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Årsager til udbyttestagnation i dansk 
vinterhvede

Nationale kornudbytter i vinterhvede i Danmark har været stagnerende siden 1990. Der er man-
ge årsager hertil, herunder ændringer i gødningsmængder og hyppighed af hvede efter hvede. 
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Det nationale kornudbytte af 
vinterhvede i Danmark er steget 
fra 43 dt/ha i 1960’erne til 71 dt/
ha efter 2000. Før 1970 var ud-
byttet i Danmark sammenlig-
neligt med udbytter i Holland, 
mens det oversteg udbyttet i 
Belgien og Storbritannien med 
4 dt/ha, i Tyskland med 8 dt/ha 
og i Frankrig med 12 dt/ha. I 
løbet af 1980’erne og 1990’er-
ne sakkede væksten i de dan-
ske nationale udbytter bagud, 
og rækkefølgen ændredes. Si-
den årtusindskiftet er det danske 
nationale udbytte af vinterhvede 
blevet overgået af udbytterne i 
Holland og Belgien med 11 dt/
ha, og de danske udbytter blev 
desuden overhalet af udbytterne 
i Tyskland og Storbritannien og 
indhentet af de nationale franske 
udbytter.

Den gennemsnitlige årlige 
udbyttestigning var 0,8 dt/ha 
i de seneste 4 årtier, men stig-
ningen har været ujævn, og tæt 
på nul især siden slutningen af 
1990’erne. Dette giver grund til 
bekymring, ikke kun for land-
brugsorganisationerne i Dan-

mark, men også for samfundet 
i almindelighed, idet stigende 
kornudbytter er en forudsætning 
for stadig vækst i landbrugspro-
duktionen af både fødevarer og 
bioenergi. Imidlertid er stagne-
rende udbytter ikke kun et dansk 
problem, men et fænomen der 
også er blevet iagttaget i andre 
nordvesteuropæiske lande siden 
2000.

Formålet med denne under-
søgelse var at identifi cere æn-
dringer i miljømæssige betin-
gelser, i fremskridt inden for 
avlsarbejde eller i dyrknings-
praksis, der kunne forklare de 
stagnerende udbytter. Analy-
serne omfattede virkningen af 
jordtype, klima og ydre faktorer, 
avlsarbejde og genetik, gødsk-
ning, plantebeskyttelse, sæd-
skifte, teknologi og landbrugs-
drift. Teknologi blev behandlet 
i forhold til jordbearbejdning og 
jordpakning men omfattede og-
så overvejelser om landbrugs-
drift. Generelt set var analyserne 
begrænset til datasæt, hvor ud-
bytteændringer over tid kunne 
tilskrives bestemte årsager. Des-

værre er muligheden for fortolk-
ning ofte begrænset på grund af 
en samtidig indfl ydelse af fl ere, 
uadskillelige faktorer. 

De skønnede virkninger af 
ændringer i miljømæssige og 
driftsmæssige faktorer i kornud-
byttet af vinterhvede i perioden 
fra 1990 til 2006 er opsumme-
ret i tabel 1. Nogle få faktorer 
har øget udbyttepotentialet, især 
avlsarbejde, men adskilleli-
ge faktorer har haft en negativ 
indvirkning på kornudbyttet af 
vinterhvede (tabel 1). Reduk-
tionerne i anvendelse af kvæl-
stofgødning og måden, hvorpå 
denne begrænsning er blevet 
pålagt, skønnes at have reduce-
ret udbytter med op til 3,1 dt/
ha. Husdyrgødning udbringes 
nu på en stor del af hvedearea-
let, hvilket forårsager skader på 
afgrøden, og der er også nogle 
skønnede langtidsvirkninger af 
jordpakning herved, der påvir-
ker kornudbyttet. Der har været 
en tendens til en højere andel af 
vinterhvede i sædskifterne, der 
har øget hyppigheden af hve-
de efter hvede, hvilket øger de 
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udbyttetab, der er forårsaget af 
goldfoldsyge og måske orange-
gul hvedegalmyg. En stigning i 
anvendelse af reduceret jordbe-
arbejdning antages også at have 
reduceret kornudbytterne, hvis 
den er kombineret med dårlige 
sædskifter med en høj andel af 
hvede. En reduktion i det gene-
relle forbrug af svampemidler 
antages stort set at opveje forde-
lene ved mere effektive svampe-
midler.  

Samlet set burde disse fak-
torer have resulteret i et korn-
udbytte i vinterhvede på 7,0 til 
10,0 dt/ha i perioden 1990 til 
2006. I virkeligheden blev ud-
byttet kun øget med ca. 3,1 dt/
ha. Dette gab mellem opnåede 
og beregnede udbyttestignin-
ger kan delvist forklares med de 
lave kornpriser i denne periode, 
som sandsynligvis har reduceret 
dyrkningsintensiteten, især ved 
at reducere antallet af arbejdsti-
mer og omkostningerne til for-
brugsvarer. Der er ikke redegjort 
direkte for sådanne virkninger 
af dyrkningsintensitet i bereg-
ningerne i tabel 1. Den øgede 
hyppighed af dyrkning af vinter-
hvede med en tendens til konti-

nuerlig dyrkning kan være et 
overset problem, idet et dårligt 
sædskifte signifi kant øger den 
negative indvirkning af ukrudt, 
skadedyr og sygdomme, f.eks. 
resulterer forekomsten af gold-
fodsyge i sædskifter med en høj 
hyppighed af hvede i udbyttetab 
på op til 25%.

De nationale kornudbytter 
af vinterhvede i Danmark blev 
øget med 0,18 dt/ha/år i perio-
den 1990 til 2009. En analyse af 
disse udbytter viste en årlig ud-
bytteforøgelse på 0,30 dt/ha, når 
udbytterne blev korrigeret for 
virkningerne af klimavariation. 
En lignende analyse baseret på 
data fra normalt behandlede par-
celler fra mere end 6000 mark-
forsøg i vinterhvede i Danmark 
i perioden 1992 til 2008 viste 
klimakorrigerede årlige udbyt-
testigninger på 0,71 og 0,47 dt/
ha for henholdsvis sandjord og 
lerjord. Denne højere årlige ud-
byttestigning tyder på en mere 
omhyggelig dyrkning i de kon-
trollerede markforsøg end i na-
tional målestok.  

Afstanden mellem udbytter, 
der er opnået i velgennemførte 
markforsøg, udført på veldrevne 

marker, og udbytte, der er op-
nået i praksis, udtrykt ved det 
nationale gennemsnit, er signifi -
kant. En del af dette gab mellem 
potentielle og faktiske udbytter 
kan forklares ved ændringer i 
faktorer, der har en negativ ind-
virkning på udbyttet i vinterhve-
de (tabel 1), men der er stadig en 
forskel på 9 dt/ha. I 2008 var det 
nationale gennemsnitlige udbyt-
te 79 dt/ha, eller 8 dt/ha mere 
end gennemsnittet i det foregå-
ende årti, hvilket tyder på, at den 
udbyttestigning, der var opnået 
gennem avlsarbejde, stadig kan 
realiseres i praksis, når andre 
forhold såsom klima og prisfor-
ventninger er gunstige. 

Nogle af de skønnede årsager 
til udbyttetab vil sandsynligvis 
vare ved, især de, der er relate-
rede til reduktioner i mængder-
ne af kvælstofgødning, udbring-
ning af husdyrgødning til en 
større del af hvedearealet og den 
højere hyppighed af hvede efter 
hvede i sædskifterne. Imidler-
tid vil sådanne virkninger ikke 
forventes at stige i fremtiden, 
og det betyder, at de vedvaren-
de udbyttestigninger fra avlsar-
bejde bør vise sig mere tydeligt i 
de nationale kornudbytter. Dette 
kræver en vedvarende og ihær-
dig indsats i forbedring af af-
grødestyringen på bedrifts- og 
markniveau. Højere kornudbyt-
ter i fremtiden kan også kræve 
stigninger i mængden af kvæl-
stofgødning, især hvis protein-
koncentrationerne i korn skal 
fastholdes.  ■
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Tabel 1. Skønnede virkninger af miljømæssige, genetiske og dyrkningsmæssige faktorer 
på udbyttet af vinterhvede 1990-2006 (17 år). Faktorer, der ikke skønnes at have nogen 
virkning på udbyttet, er ikke vist. Positive værdier viser øget udbytte, og negative værdier 
viser fald.

Ændring i hvedeudbytte (dt/ha)
Klima -2,0
CO2 2,7
Avlsarbejde 15,3
Begrænsninger i kvælstofmængde -2,1 til -3,1
Udbringning af husdyrgylle -1,2
Forbedrede svampemidler 5,0 til 6,0
Fokus på nettoudbytte i plantebeskyttelse -4,0 til -5,0
Goldfodsyge (mere monokultur) -3,0
Orangegul hvedegalmyg -0,5
Mere reduceret jordbearbejdning -0,2
Jordpakning -1,0
Sum af alle faktorer 7,0 til 10,0
Iagttaget national udbyttestigning 3,1


