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Baggrund 
I 2015 indførte Landbrugsstyrelsen (LBST) en ét-årig dispensationsordning, der gav landmænd mulighed 
for at foretage jordbearbejdning efter høst på arealer, hvor der erfaringsvist havde været angreb af 
aksløberens larve. Med dispensationsordningen kunne landmændene foretage mekanisk bekæmpelse af 
skadedyret efter høst på arealer, hvor der ellers var forbud mod jordbearbejdning forud for vårsåede 
afgrøder. Dispensationsmuligheden blev givet, da der på daværende tidspunkt ikke var andre 
bekæmpelsesmuligheder tilgængelige på det danske marked. 

I 2017 efterspurgte SEGES muligheden for, at dispensationsordningen blev indført som en fast løsning for 
landmænd, hvis arealer har været angrebet af aksløberlarven. Anmodningen blev afvist, da det på 
daværende tidspunkt var blevet tilladt at foretage behandling med bekæmpelsesmidlet Avaunt, der i 
kobling med et alsidigt sædskifte skulle give landmændene mulighed for at foretage en effektiv 
bekæmpelse af skadedyret. 

SEGES har i brev af 13. november 2020 til LBST anført, at angreb af aksløberens larve i visse dele af landet 
kan være så kraftige, at kemisk bekæmpelse med det tilladte bekæmpelsesmiddel Avaunt ikke er effektiv 
nok til at slå bestanden ned. På den baggrund ønsker SEGES, at der bliver mulighed for at foretage 
stubbearbejdning efter høst på arealer, hvor der i tidligere år har været angreb af aksløberens larve. 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling dateret 6. januar 2021 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 
Jordbrug – om et opdateret vidensgrundlag om udbredelsen af aksløberens larve og effektiviteten af 
mulige bekæmpelsesmetoder, herunder bekæmpelsesmidlet Avaunt. 

I bestillingen ønsker LBST et opdateret vidensgrundlag om udbredelsen af aksløberens larve og 
effektiviteten af mulige bekæmpelsesmetoder, herunder bekæmpelsesmidlet Avaunt. I den forbindelse 
skal det vurderes, hvorvidt den tilladte anvendelse af Avaunt er tilstrækkelig til at foretage en effektiv 
bekæmpelse af aksløberens larve i områder med tilbagevendende og kraftige angreb, eller om det er 
nødvendigt med andre foranstaltninger, herunder i hvilket omfang den nuværende regulering ift. 
jordbearbejdning forhindrer effektiv bekæmpelse af skadedyret.  

Bestillingen bygger på to tidligere besvarelser fra Aarhus Universitet vedrørende aksløberens larve, dvs. 
”Notat vedrørende aksløberens larve (Zabrus tenebrioides)” af 24. august 2015 (Enkegaard & Lövei, 2015) 
samt ”Spørgsmål vedrørende bekæmpelsesmuligheder og udbredelse af aksløberens larve” af 3. juli 2017 
(Enkegaard et al., 2017). 

Følgende spørgsmål ønskes besvaret: 

1. Hvordan har udviklingen i angreb af aksløberens larve været i de seneste år – er der set en stigning 
i udbredelse/hyppighed/alvor af angrebene? 

2. Er angrebene forholdsvist stedfaste, således at det ofte er de samme bedrifter/marker, der 
angribes år efter år? 

3. Hvor effektiv vurderes den tilladte behandling med Avaunt at være, og er der behov for yderligere 
foranstaltninger på arealer med alvorlige, tilbagevendende angreb?  

4. I hvilket omfang forhindrer den nuværende regulering en effektiv bekæmpelse af aksløberens 
larve?  

5. Hvad kan konsekvenserne være i forhold til kvælstofudvaskningen, hvis der gives mulighed for at 
søge om dispensation til at foretage stubbearbejdning efter høst på arealer, der tidligere har været 
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angrebet af aksløberens larve? Sammenligningsgrundlaget er den nuværende regulering, men 
hvor der samtidig inddrages overvejelser om udvaskning relateret til ødelagte afgrøder som følge 
af skadedyrets angreb. 

6. Hvor alvorlige er angreb af aksløberens larve på den enkelte bedrift sammenlignet med andre 
kendte skadedyr som fx dræbersnegle? 



5 
 

Besvarelse 
Der er ikke landsdækkende registre over angreb af aksløberens larve. Vurderingen af geografisk 
udbredelse, alvor og praktiske erfaringer (spørgsmål 1, 2, dele af 3 og 6) er således baseret på 
tilbagemeldinger fra planteavlskonsulenter. 

 

Spørgsmål 1. Hvordan har udviklingen i angreb af aksløberens larve været i de 
seneste år – er der set en stigning i udbredelse/hyppighed/alvor af angrebene? 

Geografisk udbredelse 
Der har i perioden 2017-2020 primært været angreb på Sjælland (pers. komm.: Birthe Kjærsgaard, DLF; 
Kenneth Svensson, VKST; Torben Kejser, VKST), Lolland (pers. komm.: Birthe Kjærsgaard, DLF), Langeland 
(pers. komm.: Hans Kristian Abildskov, VELAS), Fyn (pers. komm.: Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab; 
Hans Kristian Abildskov, VELAS), Djursland (pers. komm.: Ghita Cordsen Nielsen, SEGES) og Samsø (pers. 
komm.: Ghita Cordsen Nielsen, SEGES).  

Der er således tale om samme overordnede geografiske udbredelse som beskrevet i Enkegaard et al. 
(2017). Der er imidlertid generelt set tale om flere tilfælde af angreb og en øget lokal udbredelse i flere af 
de angivne områder (Fyn, Sjælland, Langeland, Lolland) i forhold til udbredelsen før 2017 (pers. komm.: 
Birthe Kjærsgaard, DLF Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab; Ghita Cordsen Nielsen, SEGES; Hans 
Kristian Abildskov, VELAS; Kenneth Svensson, VKST; Torben Kejser, VKST). 

Angrebshyppighed og -styrke 
For visse af angrebene i perioden 2017-2020 har disse været kraftigere end tidligere (pers. komm.: Birthe 
Kjærsgaard, DLF; Hans Kristian Abildskov, VELAS; Karen Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab), mens andre 
angreb har været på samme niveau som tidligere (pers. komm.: Birthe Kjærsgaard, DLF). 

 

Spørgsmål 2. Er angrebene forholdsvist stedfaste, således at det ofte er de samme 
bedrifter/marker, der angribes år efter år? 
Det er til en vis grad de samme marker / bedrifter, som angribes (pers. komm.: Birthe Kjærsgaard, DLF; Erik 
Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab; Ghita Cordsen Nielsen, SEGES; Hans Kristian Abildskov, VELAS; Karen 
Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab; Torben Kejser, VKST). Der er ofte tale om marker / bedrifter i områder 
med intensiv dyrkning af frøgræs og græsmarker (pers. komm.: Hans Kristian Abildskov, VELAS; Karen 
Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab).  

 

Spørgsmål 3.Hvor effektiv vurderes den tilladte behandling med Avaunt at være, 
og er der behov for yderligere foranstaltninger på arealer med alvorlige, 
tilbagevendende angreb?  
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Avaunt 
Avaunt er et kontaktmiddel, der virker ved, at aktivstoffet (indoxacarb) binder sig i planternes vokslag, 
hvorfra det optages i skadedyrene ved disses ædning af planterne (Middeldatabasen 2021). Midlet skal 
således udbringes på et tidspunkt, hvor der er fremkommet planter på marken. For en effektiv 
bekæmpelse er det desuden vigtigt, at larverne, der skal bekæmpes, er aktivt fødeoptagende på og efter 
behandlingstidspunktet.  

Behandling med Avaunt synes at være effektiv (pers. komm.: Birthe Kjærsgaard, DLF; Erik Andkær 
Pedersen, Patriotisk Selskab; Nikolaj Ustrup Jørgensen, Landbrugsrådgivning Syd), såfremt der behandles i 
tide (pers. komm.: Birthe Kjærsgaard, DLF; Karen Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab; Torben Kejser, VKST) 
og vejrforholdene efterfølgende er gunstige for larvernes aktivitet (pers. komm.: Carsten Jørgensen, DSV 
Frø; Karen Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab). Hvis angrebet er kraftigt, kan effekten af Avaunt imidlertid 
være utilstrækkelig (pers. komm.: Ghita Cordsen Nielsen, SEGES; Karen Linddal Pedersen, Patriotisk 
Selskab).  

Yderligere foranstaltninger 
I lyset af at der ikke altid opnås en effektiv behandling af angreb af aksløberens larve alene ved brug af 
kemiske midler, kan der i områder med tilbagevendende kraftige angreb være behov for yderligere 
foranstaltninger. Disse omfatter sædskifte og jordbearbejdning: 

• Som anført i Enkegaard & Lövei (2015) øges risikoen for angreb af aksløberens larve, jo hyppigere 
der dyrkes græs-/kornafgrøde efter græs-/kornafgrøde. Et ændret og mere varieret sædskifte vil 
derfor kunne reducere problemerne (fx Cate, 1983; Holland & Oakley, 2007; AHDB, 2014; Anon., 
2015; pers. komm.: Carsten Jørgensen, DSV Frø; Karen Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab; Nikolaj 
Ustrup Jørgensen, Landbrugsrådgivning Syd). Som anført i Enkegaard et al. (2017) skal der ved en 
omlægning af sædskiftet tages hensyn til, hvorledes dette vil påvirke forekomsten af andre 
alvorlige skadevoldere, samt til de dyrkningsmæssige og økonomiske udfordringer der kan være 
forbundet med en omlægning. 

• Som anført i Enkegaard & Lövei (2015) er jordbearbejdning en foranstaltning, som kan medvirke til 
en effektiv bekæmpelse af aksløberen (fx Holland & Oakley, 2007; AHDB, 2014; Anon., 2015). 
Bedst effekt opnås, hvis jordbearbejdning foretages lige efter høst i sensommeren-efteråret og 
igen i foråret før såning. Mulighed for jordbearbejdning anføres af flere adspurgte konsulenter som 
et tiltag, der vil øge mulighederne for håndtering af angreb af aksløberens larve (pers. komm.: 
Hans Kristian Abildskov, VELAS; Karen Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab; Torben Kejser, VKST). 

 

Spørgsmål 4. I hvilket omfang forhindrer den nuværende regulering en effektiv 
bekæmpelse af aksløberens larve?  
I områder med tilbagevendende og kraftige angreb af aksløberens larve kan det være vanskeligt at opnå 
en effektiv bekæmpelse ved brug af Avaunt. Her ville jordbearbejdning være en mulighed for at reducere 
risikoen for tabsgivende skader.  

Ifølge det nuværende generelle forbud mod jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder er det, ligesom i 
2017, tilladt at jordbearbejde efter 1. oktober på JB 7-9, efter 1. november på JB 5-6 og JB 10-11 og efter 1. 
februar på sandjord (JB 1-4) (Landbrugsstyrelsen, 2020a). Det vil sige, at det generelle forbud forhindrer 
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jordbearbejdning umiddelbart efter høst forud for en vårsået afgrøde. Der er dog en væsentlig undtagelse 
til forbuddet, som betyder, at arealer, hvor der er etableret efterafgrøder (dvs. pligtige efterafgrøder, 
husdyrefterafgrøder, MFO-efterafgrøder og efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering), er fritaget fra 
forbuddet mod jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2020a). Ifølge 
Landbrugsstyrelsen (2020b) må der således altid foretages jordbearbejdning i forbindelse med etablering 
af efterafgrøder. Der er desuden andre fritagelser fra forbuddet, herunder arealer til autoriseret økologisk 
produktion. Yderligere er der mere specifikke fritagelser vedrørende roer, gartneriafgrøder samt kolbe- og 
kernemajs (Landbrugsstyrelsen, 2020a). 

Generelt gælder, at hvis der ikke etableres efterafgrøder på arealet efter høst, vil den nuværende 
regulering hindre jordbearbejdning efter høst og en metode til effektiv bekæmpelse af aksløberens larve. 
Hvis der etableres efterafgrøder efter høst, er der stadig mulighed for jordbearbejdning og dermed 
forventet effektiv bekæmpelse. Tidspunktet for etablering af efterafgrøder efter høst afhænger dog meget 
af vejrforholdene ved høst. De lokaliteter, hvor der er fundet de kraftigste angreb af aksløberens larve, er 
som i Enkegaard et al. (2017) karakteriseret ved at være beliggende i forholdsvist nedbørsfattige områder. 
I disse områder vil det generelt være muligt at høste tidligere end på mere nedbørsrige lokaliteter. Det 
betyder, at der vil være bedre mulighed for rettidig såning af en tokimbladet efterafgrøde, som aksløberen 
ikke kan ernære sig på (se Enkegaard & Lövei (2015) for referencer vedr. værtsplanter). Ifølge Holland & 
Oakley (2007) og AHDB (2014) vil dyrkning af en ikke-værtsplante reducere antallet af aksløbere 
betydeligt. 

Der foreligger ikke statistik over antallet af angreb af aksløberens larve (pers. komm.: Ghita Cordsen 
Nielsen, SEGES). Det vides heller ikke, i hvor høj grad der i praksis er opmærksomhed på mulighed for 
jordbearbejdning før såning af efterafgrøder (Scenarie A og B nedenfor), og hvor ofte vejr- og 
dyrkningsforholdene i de berørte områder giver mulighed derfor. Det er derfor ikke muligt at kvantificere i 
hvilket omfang, den nuværende regulering forhindrer en effektiv bekæmpelse af aksløberens larve med 
de nuværende tilladte metoder.  

 

Spørgsmål 5. Hvad kan konsekvenserne være i forhold til kvælstofudvaskningen, 
hvis der gives mulighed for at søge om dispensation til at foretage 
stubbearbejdning efter høst på arealer, der tidligere har været angrebet af 
aksløberens larve? Sammenligningsgrundlaget er den nuværende regulering, men 
hvor der samtidig inddrages overvejelser om udvaskning relateret til ødelagte 
afgrøder som følge af skadedyrets angreb. 
Svaret er en opdatering af svar på et lignende spørgsmål i Enkegaard et al. (2017), hvor der blev opstillet 
tre scenarier for effekt på udvaskning ved jordbearbejdning efter høst og før en vårafgrøde. Scenarierne 
vedrørte forskellig anvendelse af marken i den efterfølgende efterårs- og vinterperiode. Nedenfor tages 
udgangspunkt i de samme scenarier. 

Scenarie A. Jordbearbejdning og rettidig såning af efterafgrøder (20. august) 
Jordbearbejdning og rettidig såning af efterafgrøder inden 20. august er, som i 2017 (Enkegaard et al., 
2017), en mulighed inden for den nuværende regulering (se svar på spørgsmål 4 ovenfor). Scenarie A 
betragtes derfor som udvaskningsneutralt i forhold til nuværende praksis og forudsætter ingen 
dispensation. 
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Scenarie B. Jordbearbejdning og udskydelse af såtidspunkt for efterafgrøder 
Hvis forholdene efter høst resulterer i en forsinket såning af efterafgrøden, som derfor ikke opfylder kravet til 
pligtige efterafgrøder, vil udvaskningen være større end i Scenarie A. I forhold til Enkegaard et al. (2017) er 
der for Scenarie B nu indført regler for, hvordan en udskydelse af såtidspunkt kan kompenseres enten ved 
nedsættelse af kvælstofkvote eller udskydelse af destruktionsdato, afhængigt af hvilken type efterafgrøde 
der er tale om (Landbrugsstyrelsen, 2019; Landbrugsstyrelsen, 2020a). Scenarie B betragtes som 
udvaskningsneutralt i forhold til nuværende generelt gældende regelsæt for efterafgrøder og forudsætter 
således ingen dispensation.  

Scenarie C. Jordbearbejdning uden såning af efterafgrøde 
Effektvurderingen i Scenarie C i Enkegaard et al. (2017) er stadig gældende. Det vil sige, at hvis der 
jordbearbejdes efter høst, og plantedækket efterfølgende består af et mindre plantedække af ukrudt og 
spildkorn end ved udeladt jordbearbejdning, vil der være risiko for, at udvaskningen øges med op til 10 kg 
N/ha, som er den estimerede effekt af forbuddet (Hansen et al., 2014; 2020). Dette estimat er baseret på 
en sammenligning til ubearbejdet jord bevokset med spildkorn og ukrudt indtil jordbearbejdning efter 
gældende regler (Landbrugsstyrelsen, 2020a). Den øgede risiko for udvaskning er dog afhængig af, hvor 
intensiv jordbearbejdning, der fortages, og hvor effektivt et plantedække af spildkorn og ukrudt der 
efterfølgende opnås. 

Som i Enkegaard et al. (2017) skal det anføres, at misvækst i en afgrøde forårsaget af aksløberen enten vil 
kræve omsåning eller resultere i en dårligere plantebestand sammenlignet med en ikke-angrebet afgrøde 
(Nielsen, 2014). En dårligt etableret afgrøde vil have en ringere udnyttelse af mineraliseret kvælstof og 
tilført gødning end en veletableret afgrøde, hvilket kan øge risikoen for kvælstofudvaskning (Hansen et al., 
2015). Effekten kan dog ikke kvantificeres, da det bl.a. afhænger af, hvor udbredt skaden af aksløberen er 
på den givne mark.   

 

Spørgsmål 6. Hvor alvorlige er angreb af aksløberens larve på den enkelte bedrift 
sammenlignet med andre kendte skadedyr som fx dræbersnegle? 
Dette er vanskeligt at besvare entydigt, da angrebsstyrken varierer fra egn til egn og fra år til år (Enkegaard 
& Lövei 2015; pers. komm.: Carsten Jørgensen, DSV Frø; Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab; Torben 
Kejser, VKST). Men angreb af aksløberens larve kan være totalt ødelæggende (pers. komm.: Erik Andkær 
Pedersen, Patriotisk Selskab; Hans Kristian Abildskov, VELAS; Karen Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab; 
Kenneth Svensson, VKST; Morten Bach Jensen, Barenbrug) og kan ved kraftige angreb medføre større tab 
end ved angreb af noget andet skadedyr (pers. komm.: Ghita Cordsen Nielsen, SEGES). Alvorligheden 
forstærkes af, at et angreb på en mark / bedrift oftest ikke kun forekommer i et enkelt år, men kan vende 
tilbage år efter år, hvis aksløberen først er etablereret i området (pers. komm.: Torben Kejser, VKST). 
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