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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling sendt 20. oktober 2021 til DCA – Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug - ved Aarhus Universitet (AU) ønsket en vurdering af et af SEGES udarbej-

det notat: ”Forslag til, hvordan satellitmålinger kan bruges til kvælstofregulering” (Kristensen & 

Knudsen, 2021a). Notatet oplyses i bestillingen at være udarbejdet efter dialog med LBST på bag-

grund af resultater og analyser i Pilotprojekt om biomasse og efterafgrøder. 

 

LBST nævner i bestillingen, at det i Pilotprojekt om biomasse og efterafgrøder er blevet afprøvet, 

om de gældende krav til etablering af en bestemt procentdel efterafgrøder på landbrugers be-

drift med sådato inden fastsatte datoer, kan erstattes af et generelt gældende afgrødeindeks-

krav (NDVI). Ligeledes oplyses, at der i Pilotprojektet er taget udgangspunkt i NDVI på minimum 

0,5 opnået i perioden 15. oktober til 31. oktober på landbrugers efterafgrødegrundarealer.  

 

Analyser af resultater fra første projektår (Gislum et al., 2021) viste ifølge LBST en række udfordrin-

ger i forhold til at sikre samme effekt, som er sikret i den gældende regulering. LBST oplyser i be-

stillingen, at de ønsker at adressere, hvordan der findes løsninger på disse udfordringer og at LBST 

planlægger en workshop, hvor der til brug for en konstruktiv drøftelse af konkrete problemstillinger 

skal tages udgangspunkt i notatet fra SEGES.  

 

Inden workshoppen ønsker LBST, at SEGES-notatet kommenteres af DCA med det formål at vur-

dere, om de foreslåede justeringer af pilotprojektets reguleringsramme er fagligt valide. Samtidig 

ønskes vurderet, hvorvidt AU's bemærkninger om at sikre effekten ved et afgrødeindeks er inklu-

deret i notatet. DCA´s kommentering af notatet vil sammen med selve notatet indgå i drøftelserne 

på workshoppen. LBST oplyser desuden, at SEGES-notatet udelukkende er et diskussionsoplæg, 

og at LBST ikke har taget stilling til indholdet i notatet. 

 

LBST ønsker specifikt vurderet følgende tre spørgsmål: 

A) Hvorvidt notatet adresserer de udfordringer, som DCA tidligere har identificeret angående brug 

af afgrødeindeks i efterafgrødereguleringen? 

B) Hvilke af emnerne i oplægget der vurderes som værende de mest kritiske og vigtigste at adres-

sere på workshoppen?  

C) Hvis der skal inkluderes flere forhold på workshoppen, som bør analyseres nærmere, hvilke 

skal dette så være? 
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Besvarelse 

Spørgsmål A) Hvorvidt notatet Kristensen & Knudsen, 2021a adresserer de udfor-

dringer, som DCA tidligere har identificeret angående brug af afgrødeindeks 

i efterafgrødereguleringen? 

 

Ad. A:  

I Gislum et al. (2021) blev følgende udfordringer identificeret: 

 

 A1. At de to satellitsystemer fra SEGES og LBST ikke nødvendigvis anvender samme frem-

gangsmåde, når satellitdata hentes og NDVI beregnes.  

 

Gislum et al. (2021) opfordrede til at undersøge, hvilken effekt de to systemer har på for 

eksempel de beregnede indeksværdier, som man ønsker at anvende. En sådan undersø-

gelse er ikke omtalt i Kristensen og Knudsen (2021a). 

   

 A2. Hvorvidt der skal bruges f.eks. NDRE i stedet for NDVI for bedre at kunne estimere kvæl-

stofoptagelsen ved høje bladarealindeks?  

 

Gislum et al. (2021) konkluderede, at der er en betydelig forskel i NDRE for de forskellige 

platforme som kan være drone eller satellit baserede platforme, og at det anbefales at 

anvende NDRE ved større bladarealindeks. Kristensen & Knudsen (2021a) berører ikke 

spørgsmålet om NDRE.  

 

 A3. At eftervirkningen af efterafgrøder ikke inkluderes. 

 

Efter de nuværende regler skal der efter dyrkning af efterafgrøder ske en reduktion i kvæl-

stofkvoten på 17 kg N/ha (under 80 kg N/ha i organisk gødning), 25 kg N/ha (over 80 kg 

N/ha i organisk gødning) eller 50 kg N/ha (ved benyttelse af efterafgrødeblandinger med 

kvælstoffikserende arter som alternativ til pligtige og husdyrefterafgrøder) (Landbrugssty-

relsen, 2021). Hvis efterafgrøder i en kommende regulering erstattes af andre efterårsbe-

voksninger (f.eks. ukrudt og spildkorn), vil der ikke blive foretaget et fradrag i kvælstofkvo-

ten grundet eftervirkning, medmindre reguleringen ændres.  (Kristensen & Knudsen, 

2021a) berører ikke spørgsmålet om eftervirkning af forskellig efterårsbevoksning. 

 

 A4. At der i de nuværende regler differentieres i forhold til bedrifter med under eller over 

80 kg N/ha i organisk gødning, således at der skal dyrkes 10,7% pligtige efterafgrøder ved 

anvendelse af mindre end 80 kg N/ha i organisk gødning og 14,7% pligtige efterafgrøder 

ved anvendelse af mere end 80 kg N/ha i organisk gødning (Landbrugsstyrelsen, 2021).  

 

Thomsen et al. (2019) beregnede, at der ikke kunne skelnes mellem henholdsvis 10 og 

14% efterafgrøder ved et NDVI-krav angivet med to decimaler og vurderede, at det ville-
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være for usikkert at anvende yderligere decimaler. I Kristensen & Knudsen (2021a) disku-

teres generelt ikke usikkerheder på NDVI-værdier og dermed anvendelsen af forskelle i 

NDVI-værdier på 0,01 eller mindre.        

   

 A5. Hvorvidt marker med ukrudt og spildkorn og udlæg af græs samt vinterraps (der dyr-

kes som en hovedafgrøde) skal indgå i NDVI-beregningen?  

 

I den nuværende regulering indgår ukrudt og spildkorn, udlæg af græs samt vinterraps 

ikke som alternativer til efterafgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2021). Hvis disse bevoksninger 

i en regulering baseret på satellitmålinger kan erstatte efterafgrøder vurderes, der atvære 

risiko for øget udvaskning. Det skyldes, at ukrudt og spildkorn, græsudlæg og vinterraps er 

at betragte som dødvægt, dvs. at bevoksningerne ikke i den nuværende regulering til-

lægges en udvaskningsreducerende effekt. Hvis bevoksningerne indgår som alternativer 

til efterafgrøder vil der være plads til andre afgrøder, som f.eks. vintersæd, der har en hø-

jere udvaskning end vårbyg med efterafgrøder (Hansen & Thomsen, 2019/Vogeler et al., 

2021). I Kristensen & Knudsen (2021a) angives, at denne problemstilling bør analyseres 

yderligere. 

     

 A6. Hvorvidt tidlig såning af vintersæd kan indgå i NDVI-beregningerne.  

 

I den nuværende regulering gælder der en omregningsfaktor mellem efterafgrøder og 

tidligt sået vintersæd på 2:1, hvilket betyder, at der skal to hektar tidligt sået vintersæd til 

at erstatte en hektar efterafgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2021). I Kristensen & Knudsen 

(2021a) er medtaget et eksempel (Tabel 5), hvoraf det fremgår, at hvis man erstatter 10 

hektar efterafgrøder med det dobbelte antal hektar tidligt sået vintersæd, skal der blot 

opnås en NDVI-værdi, der er 0,01 større end inden udskiftning af efterafgrøder med tidlig 

såning (fra 0,60 til 0,61). Som nævnt under A4, diskuteres der generelt ikke usikkerheder 

på NDVI-værdier i Kristensen & Knudsen (2021a). På baggrund heraf vurderes, at en for-

skel i NDVI-værdien på 0,01 kan ligge inden for den generelle usikkerhed på NDVI-vær-

dien, og denne problemstilling bør analyseres yderligere.       

 

Konklusion 

Udfordringerne identificeret i Gislum et al. (2021), som er refereret ovenfor, er ikke adresseret i 

Kristensen & Knudsen (2021a). For nogle aspekter er det i Kristensen & Knudsen (2021a) angi-

vet, at problemstillingen bør analyseres nærmere.  
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Spørgsmål B) Hvilke af emnerne i oplægget der vurderes som værende de mest 

kritiske og vigtigste at adressere på workshoppen?     

 

Ad. B: 

I Kristensen & Knudsen (2021a) stilles fem spørgsmål som anses for vigtige emner på workshop-

pen:  

 

 Er NDVI om efteråret entydigt korreleret til udvaskningen? 

 Hvordan fastsættes et krav til NDVI om efteråret? 

 Skal NDVI-kravet differentieres mellem bedriftstyper, beliggenhed mv.? 

 Kan alle afgrøder indgå i opfyldelsen af NDVI-kravet? 

 Hvordan rammer et NDVI-krav forskellige bedriftstyper? 

  

Fastsættelsen af NDVI-kravet i efteråret er yderst vigtigt, og det samme er gældende for en even-

tuel opdeling mellem bedriftstype, jordtype og lokalitet. I Kristensen & Knudsen (2021a) konklu-

deres, at der sandsynligvis er behov for at differentiere kravet afhængigt af indsatskravet i dag. 

Det konkluderes dog senere, at det ikke er nødvendigt at differentiere kravet på forskellige afgrø-

der, men at det forudsættes, at kvælstofoptagelsen afspejles i NDVI målt med satellit, og at sam-

menhængen er den samme mellem forskellige afgrødetyper. Det bør derfor undersøges yderli-

gere, om der skal ske en opdeling mellem bedriftstype, jordtype og lokalitet. I Kristensen og Knud-

sen (2021b) konkluderes, at resultaterne fra 2020 indikerer, at der skal sættes et højere NDVI-krav, 

hvis ordningen skal implementeres på en måde, så den svarer til de nuværende efterafgrødereg-

ler samt at kravet ikke kan sættes på baggrund af data fra 2020, men skal sættes på baggrund 

af flere års data.     

 

Gislum et al. (2021) konkluderede, at NDVI giver et estimat for kvælstofoptagelsen i afgrøderne, 

og at der med et stigende kvælstofoptag i afgrøder kan forventes et lavere udvaskningspotenti-

ale på en given lokalitet. Ligeledes konkluderede Gislum et al. (2021), at NDVI som minimum 

skulle differentieres i forhold til lokalitet, anvendelse af husdyrgødning, afgrødesammensætning 

og jordtype, så et NDVI-krav i større grad ville svare til de nugældende regelsæt. Der foreligger 

således ikke resultater, der indikerer, at der ikke er behov for at differentiere krav til NDVI. Det er 

derfor nødvendigt at skaffe mere evidens omkring en eventuel differentiering af NDVI-kravet. For-

slaget i Kristensen & Knudsen (2021b) om at NDVI for bedrifter, afgrøder, landsdele, jordtyper, 

husdyrgødning for en femårig periode for NDVI fra 1.-15. oktober og fra 16. oktober til 1. november 

bør undersøges nærmere, er derfor yderst relevant.   

 

Kristensen & Knudsen (2021a) vises et eksempel på en reguleringsmodel, som tager hensyn til 

indsatsbehov ift. målrettet regulering og tilførsel af husdyrgødning. I dette eksempel anvendes en 

reference NDVI-værdi på 0,5. Denne referenceværdi bør genberegnes på datasæt fra 2017 til 

2021 som det også bliver foreslået af Kristensen & Knudsen (2021a). 
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Konklusion 

Det konkluderes, at emnerne omkring valg og differentiering af NDVI-krav er vigtige emner til 

workshoppen. Datasættet fra 2017 til 2021 vil kunne anvendes til vurdering af en sådan differen-

tiering. Herunder vil punkterne under A omkring usikkerhed på NDVI-værdier og de marginale 

ændringer i NDVI-værdier, der fremkommer ved forskellige indsatskrav og metoder til målopfyl-

delse, være relevante. Endelig vil de øvrige punkter under A omhandlende eftervirkning og død-

vægt kunne adresseres på workshoppen.  

 

 

Spørgsmål C) Hvis der skal inkluderes flere forhold på workshoppen, som bør ana-

lyseres nærmere, hvilke skal dette så være? 

 

Ad. C: 

Gislum et al. (2021) konkluderede, at man skal være opmærksom på, at de to satellitsystemer fra 

SEGES og LBST ikke nødvendigvis anvender samme fremgangsmåde, når satellitdata hentes. Det 

bør derfor undersøges, hvilken effekt de to systemer har på f.eks. beregnede indeksværdier, som 

ønskes anvendt. Der foreligger ikke ny viden eller data, som ændrer konklusionen fra Gislum et al. 

(2021). Problemstillingen vil kunne belyses ved at teste de to systemer fra SEGES og LBST på da-

tasættet fra 2017 til 2021.   

 

Anvendelse af satellitmålinger som alternativ til nuværende regulering har som præmis, at NDVI-

værdier opnået som gennemsnit over ét eller flere år ved et givent indsatskrav betyder, at ud-

vaskningen vil være den samme, hvis der fremover opnås samme NDVI. Denne præmis er disku-

tabel. Det skyldes ikke mindst, at der er en betydelig variation i de NDVI-værdier, der skal anven-

des til at fastsætte den referenceværdi, som i Tabel 4 i SEGES-notatet (Kristensen & Knudsen, 

2021a) er sat til 0,51, og at øvrige korrektioner f.eks. i forbindelse med lokalitet, husdyrgødning og 

anvendelse af alternativer til efterafgrøder ligeledes er meget usikre, og ofte kun ændrer NDVI-

kravet marginalt. Usikkerheden på disse korrektioner er betydelig større end ved nuværende re-

gulering, hvor f.eks. marker med efterafgrøder og tidligt sået vintersæd direkte kan bestemmes.  

 

Konklusion 

Det konkluderes, at de to metoder fra henholdsvis SEGES og LBST til beregning af NDVI på mark-

niveau bør sammenlignes, og det er oplagt at anvende datasæt fra 2017 til 2021 til at foretage 

denne sammenligning. Det er desuden vigtigt at få fastsat reference- og eventuelle korrektion-

sværdier. 
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