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Baggrund 

Fra 2018 er der indført et forbud mod sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler på kvælstoffikserende 

afgrøder, der kan tælle som miljøfokusområde (MFO). Landbrugsstyrelsen har i den forbindelse i en 

bestilling dateret 23. februar 2018 bedt Aarhus Universitet (AU) om at undersøge muligheden for at 

anvende kvælstoffikserende afgrøder som MFO. Konkret er AU bedt om at udarbejde følgende:  

 

1) En prioriteret liste over kvælstoffikserende afgrøder i renbestand og/eller blandinger af 

kvælstoffikserende afgrøder med andre afgrøder (indeholdende >50% kvælstoffikserende afgrødearter), 

som bidrager til forbedring af biodiversiteten. Forbedring af biodiversiteten skal her forstås i meget bred 

forstand, altså både i dyrkningssystemet samt i forhold til det omkringliggende landskab. Listen kan både 

indeholde kvælstoffikserende afgrøder i renbestand og blandinger af kvælstoffikserende afgrøder med 

andre afgrøder, uanset om den anden afgrøde er kvælstoffikserende, forudsat at de kvælstoffikserende 

afgrødearter udgør mere end 50% af plantesammensætningen. Det skal tages med i betragtning, at der er 

sprøjteforbud på arealer med kvælstoffikserende afgrøder, der kan tælle som MFO – bejdset såsæd 

betragtes også som sprøjtet, hvorfor arealer med bejdset såsæd ikke kan tælle som MFO i det år det udsås.  

 

2) Vurdering af hvorvidt de biodiversitets-forbedrende afgrøder på listen vil være relevante at dyrke for 

danske landmænd.  

 

3) Vurdering af hvorvidt der er en øget risiko for kvælstofudvaskning for afgrøderne på listen i perioden 

efter høst til den 20. oktober. Herunder om der er geografiske områder af landet eller kvælstoffikserende 

afgrøder, hvor risikoen for udvaskning er særlig høj.  

 

4) Opstille forslag til hvilke supplerende betingelser, der evt. kan indføres for at mindske eller neutralisere 

udvaskningen fra afgrøden eller blandinger, hvor disse medfører en øget risiko for udvaskning.  

 

5) At oplyse om afgrødens vækstperiode og om det er almindelig dyrkningspraksis at gøde de 

biodiversitets-forbedrende kvælstoffikserende afgrøder (eller blandingerne af disse). 

 

Landbrugsstyrelsen oplyser i bestillingen, at der i forbindelse med reformarbejdet til 2015 blev bestilt 

lignende lister og notater fra DCE. Der henvises således til Morten T. Strandbergs notat af den 19. juni 2014 

'Prioriteret liste over kvælstoffikserende afgrøder efter disses bidrag til forbedring af biodiversiteten' 

(Strandberg, 2014). I notatet fra 2014 indgår pesticidanvendelse i analysen og muligheden for at prioritere 

afgrødeblandinger var ikke til stede. Landbrugsstyrelsen bemærker, at der evt. kan tages udgangspunkt i 

notatet fra 2014 ved at revidere listen på baggrund af de nye muligheder/begrænsninger og supplere med 

oplysninger vedr. bestillingens punkt 2-5. 

 

 



2 
 

Besvarelse 

1) Prioriteret liste over kvælstoffikserende afgrøder i renbestand og/eller blandinger af 

kvælstoffikserende afgrøder med andre afgrøder, som bidrager til forbedring af biodiversiteten.  

 

I Tabel 1 er kvælstoffikserende arter inddelt i fem grupper markeret ved farver, som indikerer deres 

betydning for biodiversitet og med de bedste arter for biodiversitet placeret øverst i tabellen. Da der er 

flest undersøgelser, der forholder sig til planternes betydning for bestøvere, er analysen i høj grad baseret 

på betydning for bestøverdiversitet. Dette kræver dog, at planterne kommer til blomst, hvilket mange af de 

flerårige ikke gør eller kun gør sparsomt i det første år. Blomstring påvirkes også af, hvornår der bliver sået, 

og om planterne bliver slået. I Tabel 1 er inkluderet oplysninger om, hvorvidt planterne er enårige eller 

flerårige, og om de er hjemmehørende, naturaliserede eller kulturplanter, som kun sjældent eller slet ikke 

optræder forvildet. Forventningen er, at der er en større diversitet af insekter, som er knyttede til 

hjemmehørende arter i forhold til fremmede arter. Ingen af arterne betragtes som invasive, men det er 

vigtigt at være opmærksom på, at en anden art af lupin (mangebladet lupin) er invasiv i Danmark (Hartvig, 

2015).  

 

Analysen i Tabel 1 viser, at rødkløver er den bedste art for biodiversiteten. Den er god for bestøvere, 

blomstrer i lang tid, er hjemmehørende og kan dyrkes som flerårig. Hvidkløver med græs og i renbestand 

udgør sammen med lucerne, fodervikke og serradel en gruppe, som er meget positiv for biodiversiteten. 

Hvidkløver alene og i blanding med græs vurderes lidt bedre end lucerne, fodervikke og serradel, primært 

fordi hvidkløver er hjemmehørende. Hestebønne og fodervikke har ligeledes gunstige funktioner for 

biodiversitet, men er rangeret lige under ovennævnte arter, da de dels er enårige, dels ikke er 

hjemmehørende. Bønner, ært og soja er alle selvbestøvende og de mindst positive arter for biodiversitet 

blandt de 11 inkluderede kvælstoffikserende afgrøder. Yderligere oplysninger om arternes funktion i 

forhold til biodiversitet kan findes i Strandberg (2014). Med hensyn til blandinger af kvælstoffikserende 

afgrøder vurderes dette bedre for biodiversitet end kvælstoffikserende afgrøder i renbestand. Blandinger 

mellem græs og kvælstoffikserende afgrøder (>50 %) vurderes generelt mindst lige så godt som den 

kvælstoffikserende afgrøde i renbestand. 

 

I Tabel 2 er den aktuelle prioritering i forhold til biodiversitet sammenlignet med den fordeling, der er 

beskrevet i Strandberg (2014). Det ses, at forskellen på de to lister er minimal. 
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Tabel 1. Prioriteret liste over 11 arter af kvælstoffikserende afgrøder. Tabellen viser, i hvilke måneder de 

forskellige arter blomstrer ifølge biplantekalenderen3, og et indeks6, 16, 18 angiver, hvor gode de forskellige 

arter er for blomsterbesøgende insekter, når de blomstrer. Desuden er angivet deres tilhørsforhold i 

Danmark (DK) og hvorvidt de er naturaliserede (nat), og om de er en- eller flerårige. 

Art M J J A S 
Blomsterbesøgende 

insekter 
DK11 En- 

flerårig** 
Litteratur 

Rødkløver  

Trifolium pratensis 
X X X X  ++++ Ja 2 

1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 

17, 18 

Hvidkløver m græs 

Trifolium repens 
 X X X  +++ Ja 2 

3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 

17,18 

Hvidkløver 

Trifolium repens 
 X X X  +++ Ja 2 

3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 

17,18 

Lucerne  

Medicago sativa 
  X X X +++ Nej - nat 2 1, 3, 4, 5, 11, 12, 16 17, 18 

Foder-vikke     

Vicia sativa 
 X X X  +++ Nej 1 5, 11, 16, 17 

Serradel 

Ornithopus sativa 
 X X X  +++ Nej 2 3, 11, 17, 18 

Hestebønne  

Vicia faba 
X X X X  +++ Nej 1 3, 5, 11, 15, 16, 17, 18 

Sødlupin  

Lupinus perennis 
  X X  ++ Nej 2 2, 3*, 8*, 13*, 16*, 17 

Bønner Phaseolus  X X X  ++ Nej 1 14, 18 

Ært Pisum sativum  X X   ++ Nej 1 3, 7, 17, 18 

Soja Glycine max   X  X ++ Nej 1 9, 17, 18, 19 
*Andre lupinarter/Lupinus spp. 

**1 = enårig, 2 = flerårig 

Litteratur: 1: Akerberg, E. (1968); 2: Bernhardt et al. (2008); 3: Biplantekalender (2013); 4: Bohart & Nye (1976); 5: Calabuig (2000); 6: Carvell et al. 

(2006); 7: Dostalova et al. (2005); 8: Flengmark et al. (2005); 9: Gill & O’Neal (2015); 10: Hanley et al (2008); 11: Hartvig (2015); 12: Hicks et al. 

(2016); 13: Hülsmann et al. (2015); 14: Quagliotti & Marletti (1987); 15: Riedel & Wort (1960); 16: Strandberg et al. (2011); 17: Strandberg (2014); 

18: USDA (2017); 19: Wheelock (2014). 

 

Tabel 2. Sammenligning af vurderingen i Strandberg (2014) og den aktuelle vurdering. 

Art Prioriteret liste 2014 Prioriteret liste 2018 

Rødkløver 1* 1 

Hvidkløver m. græs Ikke vurderet 2 

Hvidkløver  1 3 

Lucerne 3 4 

Vikke 5 5 

Serradel 4 6 

Hestebønne 7 7 

Sødlupin 6 8 

Bønner Ikke vurderet 9 

Ært 8 10 

Soja 9 11 
*Vurderet som andre kløvere 
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2) Vurdering af, hvorvidt de biodiversitets-forbedrende afgrøder på listen vil være relevante at dyrke for 

danske landmænd.  

 

Relevansen af at dyrke de biodiversitets-forbedrende afgrøder, som er nævnt i Tabel 1, kan bl.a. vurderes 

ud fra det omfang, afgrøderne dyrkes i under det nuværende regelsæt og under de gældende økonomiske 

rammer. En ændring af regelsættet til, at kvælstoffikserende afgrøder (i renbestand eller i blandinger med 

en andel på over 50 %) kan opfylde MFO-forpligtelserne, vil imidlertid kunne øge incitamentet til at dyrke 

de pågældende afgrøder. Omvendt vil et sprøjteforbud i hovedafgrøder med kvælstoffikserende afgrøder 

betyde, at risikoen for misvækst bliver så høj, at det foretrækkes at opfylde MFO-kravet på anden måde. 

Således overvejes det tilsyneladende i England, hvor man hidtil har kunnet dyrke kvælstoffikserende arter 

som MFO, om det fortsat vil være relevant, efter at forbuddet mod at benytte pesticider i disse afgrøder er 

trådt i kraft (Green, 2017). I stedet overvejes at benytte f.eks. brak eller efterafgrøder som MFO.  

 

Udbredelsen i 2014-2016 af en række kvælstoffikserende afgrøder er vist i Tabel 3. Det fremgår af tabellen, 

at sojabønner og sødlupin dyrkes i meget beskedent omfang, mens ærter og hestebønner har en større 

udbredelse med en stigende tendens for hestebønner.  

 

Tabel 3. Udbredelse (ha) af en række kvælstoffikserende arter i 2014-16 (FRJOR, 2017).  

Afgrødekode Afgrøde 2014 2015 2016 

25 Sojabønner 12 17 11 

30 Ærter 4.163 4.669 4.757 

31 Hestebønner 4.120 6.979 10.601 

32 Sødlupin 171 226 240 

 

Tabel 4 viser udbredelsen af en række afgrødekategorier inden for kløvergræsmarker. Afgrødekoderne er 

opdelt på baggrund af afgrødens andel af kvælstoffikserende arter hhv. over og under 50 % ifølge 

Vejledningen (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2017). Det fremgår af Tabel 4, at afgrødekode 260 (Græs med 

kløver/lucerne under 50 % bælgpl.) har langt den største udbredelse blandt græsmarker med under 50 % 

kvælstoffikserende arter. Udbredelsen af græsmarker med over 50 % kvælstoffikserende arter er generelt 

lav.  
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Tabel 4. Udbredelse (ha) af en række afgrødekoder i kategorien græsmarksplanter (omdrift eller omlagt 

hvert 5. år) i 2014-16 (FRJOR, 2017). 
Andel af 

bælgplanter 
Afgrødekode Afgrøde 2014 2015 2016 

Under 50 % 

260 Græs med kløver/lucerne under 50 % bælgpl.  202.420 178.831 176.609 

264 Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver 15.314 4.727 4.987 

266 Græs under 50 % kløver/lucerne, med ekstremt lavt udbytte 2.134 1.027 1.243 

267 Græs under 50 % kløver/lucerne, meget lavt udbytte 4.031 2.361 2.793 

268 Græs under 50 % kløver/lucerne, lavt udbytte 17.667 12.600 14.101 

284 Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl. 5 17 53 

255 Permanent græs under 50 % kløver/lucerne 3.014 10.278 9.110 

Over 50 % 

171 Lucerne til slæt 1.482 1.013 777 

173 Kløver til slæt 196 247 212 

261 Kløvergræs over 50 % kløver  646 875 923 

262 Lucerne, lucernegræs, over 50 % lucerne  190 160 154 

285 Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver   101 

256 Permanent græs over 50 % kløver/lucerne 151 325 328 

278 Permanent lucerne og lucernegræs med over 50 % lucerne 22 60 38 

 

Det skal understreges, at opdelingen i andel af kvælstoffikserende arter i Tabel 4 antages at være baseret 

på antal frø og derfor ikke nødvendigvis svarer til, hvad der administrativt vil blive krævet af en MFO-

blanding, som skal leve op til et eventuelt kommende krav om en andel af kvælstoffikserende arter på over 

50 %. Det er derfor af betydning, om der vil blive lagt vægt på andel af kvælstoffikserende arter mht. antal 

frø i udsæd, antal planter pr. m2 eller udbredelse af biomasse i marken på et givet tidspunkt. Et krav om 

over 50 % kvælstoffikserende arter bør derfor være klart defineret. I den forbindelse spiller 

kontrolperioden en afgørende rolle, herunder om det forventes, at kravet skal være opfyldt gennem hele 

vækstsæsonen, og f.eks. også umiddelbart efter et slæt.   

 

Ud over afgrødekategorierne vist i Tabel 4 findes yderligere en række afgrøder og blandinger med 

kvælstoffikserende arter, som ofte sås med udlæg af græs.  Det drejer sig f.eks. om afgrødekode 215 

(Ærtehelsæd), hvor bælgplanteandelen vil være over 50 %, samt afgrødekode 214 (Helsæd med under 50 % 

bælgsæd), afgrødekode 234 (Grønkorn med under 50 % bælgsæd) samt afgrødekode 120 (Kløverfrø) 

(Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2017). 

 

Hvorvidt de kvælstoffikserende arter og blandinger vil være relevante at dyrke som MFO under et 

sprøjteforbud vil være meget afhængig af, hvilken afgrøde, der er tale om. Dyrkning af etableret kløvergræs 

og lucerne, dvs. i årene efter de er udlagt, kan ofte gennemføres uden anvendelse af pesticider. Et 

sprøjteforbud vurderes derfor ikke at medvirke til at reducere udbredelsen af disse afgrøder. Derimod kan 

det spille ind, at kløvergræs og lucerne efter nugældende regler ikke må dyrkes på kvægundtagelsesbrug, 

hvis kløverandelen er over 50 % (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2017). Det vil muligvis betyde, at 

undtagelsesbrug f.eks. ikke vil kunne anvende græsblandinger med over 50 % kløver som MFO. For 

kløvergræs gælder desuden, at kløvertræthed kan påvirke udbredelsen af kløver. Kløvertræthed kan opstå, 

hvis der etableres kløvergræs umiddelbart efter ompløjning af en ældre kløvergræsmark og på intensive 

malkekvægsbedrifter, hvor der er en stor andel af kløvergræs i sædskiftet (Søegaard et al., 2004). Det kan 

derfor blive en udfordring at opnå kløvergræsmarker, som lever op til kravet om over 50 % bælgplanter, 

hvilket kan mindske landbrugerens incitament til at inddrage kløvergræs som MFO.  
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Kløverfrø udlægges oftest i vårbyg og høstes til frø det efterfølgende år. Disse frøafgrøder er 

højværdiafgrøder, og det vurderes, at det ikke vil være attraktivt at anvende dem til MFO med deraf 

følgende sprøjteforbud. 

 

I Danmark har arealet med hestebønner været stigende de senere år, mens arealet med ærter har været 

næsten konstant (Tabel 3). Det betyder, at der formentlig vil være interesse for at dyrke hestebønner som 

MFO. I hestebønner kan mekanisk ukrudtsbekæmpelse være konkurrencedygtig med kemisk bekæmpelse 

(Petersen & Jensen, 2018), men bladlus og sygdomme kan volde problemer ved dyrkning af hestebønner 

uden brug af insekticider (Bertelsen et al., 2015). Angreb af bedebladlus eller svampesygdommene 

chokoladeplet og rust kan være meget tabsgivende (Elander & Nielsen, 2017), og selv i år uden kraftigt 

svampeangreb er der målt pæne merudbytter ved anvendelse af fungicider i hestebønner (Nielsen, 2017; 

upublicerede resultater, AU). I den forbindelse vil det være relevant for landbrugere at vide, om der ved 

dyrkning af f.eks. hestebønner som MFO under et sprøjteforbud må benyttes f.eks. Spruzit Neu (aktivstof 

pyrethrin I og II samt rapsolie), der er godkendt til bekæmpelse af bedebladlus ved økologisk produktion af 

hestebønner til foder (Jensen, 2016; Nielsen et al., 2018).   

 

Ærter har ikke samme konkurrenceevne over for ukrudt som hestebønner, og gevinsten ved anvendelse af 

ukrudtsmidler er typisk større. Der kan opnås indtil 60-80 % bekæmpelseseffekt i ærter med to 

ukrudtsharvninger (blindharvning efterfulgt af alm. ukrudtsharvning) (Kudsk et al., 2016). Det er normalt 

ikke rentabelt at anvende svampemidler i ærter, men i nogle år kan der være kraftige insektangreb, der gør 

anvendelse af insektmidler rentabel. Det betyder igen, at udbyttet bliver mere usikkert ved et 

sprøjteforbud. Hyppig dyrkning af ærter og andre bælgsædsafgrøder som MFO er ikke mulig, da jordbårne 

sygdomme vil bygge op efter få år med ærteafgrøder.  Det kræver således minimum 5-6 år mellem 

bælgsædsafgrøder.  

 

Korn, som indgår i helsædsblandinger, er normalt bejdset, men dette kan undlades, hvis kornet er testet for 

sædbårne sygdomme forud for anvendelsen. Der findes ikke bejdsemidler til hestebønner, ærter 

sojabønner.  

 

3) Vurdering af hvorvidt der er en øget risiko for kvælstofudvaskning for afgrøderne på listen i perioden 

efter høst til den 20. oktober. Herunder om der er geografiske områder af landet eller kvælstoffikserende 

afgrøder, hvor risikoen for udvaskning er særlig høj.  

 

Kløvergræsmarker må ikke omlægges fra 1. juni og indtil 1. november på lerjord (JB 7-9) og 1. februar på 

andre jordtyper (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2017). For kløvergræsmarker er det således ikke aktuelt 

med restriktioner indtil 20. oktober forud for den sæson, kløvergræsmarken omlægges. Helsæd og 

grønkorn indeholdende kvælstoffikserende arter vil oftest blive dyrket med et græsudlæg, som antages 

effektivt at kunne minimere udvaskningsrisikoen efter den tidlige høst af disse afgrøder. For øvrige 

kvælstoffikserende afgrøder som f.eks. ærter og hestebønner, forventes en større risiko for udvaskning 

efter høst end efter ikke-kvælstoffikserende afgrøder. For yderligere detaljer henvises til besvarelsen under 

punkt 4. 

 

Risikoen for udvaskning både generelt og efter dyrkning af kvælstoffikserende afgrøder vil variere 

geografisk efter bl.a. nedbør og jordtype. Der er i Danmark et vist sammenfald mellem områder med 

sandjord med høj årlig nedbør og lerjord med lav årlig nedbør, men en opdeling på sand- og lerjord 
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afspejler ikke en landsfordeling i årlig afstrømning, idet der er store arealer med lerjord og høj 

gennemsnitlig afstrømning, og betydelige arealer med sandjord og lav gennemsnitlig afstrømning (Eriksen 

et al., 2014). Hvorvidt en geografisk og klimamæssig betinget større risiko for udvaskning også resulterer i 

en større udvaskning vil i høj grad afhænge af, hvilke dyrkningssystemer de kvælstoffikserende arter indgår 

i. Herunder hvilke afværgeforanstaltninger der anvendes. Dette er nærmere beskrevet under punkt 4. 

 

4) Forslag til hvilke supplerende betingelser, der evt. kan indføres for at mindske eller neutralisere 

udvaskningen fra afgrøden eller blandinger, hvor disse medfører en øget risiko for udvaskning.  

 

Hansen et al. (2014) inddelte kvælstoffikserende afgrøder i seks afgrødegrupper (Tabel 5) og gav for hver 

gruppe en beskrivelse af, hvilke krav man evt. kunne stille til dyrkning af disse for at undgå merudvaskning 

af kvælstof. Efterfølgende er samme emne behandlet i Thomsen et al. (2014). Nedenfor er givet en 

opdatering af disse beskrivelser. 

 

Tabel 5. Kvælstoffikserende afgrøder inddelt i afgrødegrupper (Efter Hansen et al., 2014).  

Afgrødegruppe Beskrivelse 

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.  

2 
Græsmarksbælgplanter til frø, hvor de forholdsvis små frø høstes modne og resten af 
den modne afgrøde efterlades på marken. 

3 
Helsæd, hvor bælgsæd, evt. i blanding med korn og græs, høstes inden modenhed, og 
hvor blot stubben efterlades på marken. 

4 
Græsmarksbælgplanter som kløver og lucerne (evt. i blanding med ikke-
kvælstoffikserende afgrøder), hvor de grønne plantedele høstes, mens stubben 
efterlades på marken.  

5 Permanent kløvergræs. 

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

 

Afgrødegruppe 1 

For bælgsæd vil fjernelse af ikke blot frø men mest muligt af hele afgrøden medføre, at der efterlades 

mindre organisk bundet N, som efterfølgende kan mineraliseres og udvaskes, hvis jorden er ubevokset om 

efteråret. Efterafgrøder sået som udlæg eller tidligt sået vintersæd vil kunne reducere risikoen for 

udvaskning. Visse arter af bælgplanter høstes dog ofte så sent, at tidlig såning af vintersæd (senest 7. 

september ifølge reglerne for alternativer til efterafgrøder (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2017)) 

vanskeligt kan nås. Desuden kan sen høst af en bælgsæden betyde, at et udlæg af en efterafgrøde udvikles 

svagt og derfor ikke har samme udvaskningsreducerende effekt som et udlæg sået i en tidligere høstet 

bælgsæd. Ærter høstes generelt tidligere end de øvrige bælgsædsarter, og efter denne afgrøde vil der 

sandsynligvis kunne opnås en effektiv efterafgrøde.  

 

Afgrødegruppe 2 

For græsmarksbælgplanter til frø efterlades halmen sædvanligvis på marken. Fjernelse af halmen og 

genvækst af afgrøden vil mindske risikoen for udvaskning. Desuden vil tilsvarende regler som for 

foderafgrøder (afgrødegruppe 4) vedrørende tidspunkt for omlægning kunne reducere risikoen for 

udvaskning. 
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For hvidkløver til frø gælder specielt, at kløveren ofte etableres sammen med engrapgræs i vårbyg. Første 

år høstes hvidkløveren og i de følgende 1-3 år høstes engrapgræs. Ved omlægning er det således en 

frøgræsmark, der ompløjes og ikke en kløverfrømark. Det betyder, at risikoen for udvaskning efterfølgende 

er mindre.    

 

Afgrødegruppe 3  

Helsæd høstes inden modenhed, og der vil derfor kunne opnås et veludviklet græsudlæg, enten ved såning 

af udlæg om foråret (Hansen et al., 2007) eller såning af en efterafgrøde efter høst af helsæden.   

 

Afgrødegruppe 4 

For græsmarksbælgplanter fjernes en stor del af den overjordiske biomasse ved slæt eller afgræsning, men 

trods det kan der frigives store mængder kvælstof ved omlægning. For at mindske risikoen for udvaskning 

er der som nævnt under punkt 3 regler for, hvornår foderafgrøder må omlægges (Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen, 2017). I de følgende efterår er der fortsat risiko for udvaskning (Djurhuus & Olsen, 1997), 

og det vil derfor være hensigtsmæssigt efterfølgende at dyrke afgrøder/efterafgrøder, som effektivt kan 

optage kvælstof. 

 

Afgrødegruppe 5 

Hvis permanent kløvergræs omlægges gælder samme forholdsregler som for afgrødegruppe 4. 

 

Afgrødegruppe 6 

Risikoen for udvaskning efter umodne ærter til konsum er større end for ærter til modenhed (Thomsen et 

al., 2001). Fjernelse af så meget som muligt af afgrøden vil medføre mindre risiko for udvaskning, hvis 

jorden er ubevokset om efteråret. Efter høst af ærterne vil der sandsynligvis tidligt kunne etableres en 

efterafgrøde, som vil kunne reducere udvaskningen i efteråret. 

 

5) At oplyse, om afgrødens vækstperiode og om det er almindelig dyrkningspraksis at gøde de 

biodiversitets-forbedrende kvælstoffikserende afgrøder (eller blandingerne af disse). 

Enårige kvælstoffikserende afgrøder som sojabønner, ærter (modenhed, helsæd og konsum), hestebønne 

og lupin har generelt ingen kvælstofnorm (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2017). Det er således ikke praksis 

at tilføre afgrøderne kvælstofgødning. 

 

Etablering af græsmarker, dvs. blandinger af græs og kvælstoffikserende arter, vil ofte ske ved udlæg i korn. 

De etablerede græsmarker, vil efterfølgende ligge i et til flere år. Hovedparten af græsmarker i omdrift 

indeholdende kvælstoffikserende arter har en kvælstofnorm. Det er således almindelig praksis at gøde 

sådanne græsmarker, men det er i nærværende besvarelse ikke analyseret, i hvor høj grad den fulde norm 

er anvendt. 

 

I Tabel 6 er vist eksempler på kvælstofnormer for græsmarker grupperet efter, om andelen af bælgplanter 

ifølge Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (2017) ligger under eller over 50 %. Det fremgår af tabellen, at 

gruppen af græsmarker, hvor bælgplanteandelen er over 50 %, generelt har en lavere kvælstofnorm end 

gruppen med en bælgplanteandel under 50 %.  
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Tabel 6. Kvælstofnormer (2017/18) for græsmarker med andel af bælgplanter hhv. under og over 50 % 

(Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2017). 
Andel af 

bælgplanter 
Afgrødekode Afgrøde JB1+3 

JB2+4 og 
10-12 

JB1-4 
(vandet) 

JB 5-6 JB 7-9 

Under 50 % 

260 
Græs med kløver/lucerne 
under 50 % bælgpl.  

284 286 299 289 289 

264 Græs og kløvergræs uden 
norm, under 50 % kløver 

0 0 0 0 0 

266 Græs under 50 % 
kløver/lucerne, med 
ekstremt lavt udbytte 

30 30 30 30 30 

267 Græs under 50 % 
kløver/lucerne, meget 
lavt udbytte 

80 80 80 80 80 

268 Græs under 50 % 
kløver/lucerne, lavt 
udbytte 

155 155 155 155 155 

284 
Græs med vikke og andre 
bælgplanter, under 50 % 
bælgpl. 

270 275 287 287 287 

255 
Permanent græs under 50 
% kløver/lucerne 

284 286 299 289 289 

Over 50 % 

261 
Kløvergræs over 50 % 
kløver  

75 75 75 75 75 

262 
Lucerne, lucernegræs, 
over 50 % lucerne  

75 75 75 75 75 

285 
Græs og kløvergræs uden 
norm, over 50 % kløver 

0 0 0 0 0 

256 
Permanent græs over 50 
% kløver/lucerne 

75 75 75 75 75 

278 
Permanent lucerne og 
lucernegræs med over 50 
% lucerne 

75 75 75 75 75 

  

Tilførsel af kvælstofgødning til græsmarkblandinger vil favorisere græsset på bekostning af bælgplanterne, 

og opretholdelse af en høj kløverandel i græsmarksblandinger forudsætter lav eller ingen kvælstoftilførsel 

(Birkmose & Frandsen, 2017). Hvis afgrødekoden for kløvergræs ved en eventuel godkendelse som MFO 

skal findes blandt de eksisterende afgrødekoder med over 50 % bælgplanter, viser Tabel 6, at 

kvælstofnormen vil falde betydeligt. Et skift fra afgrødekode 260 (Græs med kløver/lucerne under 50 % 

bælgplanter), som er meget benyttet (Tabel 3), til f.eks. afgrødekode 261 (Kløvergræs over 50 % kløver) vil 

ifølge gældende normer reducere tilførslen fra 284-289 kg N/ha til 75 kg N/ha (Tabel 6). 

 

En lav kvælstofnorm kan bevirke, at bælgplanter som MFO vil kunne blive mindre attraktive, hvis det 

betyder, at en bedrift af den grund bliver nødt til at eksportere husdyrgødning. En lav kvælstoftilførsel er 

dog ingen garanti for, at bælgplanteandelen forbliver høj. Der vil være en dynamisk udvikling gennem 

vækstsæsonen bl.a. afhængig af art- og sortsvalg, udnyttelse (afgræsning/slæt) samt hvilket brugsår, der er 

tale om (Eriksen et al., 2012; Birkmose & Frandsen, 2017; Frandsen, 2017).  
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