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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen (LBST) oplyser i en bestilling fremsendt 20. december 2021 til DCA - Nationalt Center 
for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet (AU) - at LBST har fået kendskab til, at det kan være 
praksis for landbrugere at benytte alternativet tidlig såning af vintersæd, hvor der sås udlæg af græs og 
kun 1/3 udsædsmængde af dæksæden. Det oplyses, at dæksæden i givet fald høstes som grønkorn i 
maj/juni, hvorefter marken fortsætter som en græsmark, hvor der kan tages slæt. 

LBST ønsker en vurdering af, hvorvidt tidlig såning af vintersæd med græsudlæg, hvor kornet høstes som 
grønkorn og marken fortsætter som græsmark, udøver den fornødne kvælstofeffekt, som alternativet for-
udsætter. Det oplyses af LBST, at det er praksis, at der kun benyttes 1/3 af kornudsædsmængden. 

Såfremt dyrkningspraksissen ikke har samme kvælstofeffekt som tidligt sået vintersæd til modenhed, ønsker 
LBST fastsat en omregningsfaktor, der svarer til kvælstofeffekten. LBST beder desuden AU om at vurdere 
dødvægten i forbindelse med denne dyrkningspraksis og indarbejde den i en evt. ny vægtningsfaktor. 

Bestillingen er drøftet og forventningsafstemt på et møde 10. januar 2022 mellem LBST og AU. 

Besvarelse 

Ifølge gældende regler kan virkemidlet tidlig såning af vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale (her 
benævnt tidlig såning af vintersæd) benyttes som alternativ til efterafgrøder med omregningsfaktoren 2:1, 
dvs. 2 ha vintersæd sået senest 7. september kan erstatte 1 ha efterafgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2021). 
Virkemidlet tidlig såning af vintersæd stiler mod at reducere kvælstofudvaskningen ved at øge kvælstof-
optagelsen gennem efteråret i forhold til såning af vintersæd til normalt tidspunkt (Thomsen et al., 2020). 

Ved indførelsen af virkemidlet tidlig såning af vintersæd var det alene tidligt sået vinterhvede, der kunne 
anvendes som alternativ til efterafgrøder (NaturErhvervstyrelsen, 2015). Effekten af den tidligere såning af 
vinterhvede blev fastsat som forskellen i kvælstofoptag mellem såning før 7. september i forhold til et for-
ventet gennemsnitligt såtidspunkt svarende til 23. september (Thomsen et al., 2014a). Efterfølgende er vir-
kemidlet tidlig såning udvidet, så vinterbyg, vinterrug og triticale nu også kan anvendes (Landbrugsstyrel-
sen, 2021). 

Omregningsfaktoren mellem tidlig såning af vintersæd og efterafgrøder blev oprindeligt fastsat ud fra for-
holdet mellem den forventede udvaskningsreducerende effekt af såning inden 7. september i stedet for 
23. september i forhold til effekten af efterafgrøder. Omregningsfaktoren blev korrigeret for dødvægt, dvs. 
effekten af det areal med tidligt sået vintersæd, der også uden anvendelse af virkemidlet ville være sået 
tidligt (Thomsen et al., 2014b). Effekten af dødvægten af tidlig sået vintersæd er efterfølgende indregnet i 
kravet til pligtige efterafgrøder (Thomsen et al., 2019), og på baggrund heraf samt andre justeringer er om-
regningsfaktoren ændret fra de oprindelige 5:1 (NaturErhvervstyrelsen, 2015) til de nuværende 2:1 (Land-
brugsstyrelsen, 2021). 

De data, der ligger bag datoer og effektfastsættelse for virkemidlet tidlig såning af vintersæd, stammer 
generelt for vintersæd dyrket til modenhed uden udlæg (Thomsen & Hansen, 2014). En praksis, hvor der i 
stedet sås 1/3 udsædsmængde af dæksæden samt udlæg af græs, som det fremgår af bestillingen, har 
således ikke indgået i forhold til datokrav, effekt og dødvægt. Effektivt Landbrug (2019) og Frandsen (2020, 
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2021) beskriver en sådan praksis med etablering af kløvergræsudlæg i august. Fokus er på optimal etab-
lering af en kommende kløvergræsmark enten uden anvendelse af dæksæd eller med først og fremmest 
vinterhvede som dæksæd. Ved tidlig etablering i august angives, at udlægget af kløver og græs bliver 
bedst uden dæksæd, mens en lav mængde dæksæd bl.a. anbefales, hvis såningen af græsudlægget 
gennemføres sent, hvilket vil sige i begyndelsen af september (Frandsen, 2020). Samtidigt beskrives, at an-
vendelse af dæksæd betyder, at afgrøden kan fungere som alternativ til efterafgrøde, hvis der ikke tages 
slæt før efter 15. maj og der kan konstateres stubrester frem til 25. juli (Effektivt Landbrug, 2019; Frandsen, 
2020, 2021). 

Ved såning af vintersæd til modenhed anbefales generelt at graduere udsædsmængden på grund af bl.a. 
risiko for sneskimmel og lejesæd ved tidlig såning. Således anbefaler Hagelskjær et al. (2021), at der for 
vinterhvede udsås 200 planter/m2 ved såning 1. september stigende til knap 400 planter/m2 ved såning 1. 
oktober svarende til ca. 110 kg udsæd/ha ved såning 1. september og ca. 220 kg udsæd/ha ved såning 
1. oktober. Det er således mellem en tredjedel og halvdelen af den udsædsmængde, der anbefales ved 
tidlig såning af vinterhvede (Hagelskjær et al., 2021), når det drejer sig om dæksæd i forbindelse med 
etablering af kløvergræs i sensommeren efter høst (Effektivt Landbrug, 2019; Frandsen, 2020, 2021).  

Den praksis, der beskrives i Effektivt Landbrug (2019) og Frandsen (2020, 2021), har som hovedformål at 
optimere etableringen af en kommende kløvergræsmark, og hverken udsædsmængde af vintersæden 
eller sådatoer svarer til, hvad der ligger bag effektberegningen af virkemidlet tidlig såning af vintersæd.  

Overordnet kan det konkluderes, at en praksis med anvendelse af dæksæd af vinterhvede ved etablering 
af græsudlæg efter høst, ikke er sammenlignelig med de data og kriterier, der ligger bag effektfastsættel-
sen af tidlig såning af vintersæd som virkemiddel. Der er derfor ikke grundlag for, at praksis som beskrevet 
med dæksæd ved etablering af kløvergræs kan indgå som alternativ til efterafgrøder under samme forud-
sætninger som anvendt for vintersæd sået til forventet høst ved modenhed og med anbefalede udsæds-
mængder.  

Når den nævnte praksis med lav udsædsmængde af vintersæd som dæksæd ikke er sammenlignelig med 
de nuværende kriterier for tidlig såning af vintersæd som virkemiddel, vil det være relevant at vurdere, om 
praksis eventuelt vil kunne betragtes som et selvstændigt virkemiddel. En efterafgrøde af græs skal være 
etableret inden 1. august, opfylde specifikke krav til blandingsforholdet mellem græs og kløver og skal ef-
terfølges af en vårsået afgrøde (Landbrugsstyrelsen, 2021). Kløvergræs udlagt i august med henblik på 
etablering af en efterfølgende græsmark kan potentielt have en udvaskningsreducerende effekt af-
hængigt af, hvilken reference der anvendes. Kløvergræsudlægget opfylder imidlertid ikke kravene mht. en 
efterfølgende forårssået afgrøde og vil i en ligevægtssituation, dvs. hvor der ikke overordnet ændres på 
afgrødefordelingen, være at betragtet som dødvægt. Iblanding af vintersæd som dæksæd i forbindelse 
med etablering af en kløvergræsmark vil i visse tilfælde være sammenlignelig med etablering af efteraf-
grøder af korn (Landbrugsstyrelsen, 2021), men dels efterfølges vinterkornet anvendt som dæksæd ikke af 
en efterfølgende forårssået afgrøde dels forventes hovedfokus igen at være etablering af en kommende 
kløvergræsmark, hvorfor praksis må regnes som dødvægt.   

Det kan ikke afvises, at samtidig udsåning af en dæksæd af vintersæd i de lave udsædsmængder, der er 
anbefalet i Effektivt Landbrug (2019) og Frandsen (2020, 2021), kan have en udvaskningsreducerende ef-
fekt i forhold til ikke at udså vintersæd ved etablering af kløvergræs. Mht. udbytteeffekt i kløvergræsset viste 
Pedersen (2010), at udbyttet hverken i første slæt eller samlet set var påvirket af, om der var anvendt dæk-
sæd af vinterhvede (50 kg udsæd pr. ha) eller ej. Mht. en eventuel udvaskningsreducerende effekt af de 
små mængder dæksæd foreligger der ikke data for en sådan effekt, og praksis kan ikke sidestilles med 
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den effekt, der er fastsat for tidlig såning af vintersæd til modenhed. For virkemidlet tidlig såning af vinter-
sæd er referencen således normal såning af vintersæd (Thomsen et al., 2020), mens en effekt af dæksæd 
ved den nævnte sammenligning ville være forskellen mellem den udvaskningsreducerende effekt af klø-
vergræs udlagt sensommer med og uden dæksæd. 

Hovedfokus for anbefalingerne i Effektivt Landbrug (2019) og Frandsen (2020, 2021) er optimal etablering 
af en kommende kløvergræsmark. En iblanding af vintersæd som dæksæd er hovedsageligt begrundet i 
ønsket om at sikre græsudlægget men samtidigt minimere risikoen for, at dæksæden vil vokse så kraftigt 
at kløvergræsudlægget hæmmes. Da hovedfokus ligger på etablering af en kløvergræsmark, vil kløver-
græsudlægget være at betragte som dødvægt, dvs. udlægget ville blive etableret under alle omstændig-
heder og kan derfor ikke betragtes som et virkemiddel. Samtidigt vil praksis med dæksæd også være at 
betragte som dødvægt i det omfang, den allerede anvendes. 

Konklusion 

En praksis, som beskrevet med etablering af kløvergræsudlæg i sensommeren med dæksæd af en vinter-
sæd i lav udsædsmængde, vurderes ikke at kunne sidestilles med virkemidlet tidlig såning af vintersæd 
mht. udvaskningsreducerende effekt. Samtidigt vil etablering af kløvergræsudlæg i sensommeren med og 
uden dæksæd indeholde en høj andel af dødvægt, dvs. etablering af kløvergræs ville under alle omstæn-
digheder have fundet sted. På baggrund heraf kan der ikke angives en effekt af den beskrevne praksis og 
dermed heller ikke en vægtnings- eller omregningsfaktor til efterafgrøder eller andre gældende virkemid-
ler. 
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