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Vedr. bestillingen ”Liste over arter af kvælstoffikserende efterafgrøder, 

der ikke forventes at udkonkurrere andre arter ved etablering i blandin-

ger”. 

 

Landbrugsstyrelsen har i bestilling dateret d. 28. august 2017 bedt DCA – Nationalt 

Center for Fødevarer og Jordbrug – om levering af et notat vedr. ”Liste over arter af 

kvælstoffikserende efterafgrøder, der ikke forventes at udkonkurrere andre arter ved 

etablering i blandinger”.  

 
Besvarelsen er udarbejdet af seniorforsker Elly Møller Hansen, seniorforsker Ingrid K. 

Thomsen, professor Jørgen E. Olesen, postdoc Jim Rasmussen, seniorforsker Peter Sø-

rensen og professor Jørgen Eriksen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 

Notatet er fagfællebedømt af akademisk medarbejder Finn P. Vinther 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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Liste over arter af kvælstoffikserende efterafgrøder, der ikke forventes at udkonkurrere andre 

arter ved etablering i blandinger 

Elly Møller Hansen, Ingrid K. Thomsen, Jørgen E. Olesen, Jim Rasmussen, Peter Sørensen, Jørgen Eriksen, 

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

Baggrund: 

Landbrugsstyrelsen undersøger pt. muligheden for, at efterafgrødeblandinger, hvori der indgår 

kvælstoffikserende arter, kan indgå i opfyldelsen af det pligtige efterafgrødekrav. AU har i den forbindelse 

bidraget med notater og mødedeltagelse i en faglig proces, der har haft til formål at undersøge, om det er 

muligt at opstille kriterier for anvendelsen af kvælstoffikserende efterafgrøder, uden at det forventes at 

have konsekvenser for kvælstofeffekten af det pligtige efterafgrødekrav. I forlængelse heraf efterspørger 

Landbrugsstyrelsen i en henvendelse fra den 28. august 2017 en liste over kvælstoffikserende arter, der 

ikke umiddelbart forventes at udkonkurrere andre arter. Det pointeres, at arterne skal være vinterfaste 

under danske forhold. Det skal desuden gælde for disse arter, at eftervirkningen på baggrund af tidligere 

opstillede kriterier kan fastsættes til 50 kg N/ha. 

 

Besvarelse: 

I nærværende og tidligere notat (Hansen et al. 2017a) er det forudsat, at der vil gælde samme regler for 

eventuelle efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter som for lovpligtige ikke-

kvælstoffikserende arter mht. dyrkning af efterfølgende afgrøder. Det vil sige, at efterafgrøderne skal 

efterfølges af forårssåede afgrøder.  

Yderligere kriterier for, at en blanding af vinterfaste kvælstoffikserende arter og ikke-kvælstoffikserende 

arter skulle kunne sidestilles med almindelige pligtige efterafgrøder ved en eftervirkning på 50 kg N/ha, kan 

ifølge Hansen et al. (2017a) på baggrund af Hansen et al. (2017b) opsummeres til: 

 

1. Efterafgrøderne dyrkes optimalt, dvs. at efterafgrøderne destrueres så sent som muligt på lerjord, og at 

de først destrueres om foråret på sandjord. 

2. Der højst indgår 25 % frø af kvælstoffikserende arter i blanding med ikke-kvælstoffikserende arter. 

Blandingsforholdet beregnes på baggrund af antallet af frø. 

3. Der som minimum udsås et af følgende antal frø af pligtige ikke-kvælstoffikserende arter tillige med de 

kvælstoffikserende arter: korsblomstrede arter (gul sennep, olieræddike og vinterraps): 150 frø/m2; 

cikorie, korn og græsser: 200 frø/m2 eller honningurt: 300 frø/m2. 

 

Hansen et al. (2017a) vurderede, at det samlet set ikke vil være påkrævet at fastsætte yderligere 

forsigtighedsfaktorer for at minimere risikoen for merudvaskning ved brug af kvælstoffikserende arter i 

efterafgrødeblandinger.  

 

I henvendelsen fra Landbrugsstyrelsen efterspørges en liste over kvælstoffikserende arter, der er 

vinterfaste under danske forhold. Nedenfor er der som i Hansen et al. (2017a, på baggrund af Suhr et al., 

2005) listet kvælstoffikserende arter karakteriseret ved ’god vinterfasthed’. Mangebladet lupin (havelupin, 

Lupinus polyphyllus) er dog ikke medtaget, idet den er under observation som muligt landskabsukrudt 

(reference i Hansen et al., 2017b). Da Landbrugsstyrelsen i deres henvendelse lægger vægt på arternes 
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vinterfasthed er udeladt kvælstoffikserende arter karakteriseret af Suhr et al. (2005) som ’normalt 

vinterfaste’. Resultater fra et dansk forsøg (Thorup-Kristensen, 2006) viste således, at to ’normalt 

vinterfaste’ kvælstoffikserende arter (vintervikke og blodkløver) mistede store dele af deres kvælstof i 

overjordisk biomasse gennem vinteren, selvom de forblev levende.   

   

Listen herunder viser kvælstoffikserende arter, der vurderes at være egnede til at indgå i blandinger af 

pligtige efterafgrøder under ovennævnte forudsætning 1-3 og med en eftervirkning på 50 kg N/ha. 

 

 Alsikekløver (Trifolium hybridum) 

 Esparsette (Onobrychis viciifolia) 

 Hvidkløver (Trifolium repens) 

 Kællingetand (Lotus corniculatus) 

 Lucerne (Medicago sativa) 

 Rødkløver (Trifolium pratense) 

 Gul rundbælg (Anthyllis vulneraria) 

 Hvid/gul stenkløver (Melilotus alba/Melilotus officinalis) 
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