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Bestilling af normer til spelt-afgrøder 
 
Af Johannes L. Jensen og Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
 
Baggrund 
Landbrugsstyrelsen har den 21. december 2017 fremsendt en bestilling til AU-DCA med henblik på 
fastsættelse af kvælstofnormer til vår- og vinterspelt. Ifølge bestillingen er baggrunden, at EU-
kommissionen har vedtaget en forenklingspakke med en række ændringer til ”de grønne krav” under søjle 
1. Kommissionen har tilføjet en sætning til artikel 44, andet afsnit, i EU-Forordning 1307/2013, således at 
der nu står følgende (tilføjelsen er understreget): 
 
“Winter crop and spring crop shall be considered to be distinct crops even if they belong to the same genus. 
Triticum spelta shall be considered to be a distinct crop from crops belonging to the same genus.” 
 
Ændringen er obligatorisk for medlemsstaten og skal træde i kraft i 2018.  
 
Ændringen betyder, at spelt under kravet om afgrødediversificering nu skal betragtes som sin egen 
afgrødekategori separat fra andre hvedesorter. Da vår- og vinterafgrøder skal betragtes som forskellige 
afgrødekategorier, har Landbrugsstyrelsen bedt AU-DCA med bidrag fra SEGES om fastsættelse af 
kvælstofnorm til både vår- og vinterspelt.  
 
Besvarelse 
 
Indledning 
Spelt (Triticum spelta) tilhører hvedeslægten og findes som både vår- og vinterformer (Høst, 1982). Spelt 
var i bronzealderen og frem mod vikingetiden en udbredt kornart i Danmark (Nielsen og Mortensen, 1997), 
men er nu næsten fortrængt af almindelig hvede (Eriksen, 2011). I de seneste år er spelt igen blevet dyrket i 
Danmark, fortrinsvis på de økologiske brug. Ifølge Nielsen og Mortensen (1997) adskiller spelt sig 
morfologisk fra hvede ved et længere strå og et længere og løsere aks samt ved, at kernerne ved høst 
forbliver i småaksene med fastsiddende avner, som skal fjernes ved afskalning før anvendelse til konsum.  
 
Vår- og vinterspelt har ikke tidligere haft en selvstændig afgrødekode, men afgrøderne antages at være 
gødet efter afgrødekode 4 (”Blanding af vårsåede kornarter”) og afgrødekode 17 (”Blanding af 
efterårssåede kornarter”) i Vejledningen (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2017).  Kvælstofnormen for 
”Blanding af vårsåede kornarter” er på niveau med f.eks. vårrug og vårhavre, mens ”Blanding af 
efterårssåede kornarter” er på niveau med vinterrug. Kvælstofnormen for disse afgrødekoder er lavere end 
for hhv. vårhvede (afgrødekode 2) og vinterhvede (afgrødekode 11), som spelt er beslægtet med.  
 
SEGES dyrkningsvejledning 
I SEGES nugældende dyrkningsvejledning for konventionel vinterspelt (Eriksen, 2011) anføres, at det ved 
dyrkning af vinterspelt er vigtigt at skelne mellem de gamle landsorter af vinterspelt, som består af rene 
speltlinier og moderne vinterspeltsorter, som er forædlet ved at krydse spelt med moderne 
vinterhvedesorter. De moderne vinterspeltsorter ligner i vækst hvede, mens de gamle vinterspeltsorter 
minder mere om vinterrug (Eriksen, 2011). Ved dyrkning af vinterspelt anbefales derfor at tage hensyn til 
forskellene mellem de to typer via dyrkningsstrategien. Mht. kvælstoftilførsel angives, at vinterspelt under 
normale omstændigheder ikke kræver nær så meget kvælstof som vinterhvede. Derudover anføres, at 
vinterspelt er relativt blødstrået med risiko for lejesæd, hvorfor dyrkning efter korn og med en 
kvælstofstrategi uden tidlig tildeling af store mængder kvælstof, anbefales. 
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Forsøg med spelt 
I 2007 og 2008 blev der gennemført forsøg med vinterspelt med henblik på at undersøge 
kvælstofgødskningens betydning for udbytte og bageegenskaber, herunder proteinindhold. Forsøgene blev 
udført under konventionelle dyrkningsbetingelser. Udvalgte resultater baseret på gennemsnit af de 
gennemførte forsøg er præsenteret i Oversigten over Landsforsøgene 2008 (Pedersen, 2008). Data fra 
enkeltforsøgene blev hentet i Nordic Field Trial System (https://nfts.dlbr.dk/Forms/Forside.aspx).  
 
Der blev gennemført to forsøg med vinterspelt i 2007 og tre forsøg i 2008. Lokalitet, jordtype og forfrugt for 
de i alt fem forsøg er vist i Tabel 1.  
 
Tabel 1. Lokalitet, jordtype (JB-nummer) og forfrugt i forsøgene med vinterspelt i 2007 og 2008. Data fra 
https://nfts.dlbr.dk/Forms/Forside.aspx. 

År 2007 2008 

Forsøg Lokalitet JB Forfrugt Lokalitet JB Forfrugt 

1 Lolland 7 Havre Vojens 4 Havre 

2 Aabenraa 6 Vinterhvede Rødekro 5 Vårbyg 

3    Lolland 8 Vinterhvede 

 
I forsøgene var udgangspunktet for kvælstoftilførslen (1N) de gældende kvælstofnormer for vinterrug på de 
pågældende jordtyper korrigeret for kvælstofprognosen i det enkelte år. Kvælstofniveauet 1N blev 
sammenlignet med hhv. 40 kg N/ha under (1N-40) og 40 kg N/ha over (1N+40) normen for vinterrug. 
Kvælstoftilførslen skete ad to (Tabel 2) eller tre (Tabel 3) gange. Der blev i alle forsøgene givet karakterer 
mellem 0 og 10 for lejesæd, hvor 0 = ingen lejesæd. 
 
Tabel 2 viser resultater for forsøgsled med to kvælstofniveauer og to tildelinger af kvælstof. I 2007 var der 
ingen forskel i kerneudbyttet ved tilførsel af hhv. 1N og 1N-40, mens der var signifikant højere 
kerneudbytte ved 1N sammenlignet med 1N-40 i to af de tre forsøg i 2008. Proteinindholdet viste en 
stigende tendens fra 1N-40 til 1N i alle forsøgene. Karakteren for lejesæd var relativ høj i 2007, men 
upåvirket af kvælstoftilførslen, og der var betydeligt mindre lejesæd i 2008 (Tabel 2).  
 
Tabel 2. Kvælstoftilførsel (kg N/ha), kerneudbytte (hkg/ha), proteinindhold (%) samt karakter for lejesæd 
for vinterspelt dyrket i 2007 og 2008. 1N svarede til den gældende kvælstofnorm til vinterrug korrigeret for 
kvælstofprognose på den aktuelle jordtype og lokalitet. Kvælstof er tilført ad to gange hhv. ved stadie 24 
(marts) og stadie 32 (maj). Data fra https://nfts.dlbr.dk/Forms/Forside.aspx. 

År 2007 2008 

Kvælstofniveau Kvælstoftilførsel Udbytte Protein Lejesæd Kvælstoftilførsel Udbytte Protein Lejesæd 

 Forsøg 1    Forsøg 1    

1N-40 94 42,0 11,9 7 80 34,5 14,0 0 

1N 134 43,5 12,9 7 120 35,3 14,5 0 

LSD1  NS2    NS   
 Forsøg 2    Forsøg 2    

1N-40 86 56,5 13,2 7 84 61,3 13,7 0 

1N 126 59,6 15,5 7 124 63,5 14,5 0 

LSD  NS    1,9   
     Forsøg 3    
     87 45,5 13,7 2 
     127 51,0 14,2 2 

LSD      3,0   
1LSD: Least significant difference. Udtrykker, hvor stor en forskel, der skal være imellem to behandlinger, for at de er signifikant 

forskellige ved et signifikansniveau på 0,05.  

2NS: ikke signifikant 

https://nfts.dlbr.dk/Forms/Forside.aspx
https://nfts.dlbr.dk/Forms/Forside.aspx
https://nfts.dlbr.dk/Forms/Forside.aspx
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Resultaterne for forsøgsled med tre kvælstofniveauer og tre tildelinger af kvælstof er vist i Tabel 3. I 2007 
var der signifikant højere udbytte ved 1N sammenlignet med 1N-40, og for det ene forsøg var der ligeledes 
også effekt ved at øge kvælstoftilførslen fra 1N til 1N+40. Karakteren for lejesæd var i 2007 upåvirket af 
kvælstoftilførslen i det ene forsøg, mens der i det andet forsøg ved 1N-40, 1N og 1N+40 var givet hhv. 6, 7 
og 8 i karakter (Tabel 3). Proteinindholdet ved 1N var på 14-15% og ved 1N+40 på 15-17%.  
 
I 2008 var der signifikant højere udbytte ved 1N sammenlignet med 1N-40 (Tabel 3) i to af forsøgene. I alle 
forsøgene var der desuden højere udbytte ved at øge tilførslen af kvælstof fra 1N til 1N+40. Karakteren for 
lejesæd var i 2008 upåvirket af gødningstilførslen. Proteinindholdet ved 1N var på omkring 15%, og 
proteinindholdet viste kun en markant stigning fra 1N til 1N+40 i ét af forsøgene.  
 
Tabel 3. Kvælstoftilførsel (kg N/ha), kerneudbytte (hkg/ha), proteinindhold (%) samt karakter for lejesæd 
for vinterspelt dyrket i 2007 og 2008. 1N svarede til den da gældende kvælstofnorm til vinterrug korrigeret 
for kvælstofprognose på den aktuelle jordtype og lokalitet. Kvælstof er tilført ad tre gange hhv. ved stadie 
24 (marts), stadie 32 (maj) og stadie 61 (ved blomstring, juni). Data fra 
https://nfts.dlbr.dk/Forms/Forside.aspx. 

År 2007 2008 

Kvælstofniveau Kvælstoftilførsel Udbytte Protein Lejesæd Kvælstoftilførsel Udbytte Protein Lejesæd 

 Forsøg 1    Forsøg 1    

1N-40 94 35,4 13,6 8 80 30,7 14,6 0 

1N 134 40,8 14,3 8 120 32,7 15,5 0 

1N+40 174 44,2 15,3 8 160 38,5 17,8 0 

LSD1  2,8    3,4   

 Forsøg 2    Forsøg 2    

1N-40 86 54,3 14,2 6 84 56,3 14,1 0 

1N 126 58,3 15,3 7 124 61,2 15,1 0 

1N+40 166 59,9 17,2 8 164 67,3 15,6 0 

LSD  3,8    1,9   

     Forsøg 3    

     87 37,6 15,1 2 

     127 46,6 15,2 2 

     167 50,5 15,7 2 

LSD      3,0   

1LSD: Least significant difference. Udtrykker, hvor stor en forskel, der skal være imellem to behandlinger, for at de er signifikant 

forskellige ved et signifikansniveau på 0,05.  

 
På baggrund af Tabel 2 og 3 kan det udledes, at vinterspelt i de fleste tilfælde responderede på kvælstof op 
til det daværende niveau for vinterrug. I flere tilfælde var der også øget udbytte op til 1N+40. Niveauet 1N 
til vinterrug svarede i de pågældende forsøgsår til 115-129 kg N/ha afhængigt af jordtype 
(Plantedirektoratet, 2006; 2008), hvorfor 1N+40 svarede til 155-169 kg N/ha. Til sammenligning er 
kvælstofnormen for vinterrug i 2017/18 på 150-174 kg N/ha (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2017), dvs. på 
et niveau svarende til det daværende 1N+40. Omfanget af lejesæd var tilsyneladende mere bestemt af 
dyrkningsåret end af kvælstoftilførslen (Tabel 2 og 3).  
 
Under økologiske dyrkningsforhold er vinterspelt sammenlignet med vinterrug, triticale, vinterhvede 
hybridrug og vinterhavre. For disse forsøg har udbyttet af vinterspelt generelt været lavt med et forholdstal 
for kerneudbytte (uafskallet) på 82 mod 100 for vinterrug (Pedersen 2006). Ligeledes under økologiske 

https://nfts.dlbr.dk/Forms/Forside.aspx
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dyrkningsforhold er vårspelt igennem tre år sammenlignet med andre vårsædsarter som havre, vårhvede 
og vårrug (Pedersen, 2006). I gennemsnit over de tre år var udbyttet på niveau med vårrug med forholdstal 
på 73 mod 100 i havre.  
 
Nielsen og Mortensen (1997) gennemførte i to år forsøg med tildeling af stigende mængder kvæggylle til 
økologisk spelt dyrket på to jordtyper, hhv. ved Skovsgaard på Langeland (JB7) og ved Foulumgaard (JB3). 
Forsøgene omfattede på begge lokaliteter fire gødningsniveauer. På Skovsgaard blev der i 1995 tilført fra 0 
til 100 kg NH4-N/ha i 1995 og fra 0 til 127 kg NH4-N/ha i 1996. I 1995 var der på denne lokalitet stigende 
udbytte op til tredje gødningsniveau svarende til 68 kg NH4-N/ha, mens der i 1996 generelt var negativ 
respons af tildeling af stigende mængder gylle. Dette forklares med et højt indhold af mineralsk kvælstof i 
jorden efter en nedbørsfattig vinter. På Foulumgaard var der i begge år stigende udbytter op til de højeste 
niveauer, som i 1995 og 1996 svarede til hhv. 96 og 90 kg NH4-N/ha.  
 
Sammenfatning og konklusion 
Spelt er nært beslægtet med almindelig hvede, men udbytteniveauet er generelt lavere. Vurderet alene ud 
fra udbytte og uden hensyntagen til eventuelle forskelle i afsætningspriser bør kvælstofnormen til spelt 
derfor sættes lavere end til almindelig hvede.  
 
I de gennemførte konventionelle forsøg med vinterspelt har arten i de fleste tilfælde responderet på 
kvælstof op til eller over det på det tidspunkt gældende niveau for vinterrug. En eventuel højere kornpris 
for vinterspelt i forhold til vinterrug ville kunne medføre, at kvælstofnormen til vinterspelt skulle beregnes 
højere end for vinterrug. Omvendt har risikoen for lejesæd ved høje kvælstoftilførsler betydet, at 
vinterspelt anbefales dels dyrket efter afgrøder der ikke efterlader store kvælstofmængder, og dels tilføres 
lavere kvælstofmængder end hvede. 
 
Det vurderes, at de tilgængelige data ikke er tilstrækkelige til at beregne en selvstændig kvælstofnorm for 
vinterspelt. Det anbefales derfor, at vinterspelt efter fastsættelse af en selvstændig afgrødekode sidestilles 
med vinterrug (afgrødekode 14) ved tildeling af en fremtidig kvælstofnorm. Tilsvarende anbefales, at 
vårspelt sidestilles med vårrug (afgrødekode 55).   
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