grund for de fastsatte omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og følgende 

alternativer til efterafgrøder: 

 Energiafgrøder 

 Braklagte arealer 

 Braklagte arealer langs vandløb og søer  

 

Det angives i bestillingen, at forudsætningerne f.eks. kan være plantetal, plantetæthed, aktivitetskrav etc. 

 

Besvarelse 

 

Energiafgrøder 

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet (2017a) kan energiafgrøder med afgrødekode 591 Lavskov (dog kun 

slægterne ask, el, hassel, pil og poppel), 592 Pil, 593 Poppel, 594 El, 527 Hassel, og 596 Elefantgræs 

anvendes som alternativ til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder med omregningsfaktor 0,8, dvs. at 

0,8 hektar energiafgrøde kan erstatte en hektar efterafgrøde. Kravene ifølge gældende vejledning (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2017a) er: 

 

1. For at kunne erstatte pligtige og husdyrefterafgrøder i efteråret 2017 med energiafgrøder, skal 

energiafgrøderne tidligst være etableret i planperioden 2009/2010 og senest den 31. juli 2017. 

2. Det samlede areal med energiafgrøder skal overstige virksomhedens areal med energiafgrøder i 

planperioden 2008/2009 (referenceår). 

3. Arealer med energiafgrøder, der benyttes til MFO-opfyldelse, kan ikke samtidig benyttes som 

alternativ til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder. 

4. Energiafgrøden skal etableres på et areal, der forud for etableringen af energiafgrøden har været 

udlagt med landbrugsafgrøder i omdrift. 

5. Arealerne skal drives landbrugsmæssigt efter almindelig dyrkningspraksis. Kvælstofnormen for pil 

gælder dog kun for dyrkning med henblik på høst, og kun til og med fjerde planperiode efter høst 

eller plantning.  

6. Kvælstofnormen for poppel, el, hassel og ask gælder kun for kulturer dyrket med henblik på høst, 

og kun til og med tiende planperiode efter stævning eller plantning. 

 

For flerårige energiafgrøder er endvidere fastlagt en række betingelser i henhold til EU's grundbetaling 

(Miljø og Fødevareministeriet, 2017b), §24:  

a) Arealer, der dyrkes med støtteberettigede permanente afgrøder, skal årligt vedligeholdes i en god 

plantagemæssig stand, der sikrer, at hovedafgrøden ikke hæmmes væsentligt af ukrudt, og at 

opvækst af buskads fjernes fra afgrøderækkerne. 

b) Lavskov skal stævnes mindst hvert tiende år. Etableringsåret medregnes i den tiårige 

omdriftsperiode. 
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c) Beplantninger med lavskov skal mindst udgøre 0,30 ha og til enhver tid bestå af mindst 8.000 

plantede træer pr. ha af de i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte slægter. For beplantninger af poppelarter i 

renkultur skal plantetætheden til enhver tid bestå af mindst 1.000 plantede træer pr. ha.  

d) Højst 20 procent af arealet må udgøres af ubefæstede arbejdsarealer. 

e) Lavskov skal plantes i en bredde på minimum 7,5 meter. 

 

Af disse krav er nummer 4-6 samt c) og d) også forudsætninger for at opnå fuld effekt på reduktion af 

kvælstofudvaskning af afgrøderne og derfor afgørende for fastsætning af omregningsfaktoren (Jørgensen & 

Petersen, 2010). Punkt a) kan også delvist være af betydning, da kraftig ukrudtsvækst (f.eks. kvik, tidsler 

eller brændenælder) kan hæmme energiafgrødens vækst. Opvækst af andre buske har dog næppe 

betydning for nitratudvaskningen.  

 

Elefantgræs er ikke nævnt i punkt c), men det har været en forudsætning for vores beregning af 

omregningsfaktor som alternativ til efterafgrøder, at der er en fuld bestand af elefantgræs (Jørgensen & 

Petersen (2010) svarende til ca. 8.000 elefantgræsplanter pr. ha.  

 

Braklagte arealer 

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet (2017a) kan braklagte arealer med afgrødekode 310 (Slåningsbrak) 

anvendes som alternativ til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder med omregningsfaktor 1, dvs. at 

en hektar slåningsbrak kan erstatte en hektar efterafgrøde. Kravene ifølge gældende vejledning (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2017a) er bl.a. følgende: 

  

 Arealerne skal være etableret med græs, der er sået senest den 1. januar 2017.  

 Græsset må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den 20. oktober 2017.  

 Arealet skal efterfølges af en forårssået afgrøde eller skal bibeholdes som brak i 2018.  

 Arealerne må ikke gødskes, afgræsses eller tilføres plantebeskyttelsesmidler.  

 Et brakareal anses for at være etableret med græs, uanset at der forekommer spredte naturligt 
etablerede planter på arealet. Der må dog højst være 100 træer eller buske på over 1 meter i højden pr. 
ha på arealet. 

 

Der er knyttet en række yderligere krav til slåningsbrak (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017c). Kravene er 

bl.a., at plantedækket skal slås mindst én gang i perioden 1. august til 15. september. Det afslåede 

plantemateriale ikke må fjernes fra marken, men det er tilladt at opstakke plantematerialet i et hjørne af 

marken.  

 

Den udvaskningsreducerende effekt af brak er estimeret i Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014). Her 

angiver Olesen et al. (2014), at effekten af ikke-permanent brak er meget vanskelig at kvantificere ud fra 

målte data, da der dels er et yderst begrænset antal målinger dels er tale om mange forskellige måder at 

etablere og afslutte brak. Den udvaskningsreducerende effekt af ikke-permanent brak er således i høj grad 

baseret på teoretiske overvejelser og skøn ud fra dyrkningssystemer med meget lavt gødskningsniveau. 

 

Effekten af brak er estimeret ud fra en definition om, at brak er et græsbaseret plantedække, der er sået på 

en sådan måde, at der sikres et veletableret græsdække (Olesen et al., 2014). Ved fastsættelse af værdien 

for effekt af brak er det således forudsat, at der ikke er en betydende bælgplantebestand (f.eks. fremspiring 

af frø fra tidligere dyrkning af hvidkløver), hvilket kunne bevirke en øget kvælstofmineralisering ved 

omsætning af de mere kvælstofrige kvælstoffikserende planter efter slåning.  
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Slåningskravet indgår ikke som en parameter i fastsættelse af effekt af brak i Virkemiddelkataloget, men 

generelt gælder det, at fjernelse af plantemateriale ved slæt mindsker risikoen for udvaskning i forhold til, 

at plantematerialet bliver efterladt på marken (Hansen et al., 2016, 2017). Hvor stor betydning det har, at 

der efterlades plantemateriale vil sandsynligvis variere. Formentlig vil materialet oftest have et højt indhold 

af kulstof i forhold til kvælstof, og dermed vil den umiddelbart efterfølgende mineralisering være lav eller 

manglende. Men hvis det efterladte plantemateriale udgør et tykt tæppe fordelt over en del af marken, kan 

det hæmme genvæksten og dermed kvælstofoptagelsen i løbet af efteråret (Hansen et al., 2016).  

 

Braklagte arealer langs vandløb og søer  

For at braklagte arealer langs vandløb og søer over 100 m2 kan benyttes som alternativ til efterafgrøder, 

gælder der de samme krav som nævnt ovenfor ved brak. Ifølge gældende vejledning (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2017a) er det bl.a. følgende: 

  

 Arealerne skal være etableret med græs, der er sået senest den 1. januar 2017.  

 Græsset må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den 20. oktober 2017.  

 Arealet skal efterfølges af en forårssået afgrøde eller skal bibeholdes som brak i 2018.  

 Arealerne må ikke gødskes, afgræsses eller tilføres plantebeskyttelsesmidler.  

 Arealerne anses for at være etableret med græs, uanset at der forekommer spredte naturligt 
etablerede planter på arealet. Der må dog højst være 100 træer eller buske på over 1 meter i højden pr. 
ha på arealet. 

 

Arealer, der er omfattet af krav om 2 meter bræmmer efter vandløbsloven, kan ikke indgå i det areal, der 

skal benyttes som alternativ til efterafgrøder. Ligeledes kan arealer, der indgår i opfyldelsen af MFO, ikke 

samtidig benyttes som alternativ til efterafgrøder. Det er dog 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, også kaldet 

”kronekanten”. 

Omregningsfaktoren for braklagte arealer langs vandløb og søer, som alternativ til efterafgrøder, er sat til 

0,25. Det betyder, at der skal etableres 0,25 ha braklagte arealer langs vandløb eller søer for at erstatte 1 

ha efterafgrøder.  

 

Den udvaskningsreducerende effekt af at tage et areal ud af landbrugsdrift i randzoner er estimeret i 

Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014). Her angiver Kronvang et al. (2014), at der til udarbejdelse af 

virkemiddelkataloget ikke findes et datagrundlag til at bestemme den konkrete kvælstofudvaskning fra 

randzoner. Den udvaskningsreducerende effekt af at udtage landbrugsarealer fra omdrift i randzonen er 

således i høj grad baseret på teoretiske og estimerede skøn ud fra dyrkningssystemer med meget lavt 

gødskningsniveau. Det er tidligere vurderet, at omregningsfaktoren 0,25 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 (Thomsen et al., 2017). 

 

Det er i Virkemiddelkataloget som udgangspunkt forudsat, at udtagne arealer i randzonen langs vandløb og 

søer ikke høstes eller afgræsses, og at de henligger ugødet og usprøjtet. Slåningskravet indgår ikke som en 
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parameter i fastsættelse af effekt af brak i randzonen i Virkemiddelkataloget, men generelt gælder det, at 

fjernelse af plantemateriale ved slæt mindsker risikoen for udvaskning i forhold til, at plantematerialet 

bliver efterladt på marken (Hansen et al., 2016, 2017). 
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