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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende redegørelse for proteinafgrøders effekt på miljø og 

biodiversitet, direkte og indirekte 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har til brug for sit arbejde med de nye grønne 

regler under CAP-reformen den 4. april bedt DCA – Nationalt Center for Fø-

devarer og Jordbrug udarbejde en redegørelse om proteinafgrøders direkte og 

indirekte effekter på miljø og biodiversitet. 

Herunder følger dels besvarelse vedrørende effekter på biodiversitet, forestået 

af seniorrådgiver Morten T. Strandberg og seniorforsker Beate Strandberg, 

begge Institut for Bioscience, og dels besvarelse vedrørende udvaskningsrisi-

ko, forestået af Elly Møller Hansen, Karen Søegaard og Ingrid K. Thomsen, al-

le seniorforskere ved Institut for Agroøkologi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker 



http://pure.au.dk/portal/files/85416789/Redeg_relse_lavs
kov_Milj_p_virkning_og_produktivitet_CAP_110414.pdf 



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

10. april 2014 

 

Redegørelse for hvilke krav man evt. kan stille til dyrkningen 

af kvælstoffikserende afgrøder (proteinafgrøder) for at undgå 

merudvaskning af kvælstof 

Elly Møller Hansen, Karen Søegaard og Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi 
 

1. Bestilling 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 4. april 2014 anmodet DCA – Nationalt Center for Fødevarer 

og Jordbrug om at redegøre for, hvilke krav man evt. kan stille til dyrkningen af kvælstoffikserende 

afgrøder (proteinafgrøder) for at undgå merudvaskning af kvælstof. Den 9. april modtog vi uddybende 

oplysninger om hvilke afgrødekategorier, der er indeholdt i bestillingen med angivelse af 

afgrødekategorier, der er indeholdt i bestillingen (tabel nedenfor). 

Kvælstoffikserende afgrøder - ansøgt 2013 

030 Ærter 

031 Hestebønner 

032 Sødlupin 

035 Bælgsæd, flerårig 

036 Bælgsæd, andre typer til modenhed 

120 Kløverfrø 

121 Græsmarksbælgplanter 

171 Lucerne slet 

172 Lucerne, min 25% græs til slæt 

214 Korn + bælgsæd, helsæd max 50% bælgsæd 

215 Ærtehelsæd 

260 Græs <50% kløver (omdrift) 

261 Græs> 50% kløver (omdrift) 

262 Lucerne, lucernegræs>50%lucerne(omdrift) 

264 Græs/kløvergræs uden norm 

266 Græs < 50% kløver ekstr. lavt udbytte 

267 Græs <50% kløver meget lavt udbytte 

268 Græs < 50% kløver lavt udbytte 

273 Permanent lucerne til fabrik 

274 Perm. lucerne min. 25% græs til fabrik 
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276 Permanent græs/kløver uden norm 

277 Permanent kløver til fabrik 

278 Perm.græs og lucernegræs >50% lucerne 

424 Ærter til konsum 

 

2. Besvarelse 

I besvarelsen omfatter betegnelsen ’proteinafgrøder’ afgrøder og afgrødeblandinger, som er nævnt i 

tabellen ovenfor. Proteinafgrøder kan opdeles i følgende grupper: 

1) Bælgsæd, som f.eks. ærter og hestebønner til modenhed, hvor de forholdsvis store frø høstes modne 

og resten af den modne afgrøde efterlades på marken som halm (afgrødekategori 030, 031, 032, 035 

og 036).  

2) Græsmarksbælgplanter til frø, hvor de forholdsvis små frø høstes modne og resten af den modne 

afgrøde efterlades på marken (afgrødekategori 120 og 121). 

3) Helsæd, hvor bælgsæd, evt. i blanding med korn og græs, høstes inden modenhed, og hvor blot 

stubben efterlades på marken (afgrødekategori 214 og 215).   

4) Græsmarksbælgplanter som kløver og lucerne (evt. i blanding med ikke-kvælstoffikserende 

afgrøder), hvor de grønne plantedele høstes, mens stubben efterlades på marken (afgrødekategori 121, 

171, 172, 260, 261, 262, 264, 266, 267, 268, 273, 274, 277 og 278).    

5) Permanent kløvergræs (276). 

6) Ærter til konsum, hvor de umodne frø høstes og resten af den umodne afgrøde typisk efterlades på 

marken (afgrødekategori 424). 

 

Fælles for ovennævnte proteinafgrøder er, at mindst en af afgrøderne i hver kategori kan fiksere frit 

kvælstof fra luften. En del af dette kvælstof vil kunne frigøres fra planterne inden høst, og en del vil 

efterlades i form af f.eks. rødder, stub og evt. halm ved høst. Disse afgrøder vil derfor øge jordens 

indhold af organisk bundet kvælstof i forhold til dyrkning af tilsvarende ikke-kvælstoffikserende 

afgrøder. Da proteinafgrøder generelt har et lavt C/N-forhold, vil der hurtigt kunne frigives mineralsk 

kvælstof ved omsætning af det efterladte plantemateriale. Proteinafgrøder kan derfor have en stor 

kvælstofeftervirkning det følgende år og dermed øge risikoen for udvaskning. For visse 

proteinafgrøder er det veldokumenteret, at dyrkningen af dem kan medføre betydelig mineralisering af 

efterladte plantedele og dermed stor risiko for udvaskning. Det drejer sig f.eks. om ompløjning af 

kløvergræs (Hansen et al., 2007) og dyrkning af ærter til konsum (Thomsen et al., 2001). AU har i 

tidligere besvarelser redegjort for en lignende problemstilling i forbindelse med besvarelser om 

bælgplanter som efterafgrøder (Hansen og Thomsen 2010; Hansen og Thomsen 2011). 

 Vedrørende dyrkning af proteinafgrøder kan der ikke opstilles krav, som medfører, at risikoen for 

merudvaskning helt elimineres i forhold til dyrkning af ikke-kvælstoffikserende afgrøder. Men der kan 

opstilles krav, som medfører, at risikoen for merudvaskning mindskes.    

Generelt vil en fjernelse af så meget af proteinafgrøden som muligt medføre, at der efterlades mindre 

organisk bundet N, som efterfølgende kan mineraliseres, hvorved risikoen for udvaskning mindskes. 

Det vil sige, at fjernelse af halm ved høst af proteinafgrøder i gruppe 1 og 2 og fjernelse af blade og 

stængler ved høst af ærter til konsum (gruppe 6) kan mindske risikoen for udvaskning. Risikoen for 

udvaskning er dog større for ærter til konsum end for ærter til modenhed (Thomsen et al., 2001). 

Generelt er effekten mangelfuldt belyst. 
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For at mindske udvaskningen ved omlægning af visse græsmarksbælgplanter (fodergræs i gruppe 4) er 

der allerede regler for, hvornår på året de må omlægges (Anonym, 2013). At følge disse regler for de 

øvrige proteinafgrøder i gruppe 4 vil ligeledes mindske risikoen for udvaskning ved dyrkning af disse 

afgrøder. I permanent kløvergræs (gruppe 5) er der normalt ingen jordbearbejdning og udvaskningen 

er minimal.  

Risikoen for udvaskning kan formentlig mindskes mest effektivt i gruppe 3 (helsæd).  På grund af 

denne proteinafgrødes tidlige høst kan udlæg af veletableret græs, som f.eks. italiensk rajgræs, sikre et 

ensartet plantedække, der kan opsamle betydelige mængder N efter høst af helsæden. Effekten er 

undersøgt ved dyrkning af grønkorn (tidligt høstet helsæd) efter ompløjning af kløvergræs (f.eks. 

Hansen et al., 2007). I andre tilfælde kan en veletableret og tidligt sået efterafgrøde mindske 

udvaskningen betydeligt, men udfordringen vil være at få etableret efterafgrøden både tidligt og 

ensartet.   

Man kan desuden forsøge at opveje merudvaskning fra proteinafgrøder ved at pålægge dem en 

eftervirkning i den efterfølgende afgrøde. Eftervirkningen vil da skulle være større end den 

forfrugtsværdi de pågældende proteinafgrøder allerede har (Anonym, 2013). Det skyldes, at 

forfrugtsværdien kun inkluderer det kvælstof, der forventes at være til rådighed for den næste afgrøde 

og således ikke evt. udvasket kvælstof. En tilsvarende problemstilling er belyst af AU i tidligere 

besvarelse af spørgsmål om bælgplanter som efterafgrøder (Hansen og Thomsen, 2011), og ’worst case’ 

er beskrevet efterfølgende i besvarelse af spørgsmål 8 (Vinther et al., 2011).       

 

3. Konklusion 

Der kan ikke opstilles krav, som medfører, at risikoen for merudvaskning ved dyrkning af kvælstof-

fikserende proteinafgrøder helt elimineres i forhold til dyrkning af ikke-kvælstoffikserende afgrøder. 
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