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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling dateret 6. april 2021 til DCA – Nationalt Center for Fødevarer 

og Jordbrug – bedt Aarhus Universitet (AU) om vurderinger af bemærkninger fremkommet ved høring af 

”Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for 

planperioden 2021/2022” (også kaldet plantedækkebekendtgørelsen), som har været i ekstern høring i 

perioden 25. februar – 25. marts 2021.  

 

AU er af LBST bedt om at vurdere og kommentere følgende spørgsmål 1) – 4) med udgangspunkt i 

eksisterende viden og gældende regler. Besvarelsen er udarbejdet under den forudsætning, at eventuelt 

foreslåede justeringer af reglerne, som efterspurgt i spørgsmålene, skal bidrage til samme 

kvælstofreducerende effekt, som de tilsvarende gældende regler. De fire spørgsmål er følgende, hvor 

bestemmelsen i høringsudkastet er angivet i parentes: 

 

1) Kan de tre nye arter af efterafgrøder (morgenfrue, klinte, hjulkrone) indgå som blandingspartner i 

efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter på linje med nuværende tilladte 

efterafgrødearter? (§ 15) 

 

2) Kan cikorie indgå som blandingspartner i efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter på 

linje med nuværende tilladte efterafgrødearter? (§ 15) 

 

3) Kan oliehør/hør og boghvede tilføjes listen med tilladte efterafgrøder? (§ 6) 

 

4) Kan honningurt, boghvede og oliehør/hør tilføjes til listen over tilladte mellemafgrøder? (§ 10) 

Besvarelse 

Spørgsmål 1) Kan de tre nye arter af efterafgrøder (morgenfrue, klinte, hjulkrone) indgå som 

blandingspartner i efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter på linje med nuværende tilladte 

efterafgrødearter? (§ 15). 

Svar: I Hansen et al. (2020a) er der lagt vægt på, at arterne morgenfrue, klinte, hjulkrone skal kunne fungere 

som effektive efterafgrøder i renbestand. Der er, som nævnt i Hansen & Thomsen (2020a) og Hansen et al. 

(2020b) ikke observationer, som skulle begrunde, at de tre arter ikke kan medtages på listen over 

godkendte arter. Morgenfrue, klinte, hjulkrone (og oliehør, hvis den godkendes, se spørgsmål 3) vurderes 

således også at kunne indgå som blandingspartner i efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter 

på linje med nuværende tilladte efterafgrødearter. 

 

Spørgsmål 2) Kan cikorie indgå som blandingspartner i efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende 

arter på linje med nuværende tilladte efterafgrødearter? (§ 15). 

Svar: Som angivet i Hansen et al. (2020b) indbefatter såning af cikorie før 1. august, at cikorie sås som udlæg 

om foråret, hvilket vurderes at være den mest velegnede metode til etablering af cikorie som efterafgrøde. 

Cikorie vil derfor være velegnet at så som udlæg i blanding med f.eks. græs og kløver. At udstrø frø af 

cikorie i en voksende afgrøde inden 1. august må betragtes som en usikker etableringsmetode, men cikorie 
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vil kunne etableres efter høst af vinterbyg, der ofte høstes før 1. august (Hansen et al., 2020b). Cikorie 

vurderes således at kunne indgå som blandingspartner i efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende 

arter, hvis den nugældende bestemmelse om såning senest 1. august opretholdes (§ 7). 

 

Spørgsmål 3) Kan oliehør/hør og boghvede tilføjes listen med tilladte efterafgrøder? (§ 6). 

Svar: Oliehør indgik i AU’s screeningsforsøg for efterafgrøder i 2017, men blev udeladt de to følgende år af 

pladshensyn pga. større almen interesse for screening af kvælstoffikserende blandinger end for ikke-

kvælstoffikserende efterafgrøder (Hansen et al., 2020a). Oliehør blev pga. blot et års forsøg ikke vurderet 

som potentiel ny art på listen over tilladte efterafgrøder (Hansen et al., 2020a). Da der imidlertid ikke er en 

generel procedure for godkendelse af nye arter af efterafgrøder, er det en subjektiv vurdering, hvor mange 

år der er nødvendige for at kunne vurdere en arts potentiale som efterafgrøde (Hansen & Thomsen, 2020b). 

Kvælstofoptagelsen i overjordisk biomasse af oliehør var i 2017 på niveau med vårbyg, som allerede er på 

listen over godkende efterafgrøder og lidt under niveauet for olieræddike (Hansen et al., 2020a). Hvis dette 

lægges til grund, vurderes det, at oliehør vil kunne tilføjes listen med tilladte efterafgrøder, men det skal 

understreges, at datagrundlaget er meget spinkelt. Det antages, at betegnelsen ’hør’ er synonym med 

oliehør og ikke spindhør, hvor sidstnævnte så vidt vides ikke er afprøvet i forsøg. 

Boghvede blev på grund af stor almen interesse for arten som efterafgrøde medtaget i AU’s 

screeningsforsøg for efterafgrøder i 2017 (Hansen et al., 2020a) til trods for, at den af Hansen et al. (2016) 

blev vurderet til ikke at kunne anbefales som pligtig efterafgrøde, hvis den skulle kunne indgå i de nationale 

efterafgrøderegler i renbestand. Screeningsforsøget viste, at boghvede er ekstremt følsom for kulde 

(Christensen, 2018), og som beskrevet af Hansen et al. (2020a) blev den derfor udeladt af dyrkning i 

renbestand i AU’s screeningsforsøg de to følgende år. Boghvede vurderes fortsat som værende for 

kuldefølsom og derfor ikke egnet til at indgå på listen over tilladte efterafgrøder. 

 

Spørgsmål 4) Kan honningurt, boghvede og oliehør/hør tilføjes til listen over tilladte mellemafgrøder? (§ 

10). 

Svar: Mellemafgrøder skal ifølge Landbrugsstyrelsen (2020) udlægges senest 20. juli og må tidligst 

destrueres 20. september før såning af vintersæd. Mellemafgrøder har således en meget kort vækstsæson, 

og det er for nuværende alene hurtigt voksende arter som olieræddike og gul sennep, der kan anvendes 

inden for de nævnte rammer. Der findes så vidt vides ikke forsøg, som kan belyse honningurt, boghvede og 

hørs egnethed som mellemafgrøde, men det vurderes, at arterne ikke har samme etableringsevne og 

vækstpotentiale som olieræddike og gul sennep.  
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