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Baggrund 

Miljøstyrelsen har via Miljøsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en 

bestilling fremsendt d. 5 april 2022  til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved 

Aarhus Universitet (AU) ønsket en opdatering af spørgsmål 3 i IPM-skema angående 

sædskifteindex for sygdomme. Opdateringen ønskes, for at imødekomme kritik fra erhvervet, som 

bl.a. pointerer at de nuværende spørgsmål ikke giver fagligt forståelige resultater for de enkelte 

landmænd og at pointgivningen således ikke virker efter hensigten.    

 

Der ønskes en forenkling/reduktion af de afgrøder der skal indgå i IPM-skemaet og Miljøstyrelsen 

(MST) har fremsendt et tabel-udkast som skal danne udgangspunkt for de afgrøder det vurderes 

vigtigt at inkludere. Forenklingen skal basere sig på de vigtigste skadevoldere som betinger, at 

der er behov for specifikke karensperioder.  

 

MST anmoder om et fagligt kvalitets-tjek af de valgte afgrøder og skadevoldere, der skal lægges 

til grund for en tilpasning af spørgsmål 3 i IPM-skema.  

 

Endvidere beder MST om AU´s faglige vurdering af, hvorvidt det er relevant at lave en 

differentiering af point, hvis karensperioden tilnærmelsesvis er overholdt.  

 

MST fastholder, at der tages udgangspunkt i de 10 største marker med de afgrøder der indgår i 

den endelige nye tabel – et forhold der ikke skal indgå i AU’s vurdering, men som alene har 

karakter af regnetekniske elementer i MSTs håndtering af point-givningen. 
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Besvarelse 

Besvarelsen tager udgangspunkt i den fra MST fremsendte tabel (Tabel 1), hvor MST har markeret 

deres præferencer for hvad der bør medtages med gult.   

 

Tabel 1:  I denne tabel ses sædskiftebårne sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder med angivelse af vejledende 
dyrkningsinterval (det vil sige antal år uden afgrøden også kaldet karensinterval) mellem modtagelige afgrøder i sæd-
skiftet. Desuden er der angivet, om der findes resistente sorter samt alternative værter for skadegøreren. Efter Dansk 
LandBrugsRådgivning, nu Seges. Hortiadvice har leveret oplysninger vedr. karensperioder for grønsagsafgrøder. MST 
har foretaget de gule markeringer i forhold til at fokus bør være på disse afgrøder.   

Afgrøde  Skadegører Resi-
stente 
sorter 

Angriber også Karensinterval 
(Antal år uden 
afgrøden) 

Vinterhvede Goldfodsyge - Korn (ikke havre) 1 
Vinterhvede Knækkefodsyge  +1 Korn (ikke havre) 2 
Vinterrug Goldfodsyge - Korn (ikke havre) 1 
Vinterrug Knækkefodsyge  +1 Korn (ikke havre) 2 
Vinterbyg Trådkølle - - 3 
Vinterbyg Goldfodsyge - Korn (ikke havre) 1 
Vinterbyg Knækkefodsyge  +1 Korn (ikke havre) 2 
Vårbyg Goldfodsyge - Korn (ikke havre) 1 
Vårbyg Knækkefodsyge  +1 Korn (ikke havre) 2 
Havre Havrecystenemato-

der 
+ Korn 3 

Bederoer Roecystenematoder +1 Korsblomstrede 3 
Bederoer Rodbrand - Ærter 2 
Bederoer Aphanomyces -  - 3 
Bederoer Rodfiltsvamp - Majs, græs 3 
Kartofler Kartoffelcystenema-

toder 
+ - 3 

Kartofler Skurv +1 Gulerødder 3 
Kartofler Rodfiltsvamp - Græs, majs 3 
Kartofler Kartoffelskimmel +1 - 3 
Raps Roecystenematoder - Bederoer 2-3 
Raps Kålbrok +1 Korsblomstrede 5 
Raps Knoldbægersvamp - Ærter, m.fl. 4 
Ærter Ærterodråd - - 4-5 
Ærter Rodbrand - Bederoer 2 
Ærter Sct. Hanssyge - - 4-5 
Ærter Knoldbægersvamp - Raps m.fl. 3-4 
Lucerne Kransskimmel + - 3 
Lucerne Stængelnematoder +1 - 3 
Lucerne Knoldbægersvamp - Kløver 3 
Kløvergræs Kløvercystenemato-

der 
- Rødkløver 1-2 

Hvidkløver til frø Stængelnematoder +1 - 3 
Hvidkløver til frø Knoldbægersvamp - Lucerne 3 
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Rødkløver til frø Stængelnematoder +1 - 3 
Rødkløver til frø Knoldbægersvamp - Lucerne 3 
Asieagurker Ikke specifik - - 4-6 
Bladselleri, knoldselleri  Knoldbægersvamp - Gulerod og dild 4-5 
Blomkål, broccoli, 
grønkål, hvidkål, kina-
kål, rosenkål, Rødkål, 
savoykål, spidskål  

Kålbrok - Korsbl. afgrøder 5-6 

Courgette, squash Ikke specifik - - 4-6 
Gulerod Nematoder, knold-

bægersvamp 
- - 4-6 

Løg Stængelnematoder, 
hvidråd, Fusarium 

- Porrer og purløg 5-6 

Pastinak, rodpersille, 
bladpersille 

Knoldbægersv. m.fl. - Skærmplanter 4-6 

Porrer Papirplet, Fusarium - - 5-6 
Rødbeder Nematoder - Bederoer, spinat 3-4 
Salat friland Ikke specifik - - 3-4  
Spinat Nematoder m.fl - Bederoer, rødbe-

der 
4 

Ærter Ærterodråd m.fl - Bønner 5 - 6 
Purløg - - - 4 

 1 Ikke fuldt effektiv resistens eller sorter ikke markedsført i Danmark 

 

Reduktion i medtagne skadevolder og afgrøder.  

AU er enig i, at det giver mening at reducere tabellen, således at der som udgangspunkt fokuseres 

på den skadevolder i en specifik afgrøde, som giver anledning til den længste karenstid. Hvor det 

giver mening, er visse afgrøder puljet, da de har samme hoved-skadevolder. Dette er eksempelvis 

gjort for bederoer, rødebede og spinat. Til tabellen er tilføjet hestebønner, som har manglet i tabel 

1 og som er relevant at medtage pga afgrødens stigende betydning og i lyset af at 

sædskiftesygdomme også spiller en rolle for denne afgrøde (Bertelsen 2014). For gulerødder er 

det præciseret, at det specifikt er gulerodscystenematoden, der er det altovervejende problem 

(Jørgensen & Hansen 2002).  

 

Den fremsendte Tabel 1 er på den baggrund reduceret til indholdet i Tabel 2. Ved reduktion af 

tabel 1 er der set bort fra enkelte afgrøde/skadevolder-kombinationer, men disse skønnes at 

være af mindre betydning i forhold til de hovedskadevoldere, som der er peget på. Som 

eksempel på skadevoldere der er fjernet kan nævnes knoldbægersvamp, der i princippet kan 

angribe næsten alle de bredbladede afgrøder, men som udgangspunkt ”overrules” af problemer 

med andre skadegørere, f.eks. nematoder. 
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Desuden er karensperioden for kål og raps koordineret – så der for begge nu er indsat 5 frie år.  

Specifikt for kålbrok er medtaget data fra en svensk og en dansk undersøgelse (figur 1)  (Nielsen 

og Bang 2016; Wallenhammer 1996), som viser reduktionen i angreb efter forskellige karenstider. 

Det bør bemærkes, at selv når man efterkommer karenstider kan man ikke med sikkerhed 

gardere sig helt imod angreb.    

 
Tabel 2 Tabellen viser hovedskadegøreren for de udvalgte afgrøder med angivelse af vejledende dyrkningsinterval 
(det vil sige antal år uden afgrøden også kaldet karensinterval) mellem modtagelige afgrøder i sædskiftet. Desuden 
er der angivet, om der findes resistente sorter samt alternative værter for skadegøreren.  

Afgrøde  Skadegører Resi-
stente 
sorter 

Angriber også Karensinterval 
(Antal år uden af-
grøden) 

Vinterhvede Goldfodsyge - Vintersæd Rug, triticale, vinter-
byg 

1-2* 

Bederoer, rødbeder, 
spinat 

Roecystenematoder +1 Korsblomstrede 3 

Kartofler Kartoffelcystenemato-
der 

+ - 3 

Raps Kålbrok +1 Korsblomstrede 5 
Ærter Ærterodråd - - 4-5 
Hestebønner  Fusarium  ærter 4-5  
Blomkål, broccoli, 
grønkål, hvidkål, 
kinakål, rosenkål, 
Rødkål, savoykål, 
spidskål  

Kålbrok - Korsbl. afgrøder 5 

Gulerod Gulerodscystenema-
toder 

- - 4-6 

Løg, Porre Stængelnematoder, 
hvidråd, Fusarium 

- Porrer og purløg,  
kartofler 

5-6 

 1 Ikke fuldt effektiv resistens eller sorter ikke markedsført i Danmark; *afhænger af jordtypen.  

 

Giver det mening at graduere mellem 1 og 0? 

For flere skadevoldere er der ikke sat en skarp grænse for karenstiden, men angivet intervaller på 

f.eks. 4-6 frie år. Det er svært at skaffe præcis dokumentation som viser, hvor meget risikoen 

ændrer sig ved at gå fra f.eks. 4 til 6 år jf. data, som er vist i figur 1. I mange tilfælde findes der ikke 

en sådan specifik dokumentation.  
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Det vurderes dog stadig at det i nogen tilfælde kunne være på sin plads at graduere 

pointgivningen som foreslået for visse bredbladede afgrøder i tabel 3. I denne tabel er angivet 

forslag til værdisætning for de specifikke afgrøder, som er vist i tabel 2. For hvede er der desuden 

foreslået en differentiering da problemomfanget med goldfodsyge er afhængigt af hvilken 

jordtype afgrøden dyrkes på. Det vurderes således, at  hvede efter 2.års vintersæd er problematisk 

på lettere jorde, mens dette i mindre grad er tilfældet på bedre lerjorde (Bødker et al 1990). Her 

vurderes det således mere ”retfærdigt” at give 0,5 i stedet for 0. 

I tilfælde af at MST ønsker en simplficieret pointgivning uden halve værdier, bør 0,5 værdierne 

erstattes med 0 værdier.  

Der er i besvarelsen ikke taget højde for om der dyrkes sorter med hel eller delvis resistens. Dette 

skyldes bl.a., at man ikke kan være sikker på at resistensen overfor f.eks. kålbrok er vedvarende. I 

Danmark findes pt kun P1 typen, mens der i Tyskland findes flere racer. Der er flere steder fundet 

smitteracer i Danmark, som kan angribe de resistente sorter. De fleste steder vurderes resistensen 

dog endnu at være relativt effektiv (Nielsen 2014).  

 

 

  

 

 
Figur 1 a : Sammenhæng mellem antal rapsfrie år 
og angreb af kålbrok. Svenske data fra vårraps 
vurderet igennem en 16 årig periode. 
Wallenhammer 1996 

Figur 1 b: Sammenhæng mellem antal rapsfrie år 
og Procent angrebne planter med kålbrok. 
Danske data fra Sønderjylland 2016. Nielsen & 
Bang 2016 
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Tabel 3: I denne tabel vises forslag til værdier, hvor der tages hensyn til sædskiftebårne sygdomme og skadedyr i 
landbrugsafgrøder baseret på de vejledende dyrkningsintervaller i tabel 2. 
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bælgplanter, ærter, hestebønner ærterodråd, Fusarium.  1 1 0,5 0 0
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