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Titel på bestilling: ”Revurdering af omregningsfaktor for tidlig såning af 

vintersæd som alternativ til efterafgrøder” 
 

Af Ingrid K. Thomsen og Elly Møller Hansen, Institut for Agroøkologi, AU 

Baggrund 
Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling dateret 2. juli 2019 bedt Aarhus Universitet (AU) redegøre for, 

hvorvidt der er fagligt grundlag for at justere omregningsfaktoren mellem efterafgrøder og tidlig såning af 

vintersæd. I bestillingen oplyses den gældende omregningsfaktor, hvor fire hektar tidligt sået vintersæd 

erstatter en hektar efterafgrøder. Ved revurderingen af omregningsfaktoren for tidlig såning af vintersæd 

er det ønsket, at der tages udgangspunkt i den nyeste viden om kvælstofeffekten, der ligeledes vil indgå i 

det kommende virkemiddelkatalog.  

Af bestillingen fremgår, at revurderingen af omregningsfaktoren er en opfølgning på modtagne høringssvar 

i forbindelse med den kommende plantedækkebekendtgørelse, der vil træde i kraft 1. august 2019. Under 

høringen har Landbrug & Fødevarer udtrykt ønske om, at omregningsfaktoren for alternativet tidlig såning 

af vintersæd ændres til 1:1. Det er sket med henvisning til resultaterne fra GUDP-projektet VIRKN, som 

ifølge Landbrug & Fødevarer har vist, at udvaskningen fra tidligt sået vintersæd er på niveau med 

udvaskningen fra efterafgrøder.  

LBST oplyser, at omregningsfaktoren for tidlig såning af vintersæd skal fastsættes på baggrund af viden om 

dødvægt for at undgå, at effekten af allerede eksisterende udbredelse medregnes. I det tilfælde at AU 

vurderer, at der er grundlag for at justere omregningsfaktoren for tidlig såning af vintersæd, ønsker LBST en 

vurdering af den justerede omregningsfaktor samt en redegørelse af de forhold, der ligger bag.  

Besvarelse 

Tidlig såning af vintersæd som alternativ til efterafgrøder 

Omregningsfaktor til efterafgrøder 
Tidlig såning af vintersæd som virkemiddel og alternativ til efterafgrøder er baseret på, at den tidligere 

såning øger kvælstofoptaget gennem efteråret i forhold til normal såning, hvorved risikoen for 

nitratudvaskning mindskes (Hansen et al., 2013; Thomsen et al., 2014a). Tidlig såning af vinterhvede blev 

indført som virkemiddel fra planåret 2014/15 og kunne da erstatte efterafgrøder i forholdet 5:1 (Thomsen 

et al., 2017). Fra planåret 2015/16 blev omregningsfaktoren ændret til 4:1, og fra samme tid blev ordningen 

udvidet til, at vinterbyg, vinterrug (inklusiv hybridrug) og triticale kunne indgå (Thomsen et al., 2017).   

Effekten af den tidligere såning, der er bestemmende for omregningsfaktor til efterafgrøder, bygger bl.a. på 

en række forudsætninger og antagelser vedrørende det gennemsnitlige såtidspunkt, effekt på 

kvælstofoptag ved at fremrykke såningen en given periode samt forholdet mellem dette optag og effekt af 

efterafgrøder. Ved indførelsen af tidlig såning som virkemiddel blev det gennemsnitlige såtidspunkt for 

vinterhvede estimeret til at være 23. september, og effekten, dvs. det ekstra kvælstofoptag, der er ved at 

fremrykke såtidspunktet til 7. september, blev beregnet (Thomsen et al., 2014b).  

Det ekstra kvælstofoptag, der ville finde sted ved at fremrykke såningen af vintersæd, tog hovedsageligt 

udgangspunkt i Hansen et al. (2008), som estimerede, at kvælstofoptaget falder med 5 % for hver dag, som 



2 
 

såningen udsættes efter 1. september. Det ekstra kvælstofoptag i perioden 7.-23. september blev herved 

beregnet til 7 kg N/ha (Thomsen & Hansen, 2014), hvilket blev antaget at svare til reduktionen i udvaskning. 

Med de nuværende forudsætninger for effektfastsættelse af tidlig såning er det altså alene perioden 

mellem den 7. og 23. september, der indgår i beregningerne. Det betyder bl.a., at effekten af at så tidligere 

end den 7. september og at fortsætte såarbejdet umiddelbart efter 7. september ikke indgår. Disse 

problemstillinger, som blev rejst af erhvervet, er diskuteret i Thomsen et al. (2015) og antages at være 

baggrunden for, at omregningsfaktoren til efterafgrøder blev ændret fra 5:1 til 4:1 gældende fra 

planperioden 2015/16 (NaturErhvervstyrelsen, 2016).  

Dødvægt og udbredelse 
Som yderligere forudsætning for fastsættelse af en omregningsfaktor til efterafgrøder indgår dels en 

korrektion for den såkaldte dødvægt, dvs. arealet med vintersæd der i forvejen blev sået tidligt, dels 

forventet fremtidigt areal med tidlig såning. Generelt er det antaget, at hele arealet med tidlig såning, dvs. 

dødvægtsarealet, som også tidligere blev sået før 7. september, indmeldes som alternativ til efterafgrøder. 

Med disse forudsætninger tillægges tidlig såning i reguleringssammenhænge en lavere effekt, end hvad der 

egentligt bestemmes i forsøg, da den korrigerede effekt skal kompensere for dødvægten.  

Den forventede omregningsfaktor mellem tidlig såning og efterafgrøder blev i Hansen et al. (2013) antaget 

at være 4:1 uden hensyntagen til dødvægt. I Thomsen et al. (2014b) er der angivet scenarier for, hvordan 

denne omregningsfaktor påvirkes, når dødvægt samt fremtidigt omfang af virkemidlet tidlig såning 

indregnes. Ved en dødvægt på 24.000 ha, svarende til det tidligere areal med vinterhvede sået før 7. 

september, blev omregningsfaktoren beregnet til 1:20, hvis arealet med tidlig såning var 30.000 ha, og til 

1:4,6 hvis arealet steg til 174.000 ha (Thomsen et al., 2014b). 

Med de nuværende forudsætninger, er det altså alene arealet med tidlig såning, som overstiger dødvægten 

på 24.000 ha, der tillægges en effekt, som derefter fordeles på hele arealet, dvs. også dødvægtsarealet. Det 

betyder, at hvis det indmeldte areal med tidlig såning ikke når det forventede omfang for den givne 

omregningsfaktor, vil tidlig såning ikke kunne tillægges samme effekt som de efterafgrøder, den tidlige 

såning erstatter. Af en evaluering af de første tre år med tidlig såning som virkemiddel (Thomsen et al., 

2017) fremgår det, at der i 2014/15 blev indmeldt 162.455 ha med tidlig såning. På baggrund heraf blev der 

beregnet en samlet lille positiv effekt af tidlig såning i forhold til de efterafgrøder, der blev erstattet. 

Derimod blev der i 2015/16 kun indmeldt 59.389 ha med tidlig såning, hvilket bevirkede, at der blev 

beregnet en mindre effekt af tidlig såning i forhold til de erstattede efterafgrøder. I 2016/17 blev der 

indmeldt 13.424 ha med tidlig såning, dvs. arealet var mindre end den forventede dødvægt, hvilket igen 

bevirkede, at der blev beregnet en lavere effekt end af de erstattede efterafgrøder (Thomsen et al., 2017).  

Ifølge LBST blev der i 2017 indmeldt 24.855 ha, hvilket er tæt på den definerede dødvægt, mens der i 2018 

blev indmeldt 158.309 ha. Samlet set over årene 2014-2018 var det således alene to år, hvor omfanget af 

tidlig såning var i den størrelsesorden, der ville betinge den gældende omregningsfaktor (Thomsen et al., 

2017). I tre af de fem år var udbredelsen så lav, at der ved fastholdelse af nuværende forudsætninger skulle 

være anvendt en betydelig højere omregningsfaktor.  

I både Thomsen et al. (2014b) og Thomsen et al. (2019) er der vist en generel tendens til tidligere såning af 

vinterhvede. Det vil alt andet lige betyde, at den normale såning må forventes at have en øget 

udvaskningsreducerende effekt i sig selv. Under den nuværende regulering, hvor indsatskravene bliver sat i 

form af efterafgrøder med faste bytteforhold til diverse alternativer, vil det imidlertid være vanskeligt at 

godskrive en sådan glidende udvikling. Ændringer i dyrkningspraksis vil i højere grad kunne opfanges i en 



3 
 

situation, hvor kravopfyldelse er baseret på målinger af biomasse og kvælstofoptag om efteråret (f.eks. 

Gislum et al., 2019) frem for fast definerede bytteforhold. 

GUDP-projektet VIRKN 
Ved indførelsen af tidlig såning som virkemiddel og alternativ til efterafgrøder forelå der kun få 

udvaskningsforsøg, hvor effekten af tidlig såning i forhold til normal såning af vintersæd var direkte 

bestemt. Effekten af tidlig såning blev derfor hovedsageligt fastsat som den forventede forskel i 

kvælstofoptag ved de definerede såtidspunkter for hhv.  tidlig (7. september) og normal (23. september) 

såning. Efterfølgende er der gennemført flere forsøg, hvor tidlig og normal såning af vintersæd 

sammenlignes, bl.a. GUDP-projektet VIRKN, som der henvises til i nærværende bestilling. VIRKN-projektet 

udløber 30. september 2019, og er endnu ikke fuldt afrapporteret. De her præsenterede data skal derfor 

betragtes som foreløbige.  

I VIRKN blev der i 2015 anlagt forsøg (”Stigende N”) ved hhv. Foulumgaard (JB4, fin lerblandet sandjord) og 

Flakkebjerg (JB6, fin sandblandet lerjord). På hver lokalitet indgår 96 parceller, hvor der i hver parcel er 

installeret to sugeceller til opsamling af jordvand til bestemmelse af nitratudvaskning. I forsøgene indgår 

bl.a. tidlig og normal såning af vintersæd samt vårbyg efterfulgt af enten efterafgrøder eller sort jord 

(kemisk renholdt). Hvert efterår bestemmes biomasse og kvælstofoptag i hhv. vintersæd og efterafgrøde. 

Vintersæden er tilpasset jordtypen på de to lokaliteter med vinterhvede på Flakkebjerg og vinterrug på 

Foulum. I året for forsøgets anlæggelse (2015) blev der dyrket havre gødet med ca. 90 kg N/ha. I de 

efterfølgende år har der for både vintersæd og vårbyg indgået forsøgsled med stigende mængder kvælstof, 

men i det følgende er der alene præsenteret resultater fra de normalgødede led, dvs. 1N. 1N svarer i 

forsøget på Foulum til 171 kg N/ha (vinterrug) og 143 kg N/ha (vårbyg), mens 1N på Flakkebjerg svarer til 

202 kg N/ha (vinterhvede) og til 151 kg N/ha (vårbyg).    

Fastsættelse af effekt af et givent virkemiddel forudsætter, at der er defineret en referencepraksis. Af 

Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014) fremgår, at den nuværende effekt af tidlig såning er fastsat i 

forhold til normal såning, mens referencepraksis for efterafgrøder er jord uden efterafgrøder. I VIRKN-

forsøgene er det muligt både at sammenligne tidlig såning af vintersæd med den generelle 

referencepraksis, dvs. normal såning, samt at sammenligne med vårbyg efterfulgt af efterafgrøder. 

Sidstnævnte er generelt den praksis, den tidlige såning forventes at erstatte.  

Kvælstofoptag efterår ved tidlig og normal såning af vintersæd 
VIRKN-forsøgene ”Stigende N” er gennemført på de to lokaliteter gennem fire år. På Flakkebjerg kunne den 

tidlige såning dog ikke gennemføres i 2017 pga. store nedbørsmængder, hvorfor der er tale om data fra syv 

forsøg. Den tidlige såning af vintersæd har igennem årene fundet sted mellem den 2. og. 4. september, 

mens den normale såning er gennemført mellem den 19. og 29. september. Med henblik på at bestemme 

kvælstofoptaget i vintersæd i perioden 7.-23. september, som er den periode den nuværende 

effektfastsættelse har taget udgangspunkt i, blev der som i Virkemiddelkataloget (Thomsen & Hansen, 

2014) taget udgangspunkt i funktionen i Hansen et al. (2008), der forudsætter et fald i kvælstofoptaget på 5 

% pr. dags udsættelse af såtidspunktet efter 1. september. I Figur 1 er vist, hvordan denne antagelse med 

udgangspunkt i første såtidspunkt stemmer overens med de målte værdier for det sidste såtidspunkt.  
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Figur 1. Kvælstofoptag efterår som funktion af såtidspunkt for vinterrug (Foulum) og vinterhvede 

(Flakkebjerg). Linjen tager udgangspunkt i kvælstofoptaget sent efterår efter tidlig såning (cirkel) og angiver 

fald i optag ved en reduktion på 5 % pr. dag. Andet punkt (trekant) angiver det faktisk målte kvælstofoptag 

ved det andet og senere såtidspunkt. 

Det fremgår af Figur 1, at antagelsen om et fald i kvælstofoptaget på 5 % pr dag, som såtidspunktet 

udsættes, stemmer rimeligt godt overens med de målte værdier. Det er imidlertid alene perioden mellem 

7. og 23. september (markeret med lodrette stiplede linjer i Figur 1), der har indgået i effektfastsættelsen af 

tidlig såning. Det betyder, at det ekstra kvælstofoptag, der finder sted, ved tidligere såning end den 7. 

september ikke medregnes. Omvendt er den mindre forskel i kvælstofoptag, der opnås, hvis det sene 

såtidspunkt ligger før 23. september, heller ikke indregnet.  

Det ekstra kvælstofoptag i vintersæden, der har været mellem 7. og 23. september i VIRKN-forsøgene, kan 

ud fra Figur 1 beregnes til ca. 8 kg N/ha. Optaget ligger inden for det interval på 5-16 kg N/ha som er 

angivet i Virkemiddelkataloget og er tæt på den gennemsnitlige værdi på 7 kg N/ha (Thomsen & Hansen, 

2014). VIRKN-forsøgene stemmer således med det forventede kvælstofoptag i perioden mellem 7. og 23. 

september. Resultaterne for planteklip giver derfor ikke anledning til at ændre på omregningsfaktoren med 

de nuværende forudsætninger. 

Nitratudvaskning fra tidligt og normalt sået vintersæd samt fra vårbyg med og uden efterafgrøder 
Nitratudvaskningen i VIRKN bestemt gennem fire udvaskningssæsoner ved gødningsniveau 1N er i Tabel 1 

vist for tidligt og normalt sået vintersæd samt vårbyg efterfulgt af hhv. efterafgrøde og sort jord. Det skal 

igen understreges, at der er tale om foreløbige opgørelser. 

Tabel 1. Nitratudvaskning (kg N/ha) fra tidligt og normalt sået vintersæd samt fra vårbyg efterfulgt af 

efterafgrøde eller sort jord. Upublicerede resultater fra VIRKN-forsøgene. 

Lokalitet Udvasknings-
sæson 

Tidligt sået 
vintersæd 

Normalt sået 
vintersæd 

Vårbyg med 
efterafgrøde 

Vårbyg med 
sort jord 

Foulum 2015/16 14 39 15 45 

 2016/17 21 29 10 75 

 2017/18 31 49 38 93 

 2018/19 34 65 30 133 

Flakkebjerg 2015/16 20 32 11 46 

 2016/17 9 22 3 32 

 2017/18 - 64 9 100 

 2018/19 95 110 21 163 

Foulum

Såtidspunkt (dag i september)

0 5 10 15 20 25 30 35

K
v
æ

ls
to

f 
i 
b
io

m
a
s
s
e
 (

k
g
 N

/h
a

)

0

5

10

15

20

25

30

Flakkebjerg

Såtidspunkt (dag i september)

0 5 10 15 20 25 30 35

Dag i sept vs Flak 2015 

Dag i sept vs Flak 2016 

Dag i sept vs Flak 2018 

Dag i sept vs Col 3 

Dag i sept vs Col 6 

Dag i sept vs Col 9 

Dag i sept vs Col 4 

Dag i sept vs Col 7 

Dag i sept vs Col 10 

Col 29 vs Col 30 

Col 31 vs Col 30 

2015

2016

2017

2018



5 
 

 

Ud fra Tabel 1 kan effekten af hhv. efterafgrøder og tidlig såning bestemmes ved anvendelse af den 

referencepraksis, der generelt anvendes (Eriksen et al., 2014). Det kan således beregnes, at tidlig såning af 

vintersæd har reduceret udvaskningen med mellem 8 og 31 kg N/ha i forhold til normalt sået vintersæd. 

Efterafgrøder efter vårbyg har reduceret udvaskningen fra 29 til 142 kg N/ha i forhold til vårbyg efterfulgt af 

sort jord. Generelt har efterafgrøder altså reduceret udvaskningen betydeligt mere end tidlig såning af 

vintersæd. Sammenlignes den egentlige udvaskning fra vårbyg med efterafgrøder med tidligt sået 

vintersæd, er udvaskningsniveauet generelt højere fra tidligt sået vintersæd end fra efterafgrøder. Der er 

dog enkelte år, hvor udvaskningen fra de to dyrkningssystemer ser ud til at være på samme niveau. Modsat 

var efterafgrøden på Flakkebjerg i tørkeåret 2018 betydelig mere effektiv mht. at reducere udvaskningen 

end tidlig såning. Igen skal det understreges, at der er tale om en foreløbig opgørelse.  

Tabel 1 viser de direkte udvaskningsresultater opnået i VIRKN-forsøgene. Det skal dog igen pointeres, at 

resultaterne ikke direkte kan relateres til omregningsfaktoren på 4:1 mellem tidlig såning af vintersæd og 

efterafgrøder, når de gældende forudsætninger for omregningsfaktoren skal fastholdes. Det skyldes dels 

tidligere nævnte problemstilling ved bestemmelse af kvælstofoptag efterår, dvs. at den tidlige såning har 

fundet sted før den 7. september, dels at der ikke er korrigeret for dødvægt.  

Sammenfatning 
Effekten af tidlig såning af vintersæd er oprindeligt baseret på det ekstra kvælstofoptag, der finder sted ved 

såning hhv. 7. og 23. september. Omregningsfaktoren til efterafgrøder er derefter fastsat efter dels 

korrektion for dødvægt, dvs. det areal der i forvejen blev sået inden 7. september, dels en antagelse 

omkring fremtidigt omfang af virkemidlet. I tre af de fem år, hvor tidlig såning af vintersæd har været et 

alternativ til efterafgrøder (2014-2018), har udbredelsen været lavere end forudsat ved den oprindelige 

fastsættelse af omregningsfaktoren. Omfanget af tidlig såning i de tre år ville med de nuværende 

forudsætninger således have betinget en betydelig højere omregningsfaktor. 

I VIRKN-forsøgene Stigende N er bestemt dels kvælstofoptag sent efterår dels nitratudvaskning fra tidligt og 

normalt sået vintersæd samt fra vårbyg med og uden efterafgrøder. Den beregnede forskel i kvælstofoptag 

mellem tidligt og normalt sået vintersæd ligger tæt på de oprindelige værdier fastsat for perioden 7. og 23. 

september. I forsøgene kan udvaskningen fra tidligt sået vintersæd sammenlignes direkte med 

udvaskningen fra efterafgrøder, men sammenligningen kan ikke direkte relateres til en omregningsfaktor. 

Det skyldes, at den tidlige såning af vintersæd har fundet sted før den 7. september, og der ikke er 

korrigeret for dødvægt og forventet udbredelse, som det er forudsat ved beregning af omregningsfaktoren.  

Det vurderes, at ved fastholdelse af de oprindelige forudsætninger og definitioner ved indførelse af tidlig 

såning af vintersæd som virkemiddel, dvs. referencepraksis, såtidspunkter samt dødvægt og forventet 

udbredelse, er der ikke grundlag for at ændre den gældende omregningsfaktor på 4:1 på baggrund af 

VIRKN-forsøgene.    
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