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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling fremsendt 9. marts 2022 til DCA - Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet (AU) - bedt AU om vurderinger eller bemærkninger til nogle 

af de forslag, der er indkommet under høring af Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og 

dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2022/2023 (også kaldet 

Plantedækkebekendtgørelsen). Plantedækkebekendtgørelsen har været i ekstern høring fra 3. til 31. januar 

2022.  

 

Det oplyses af LBST, at formålet med leverancen er et kort faktuelt svar til brug for LBST’s overvejelser om 

justering af reglerne fra planperioden 2022/2023 eller senere planperioder. LBST beder AU vurdere og 

kommentere 10 specifikke spørgsmål eller forslag til justering af reglerne. LBST ønsker, at AU tager 

udgangspunkt i eksisterende viden og gældende regler og pointerer, at det er en forudsætning, at 

eventuelle justeringer af reglerne skal bidrage til samme kvælstofreducerende effekt som de tilsvarende 

gældende regler. LBST oplyser, at hvis nogle af punkterne 1-10 ikke kan besvares inden for den givne 

tidsramme, kan dette angives i besvarelsen. LBST vil derefter sende separate bestillinger på disse punkter. 

 

Under hvert punkt 1-10 henviser LBST til relevante formuleringer i høringsudkast for 

Plantedækkebekendtgørelsen. LBST ønsker, at AU tager udgangspunkt i de kommende regler, som fremgår 

af høringsudkast til plantedækkebekendtgørelsen (https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65958 og 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66156) samt i den gældende gødskningsbekendtgørelse 

(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1601). 

 

Relevante høringssvar til plantedækkebekendtgørelsen var vedlagt bestillingen. 

 

Besvarelse 

I det følgende er hvert af de ti spørgsmål fra LBST’s angivet sammen med de bemærkninger fra høringssvar, 

som LBST har knyttet til de enkelte spørgsmål. Spørgsmålene er efterfulgt af et kort svar fra AU. 

1) Kan græs til frø, der anvendes som efter- eller mellemafgrøde, afpudses i perioden efter høst? (§ 9, § 

10) 

Bemærkning anført i høringssvar fra Dansk Havefrøavlerforening: Dette er afgørende for ukrudtsbekæm-

pelse og for en ordentlig succes med omlægning. 

SVAR: Spørgsmålet kan relateres til Hansen & Thomsen (2021), som antog, at græs til frø ville være veletab-

leret og at eventuelt efterladt plantemateriale ville blive fordelt forholdsvist ensartet på arealet. Med denne 

antagelse blev det vurderet, at udvaskningsrisikoen ikke ville øges signifikant ved at efterlade afslået ma-

teriale fra afpudsning.  

 

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66156


4 

 

2) Kan flere arter af kløver tilføjes listen til brug i kvælstoffikserende blandinger? (§ 15, bilag 3, tabel 1). 

Bemærkning anført i høringssvar fra bl.a. Dansk Havefrøavlerforening: Der ønskes flere arter af kløver på 

listen, herunder persiskkløver og alexandrinekløver. 

SVAR. Bælgplanter på listen over kvælstoffikserende arter, der kan bruges i pligtige efterafgrødeblandinger, 

er udvalgt på bagrund af et princip om, at de bør være vinterfaste (Sørensen et al., 2020) ud fra en bedøm-

melse i Suhr et al. (2005). De udvalgte kvælstoffikserende arter til pligtige efterafgrøder er alle af Suhr et al. 

(2005) angivet som arter med god vinterfasthed eller som ”normalt vinterfaste”, mens persiskkløver og ale-

xandrinekløver er angivet som ”ikke vinterfaste”. Ifølge princippet for den nuværende afgrænsning af arts-

valget, kan persiskkløver og alexandrinekløver derfor ikke medtages. I Hansen et al. (2017) er princippet 

om vinterfasthed dog differentieret i forhold til jordtype, hvilket ikke indgår i den nuværende lovgivning.  

 

3) Kan vinterhamp tilføjes listen over tilladte efterafgrødearter? (§ 6)  

Bemærkning anført i høringssvar fra L&F: Hamp er hurtigvoksende og har forventeligt også et stort N-optag.  

SVAR: Der findes, så vidt vides, ikke undersøgelser af vinterhamps evne til at fungere som efterafgrøde. Det 

vurderes derfor, at vinterhamp ikke umiddelbart kan tilføjes listen over tilladte efterafgrødearter. Før en 

eventuel tilføjelse vil det være nødvendigt med en udredning formentlig suppleret med markforsøg for at 

belyse, om vinterhamp har samme vækstpotentiale under danske dyrkningsbetingelser som de nuvæ-

rende tilladte arter af efterafgrøder.   

 

4) Kan omregningsfaktoren for tidlig såning af vinterafgrøder justeres til 1:1,5? (§ 14) 

Bemærkning anført i høringssvar fra L&F: Med baggrund i vurderinger fra SEGES, anføres, at omregnings-

faktoren mellem vintersæd og efterafgrøder justeres, så 1,5 ha tidlig sået vintersæd kan erstatte 1 ha efter-

afgrøder. 

SVAR: Det faglige grundlag for den nuværende omregningsfaktor er belyst i Thomsen et al. (2019). Hvis der 

administrativt ændres i forudsætningerne for omregningsfaktoren, vil den kunne genberegnes.  

 

5) Kan omregningsfaktoren for braklagte arealer justeres til 1:0,5 uden dødvægten kompenseres ved et 

merkrav til landbruget? (§ 12) 

Bemærkning anført i høringssvar fra bl.a. L&F: Det forudsættes, at håndteringen af det såkaldte dødvægt-

stab ikke medfører et merkrav til landbruget. 

Svar: Omregningsfaktoren afhænger af, hvilken reference, der skal anvendes i forhold til braklægning, samt 

hvordan dødvægt håndteres, f.eks. hvilke(t) år, der lægges til grund ved håndteringen af dødvægt. I Han-

sen et al. (2015) er der eksempelvis foretaget beregninger af flere scenarier for forventet udbredelse af 

brak, hvilket resulterede i forskellige omregningsfaktorer. Hvis der administrativt specificeres nye forudsæt-

ninger, vil omregningsfaktoren kunne genberegnes. 
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6) Kan reglerne for omlægning af fodergræs ændres til "Stk. 1 gælder ikke for fodergræsmarker med JB. 

Nr. 7-9 for virksomheder, der er autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion.”?  (§ 33, stk. 2) 

Bemærkning anført i høringssvaret fra L&F: Ændringsforslaget vurderes at bidrage til et reduceret udvask-

ningspotentiale i den økologiske planteproduktion. 

Svar: Der er ingen miljømæssig begrundelse for, at der skulle gælde andre regler for omlægning af foder-

græs i økologisk jordbrugsproduktion i forhold til omlægning i konventionel produktion. Den tidligere und-

tagelse fra forbuddet fra omlægning for økologiske jordbrugere anses hovedsageligt at være begrundet i 

dyrkningsmæssige forhold, herunder ukrudtsbekæmpelse. 

 

7) Kan reglerne i stk. 3 ændres, så "gamle" arealer med energiafgrøder kan udskiftes med "nye" arealer 

med energiafgrøder og fortsat tælle med i opfyldelse af efterafgrødekravet? (§ 11) 

Bemærkning anført i høringssvar fra L&F: Der forekommer nu arealer med energiafgrøder, der har nået en 

alder, hvor deres ydelse er faldende, da de er etableret inden 2008/2009. Det betyder, at et naturligt sæd-

skifte tilsiger, at arealerne omlægges til andre afgrøder efter ca. 20 år med energiafgrøder. Når en land-

mand så samtidig har andre arealer med yngre energiafgrøder, kan de unge energiafgrøder ikke tælle 

med som efterafgrøder længere. 

SVAR: I Jørgensen et al. (2020) er der redegjort for den udvaskningsreducerende effekt af energiafgrøder 

og de bagvedliggende faglige forudsætninger. Hvis der administrativt specificeres nye forudsætninger, der 

berører beregningsgrundlaget, kan der foretages genberegning.   

 

8) Kan græsudlæg udlagt i en hovedafgrøde anvendes som mellemafgrøde (§ 10, stk. 1, nr. 2) 

Ingen begrundelse anført i høringssvar fra L&F. 

SVAR: Der findes, så vidt vides, ikke andre forsøg med etablering af græsudlæg som mellemafgrøde end 

de to SEGES-forsøg i 2021, som nævnes af Landbrug og Fødevarer i deres høringssvar. For en generel vur-

dering af den nævnte fremgangsmåde til etablering af mellemafgrøder, der må destrueres allerede 20. 

september, vurderes, at flere undersøgelser vil være nødvendige.     

 

9) Kan en mellemafgrøde bestå af 25% frø af andre arter? (§ 10) 

Bemærkning anført i høringssvar fra FRDK: Det bør være tilladt at tilføje flere arter til mellemafgrøder f.eks. 

honningurt, boghvede og hør.  

SVAR: Mellemafgrøder skal etableres allerede 20. juli, hvilket indebærer, at de oftest må spredes i en af-

grøde inden høst, og at de må destrueres allerede 20. september. Det stiller krav til arternes evne til både 

at etablere sig ved udspredning i en stående afgrøde og til at etablere sig hurtigt. Tidligere forsøg med 

mellemafgrøder er alle udført med korsblomstrede arter, først og fremmest olieræddike. Der savnes under-

søgelser af andre arters evne til at fungere som mellemafgrøde. Det vurderes derfor, at flere arter ikke umid-

delbart kan tilføjes listen over tilladte arter af mellemafgrøder.  
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10) Kan eftervirkning af efterafgrøder før markært, hestebønner og andre bælgsædsafgrøder sættes til 0 

(nul)? (Gødskningsbekendtgørelsens § 3, stk. 2 og bilag 1 tabel 1 og 2) 

Bemærkning anført i høringssvar fra FRDK: For markært, hestebønner og andre bælgsædsafgrøder bør kra-

vet om kvælstofudnyttelse efter efterafgrøder sættes til 0. Disse afgrøder har ikke kvælstofbehov og har 

derfor ingen kvælstofkvote. Landmænd, der dyrker bælgsæd, skal derfor trække udnyttelseskravet (på 

bælgsædsmarkerne) fra kvælstoftildelingen på andre marker, hvorved afgrøderne kan blive underforsy-

nede. 

SVAR: Ved øget dyrkning af bælgplanter samtidigt med stigende krav til efterafgrøder vil den reducerede 

kvote efter træk af eftervirkning som nævnt i bemærkningen skulle håndteres ved at tilføre mindre kvælstof 

til afgrøder med kvælstofnorm, selvom disse ikke følger umiddelbart efter efterafgrøden. Størrelsen på ef-

tervirkningen er sammensat af dels en førsteårseffekt dels af en længerevarende effekt. Førsteårseffekten 

af eftervirkningen af efterafgrøder vil reelt ikke kunne opnås, hvis disse efterfølges af bælgplanter, mens 

den længerevarende effekt forventes at kunne opnås. Problemstilling og løsning er delvist af administrativ 

karakter, dvs., at det er en administrativ beslutning, hvorvidt eftervirkningen skal bortfalde eller reduceres, 

når efterafgrøder efterfølges af bælgplanter. 
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