
 
 

 
 

 

 
DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
Aarhus Universitet 
Blichers Allé 20 
8830 Tjele 

Tlf. :  +45 8715 6000 
E-mail: dca@au.dk 
http:// dca.au.dk 

 

Følgebrev 
 
Dato 28. oktober 2020 

 

Journal 2020-0173629 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugsstyrelsen 

Levering på bestillingen ”Anden runde af supplerende spørgsmål om kvælstoffikse-
rende arter som efterafgrøder” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 19. oktober 2020 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at besvare to spørgsmål vedr. kvælstoffikse-
rende efterafgrøder. Opgaven ligger i forlængelse af DCAs leverance fra 10. juli 2020 
”Flerårigt sædskifte med tætning som alternativ til pligtige efterafgrøder”. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Ingrid K. Thomsen, 
seniorforsker Elly Møller Hansen og seniorforsker Peter Sørensen fra Institut for Agro-
økologi ved Aarhus Universitet. Professor Jørgen Eriksen fra samme institut har været 
fagfællebedømmer, og notatet er revideret i lyset af hans kommentarer.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
7.09 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2023”.  

 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Hegelund 
Specialkonsulent, kvalitetssikrer f. DCA-centerenheden 
 
 



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug  28.10.2020 
 

Anden runde af spørgsmål om kvælstoffik-
serende arter som efterafgrøder 
Af Ingrid K. Thomsen, Elly Møller Hansen og Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universi-
tet 

Fagfællebedømt af Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

Baggrund 
Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling dateret 19. oktober 2020 stillet to uddybende spørgsmål i 
forlængelse af besvarelsen "Flerårigt sædskifte med tætning som alternativ til pligtige efterafgrøder" 
(Sørensen et al., 2020). Baggrunden for bestillingen er at opnå en afklaring og præcisering af de beskrevne 
begrænsninger og betingelser for, at effekten af kvælstoffikserende arter kan sidestilles med ikke-
kvælstoffikserende pligtige efterafgrøder. Spørsmålene, der ønskes uddybet, er følgende:  
 
1. Med den forudsætning, at efterafgrødeblandinger med vinterfaste kvælstoffikserende arter alle tidligst 

nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres 1. februar, uanset jordtype, i hvilket omfang er 
der fagligt belæg for at vurdere, om de resterende ikke-kvælstoffikserende arter i blandingen også bør 
være vinterfaste,  

a. I forhold til kvælstofudvaskningen?  
b. I forhold til eftervirkningen?  

 
2. Giver a) og b) anledning til at stille krav om, at øvrige ikke-kvælstoffikserende arter i blandingen skal 

være vinterfaste? 

Besvarelse 
I forbindelse med en eventuel implementering af efterafgrødeblandinger indeholdende kvælstoffikserende 
arter er der i Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2020) foreslået en række kriterier til minimering af 
risikoen for merudvaskning i forhold til anvendelse af de nuværende ikke-kvælstoffikserende arter. 
Kriterierne drejer sig bl.a. om maksimum andel af frø af bælgplanter, eftervirkning og vinterfasthed 
(Hansen et al., 2020a).  
 
I Hansen et al. (2020a) er der mht. vinterfasthed alene fokuseret på de kvælstoffikserende arter i en 
blanding med ikke-kvælstoffikserende arter. Dette fokus på vinterfasthed af de kvælstoffikserende arter 
skyldes, at mineraliseringen af kvælstof sker hurtigere for disse arter end for ikke-kvælstoffikserende arter 
pga. af de kvælstoffikserende arters generelt lave C/N-forhold. For eksempel anfører Sørensen et al. (2020), 
at Li et al. (2020) i et laboratorieforsøg fandt en mineralisering efter 100 dage ved 10°C på 31% for 
rødkløvertop og 42% fra vintervikketop (kvælstoffikserende arter), hvor den tilsvarende mineralisering fra 
rajgræs og olieræddike (ikke-kvælstoffikserende arter) var 17-18%. Der vurderes således at være større 
risiko for udvaskning gennem efterår og vinter fra henfaldne kvælstoffikserende arter end fra ikke-
kvælstoffikserende arter. 
 
For både kvælstoffikserende og ikke-kvælstoffikserende arter vil der uanset vinterfasthed ofte ske henfald 
af blade gennem vinteren med deraf følgende risiko for tab af kvælstof. Tabet fra vinterfaste arter er dog 
fundet at være lavere end for ikke-vinterfaste (Thorup-Kristensen, 2006). Ideelt set bør de ikke-
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kvælstoffikserende arter i en blanding derfor også være vinterfaste, så disse kan optage kvælstof 
mineraliseret fra henfaldne kvælstoffikserende arter, når vejret betinger dette (Hansen et al., 2017). Det 
forventes dog, at vinterfaste kvælstoffikserende arter også vil kunne optage kvælstof mineraliseret fra 
henfaldne blade efter f.eks. en frosthændelse. 
 
Ved karakterisering af vinterfaste kvælstoffikserende arter i forbindelse med efterafgrødeblandinger 
(Hansen et al., 2017) er der taget udgangspunkt i Suhr et al. (2005), men det skal anføres, at graden af 
vinterfasthed ikke er en eksakt planteegenskab. Der er således for efterafgrøder observeret forskelle i 
vinterfasthed afhængig af efterafgrødernes udviklingstrin, sort, såtidspunkt og kvælstofkoncentration 
(Askegaard & Eriksen, 2007; Hansen & Thomsen, 2015; Hansen & Thomsen, 2020). Grundlaget for 
vurderinger af vinterfasthed fremgår ofte ikke tydeligt, og vurderingerne er ikke altid entydige. Suhr et al. 
(2005) angiver eksempelvis blodkløver som værende ”normalt vinterfast” og dermed mindre vinterfast end 
arter med vurderingen ”god vinterfasthed”, mens blodkløver i Thorup-Kristensen (2006) betragtes som 
vinterfast.  
 
I forbindelse med en eventuel implementering af blandinger indeholdende kvælstoffikserende arter som 
efterafgrøder kan det være relevant at sammenholde kriterierne gældende for nuværende efterafgrøder 
uden kvælstoffikserende arter med de forventede regler for blandinger med kvælstoffikserende arter. 
 
Nuværende pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder omfatter korsblomstrede arter, korn, rent græs 
uden kløver, honningurt og cikorie foruden frøgræs, der efter høst fortsætter som efterafgrøde 
(Landbrugsstyrelsen, 2020). Efterafgrøderne må tidligst destrueres 20. oktober med  undtagelse af 
efterafgrøder i majs, hvor destruktion tidligst må finde sted 1. marts (Landbrugsstyrelsen, 2020). Ifølge 
Landbrugsstyrelsen (2020) stilles der ikke krav til efterafgrødernes vinterfasthed, og destruktion må med 
undtagelse af efterafgrøder i majs finde sted relativt tidligt om efteråret. Destruktion og jordbearbejdning 
må således finde sted tidligere, hvor der dyrkes efterafgrøder, end hvor der ikke dyrkes efterafgrøder. 
Dette er en følge af, at uden efterafgrøder, hvor forbuddet mod jordbearbejdning forud for vårsåede 
afgrøder gælder, må jordbearbejdning først finde sted efter 1. oktober på JB7-9, efter 1. november på JB5-6 
og JB10-11 og efter 1. februar på JB1-4 (Landbrugsstyrelsen, 2020). Den udvaskningsreducerende effekt af 
de ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder er fastsat under antagelse af, at efterafgrøder på lerjord pløjes 
eller på anden måde destrueres sent efterår, og at efterafgrøder på sandjord pløjes i det tidlige forår 
(Hansen et al., 2020b). Den generelle frist for destruktion, dvs. 20 oktober, er således tidligere end forudsat 
ved fastsættelsen af efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt (Hansen et al., 2020b).  
 
Landbrugsstyrelsen angiver i bestillingen, at destruktion af efterafgrødeblandinger indeholdende 
kvælstoffikserende arter uanset jordtype påtænkes først at måtte finde sted tidligst 1. februar. Fristen for 
destruktion vil således være betydelig senere end fristen 20. oktober for efterafgrøder uden 
kvælstoffikserende arter.  
 
Der er ikke fyldestgørende data for sammenhænge mellem efterafgrødearter, destruktionstidspunkt, 
mineraliseringsforløb, vinterfasthed, klimaforhold og jordtype, så en vurdering af hvorvidt ikke-
kvælstoffikserende arter i efterafgrødeblandinger, der indeholder kvælstoffikserende arter, også bør være 
vinterfaste, må derfor baseres på overordnede skøn.  
 
Det vurderes, at der ved anvendelse af de kriterier, der er skitseret i Hansen et al. (2020a) og Sørensen et 
al. (2020) vedr. bl.a. blandingsforhold for kvælstoffikserende og ikke-kvælstoffikserende arter samt 
vinterfasthed af de kvælstoffikserende arter, ikke er behov for at stille krav om vinterfasthed af de ikke-
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kvælstoffikserende arter i en blanding. Kriterierne, som bl.a. indebærer et blandingsforhold på maksimum 
25 % frø af kvælstoffikserende arter (baseret på antal) samt en eftervirkning på 50 kg N/ha, antages at 
sikre, at der med blandinger indeholdende kvælstoffikserende arter destrueret tidligst 1. februar som 
gennemsnit kan opnås en effekt svarende til efterafgrøder uden kvælstoffikserende arter. 
 
Som svar på de stillede spørgsmål 1 og 2 er vurderingen således, at det ikke behøver at være et krav, at de 
ikke-kvælstoffikserende arter i en blanding skal være vinterfaste, for at der som gennemsnit kan opnås den 
forventede udvaskningsreducerende effekt. Ligeledes vurderes, at en eftervirkning, dvs. en kvotereduktion, 
på 50 kg N/ha vil være relevant for efterafgrødeblandinger indeholdende kvælstoffikserende arter uanset 
graden af vinterfasthed af de øvrige komponenter i blandingen.  
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