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Notat vedrørende mellemafgrøder 
 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet har 
modtaget en bestilling fra Plantedirektoratet 5. februar 2009 med følgende 
ordlyd: 

Den 29. april 2008 modtog Plantedirektoratet svar på bestilling ang. 
mellemafgrøder fra DJF. På Plantekongressen 2009 præsenterede DJF de seneste 
resultater, der bl.a. inkluderede et års yderligere forsøgsresultater.  

DJF bedes på den baggrund udarbejde et kort notat, der beskriver hvorvidt 
konklusionerne i notatet af 29. april bør/kan revurderes. Bl.a. bør der indgå, 
hvorvidt de yderligere erfaringer med mellemafgrøder giver anledning til ændret 
N-reduktionseffekt, og om DJF er kommet tættere på en praksis med 
mellemafgrøder, der giver sikkerhed for effekten. Her tænkes særligt på så- og 
oppløjningstidspunkt.  

 

Nærværende notat, der er vedlagt bestillingen som Bilag 1, er udarbejdet af 
seniorforsker Ingrid K. Thomsen, Institut for Jordbrugsproduktion og 
Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Århus Universitet. 

 
Desuden er mailen vedlagt et Bilag 2 (Resume fra Plantekongres 2009) og 
Bilag 3 (Præsentation fra Plantekongres 2009: 
http://www.lr.dk/planteavl/informationsserier/info-
planter/plk09_shw_f10_1_i_k_thomsen.pdf) 
 
Med venlig hilsen 
Susanne Elmholt 
Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
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Dato: 27. februar 2009 
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Mobiltlf:  
E-post: 
Susanne.Elmholt@agrsci.dk 
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Bilag 1 
 
Notat vedrørende mellemafgrøder 
Seniorforsker Ingrid K. Thomsen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet 

Foulum, 27. februar 2009 

Bestilling 
Den 29. april 2008 modtog Plantedirektoratet svar på bestilling ang. 
mellemafgrøder fra DJF i form af en udredning med titlen ” Dyrkning og 
effektivitet af mellemafgrøder – foreløbige resultater”. På Plantekongressen 
2009 præsenterede DJF de seneste resultater, der bl.a. inkluderede et års 
yderligere forsøgsresultater. Plantedirektoratet har på den baggrund bedt 
DJF udarbejde et kort notat, der beskriver, hvorvidt konklusionerne i 
udredningen af 29. april bør/kan revurderes. Blandt andet ønsker 
Plantedirektoratet svar på, hvorvidt de yderligere erfaringer med 
mellemafgrøder giver anledning til ændret N-reduktionseffekt, og om DJF 
er kommet tættere på en praksis med mellemafgrøder, der giver sikkerhed 
for effekten. Her tænkes særligt på så- og oppløjningstidspunkt.  

Baggrund 
Mellemafgrøder defineres som en afgrøde, der dyrkes mellem to 
vintersædsafgrøder med henblik på at opsamle kvælstof i den pågældende 
periode. Mellemafgrøder kan til en vis grad sammenlignes med 
efterafgrøder, men i modsætning til disse vil mellemafgrøder skulle 
nedpløjes tidligere, og vil ikke blive efterfulgt af vårsæd. 
Muligheden for at opfylde kravene til plantedække er ændret, så der 
forudsættes, at der i et vist omfang dyrkes vårsæd. Der er dog stor interesse 
for fortsat at kunne dyrke 100% vintersæd på nogle ejendomme, og det har 
derfor været foreslået, at mellemafgrøder i en eller anden form skal kunne 
erstatte efterafgøder.  
Til belysning af potentialet for dyrkning af mellemafgrøder blev der i et 
samarbejdsprojekt mellem DJF og Landscentret igangsat forsøg i 
vækstsæsonerne 2006-07, 2007-08 og 2008-09. Forsøgene blev påbegyndt 
ved udsåning af mellemafgrøder i vinterhvede og afsluttet ved høst af den 
efterfølgende vinterhvede sået efter nedmuldning af mellemafgrøden i 
september året før.  
Forsøgene i 2006-07 blev vurderet til ikke at være udført tilfredsstillende, 
hvorfor der i Udredningen af 29. april 2008 kun blev inkluderet få målinger 
fra denne serie. Udredningen var derfor først og fremmest baseret på 
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resultater fra forsøget 2007-08, som på tidspunktet for udarbejdelsen af 
Udredningen endnu ikke var afsluttet. 
På nuværende tidspunkt (februar 2009) foreligger resultater fra det nu 
afsluttede forsøg 2007-08 samt resultater indtil efteråret 2008 fra forsøget 
2008-09. Konklusionerne fra Udredningen kan således sammenholdes med 
disse nye resultater. 

Metoder 
Forsøgene er gennemført på to jordtyper (sandblandet lerjord og lerblandet 
sandjord). Som mellemafgrøde blev anvendt olieræddike udsået til to 
tidspunkter før høst og et tidspunkt efter høst. Ved såning før høst blev 
frøene spredt på jordoverfladen i vinterhvedeafgrøden, medens der blev 
foretaget en harvning af jorden inden såning af olieræddike efter høst. 
Såtidspunkterne sigtede mod, at olieræddiken skulle sås henholdsvis 2-4 
og 1-2 uger før forventet høst samt umiddelbart efter høst. I referenceleddet 
(ikke-renholdt stubjord) lå jorden ubehandlet mellem høst af vinterhvede 
og såning af den næste vinterhvede, hvorved ukrudt og spildkorn spirede 
frem. I 2007-08 og 2008-09 forsøgene indgik desuden et led, hvor jorden 
blev kemisk renholdt med Roundup mellem høst og såning. Olieræddiken 
blev fræset ned umiddelbart inden såning af den efterfølgende 
vinterhvede. 
I forsøgene foretages ikke målinger af afgrødernes omsætning i jorden eller 
fortløbende nitratudvaskning. I Udredningen blev forsøgsresultaterne 
derfor suppleret med modelberegninger af disse parametre i det omfang, 
det viste sig muligt. 

Konklusioner fra Udredningen 
I Udredningen af 29. april 2008 blev det bl.a. konkluderet: 

• At en mellemafgrøde af olieræddike, udsået ved bredspredning i 
vinterhvede før høst, har potentiale til at optage store mængder 
kvælstof i de efterfølgende måneder og dermed reducere mængden af 
uorganisk kvælstof i jorden.  

• En mellemafgrøde forventes ikke at øge forbruget af pesticider, men det 
kan blive nødvendigt at foretage en ekstra jordbearbejdning for at få 
indarbejdet en mellemafgrøde før såning af den efterfølgende 
vintersæd.  

• De samlede omkostninger for etablering af mellemafgrøder er således 
noget højere end omkostningerne ved etablering af efterafgrøder.  

• Modelberegninger tyder på, at udvaskningsreduktionen ved 
anvendelse af mellemafgrøder er lavere end for efterafgrøder. En 
eventuel anbefaling af mellemafgrøde kan derfor indebære, at der 
kræves et større areal med mellemafgrøder til erstatning af et givet 
areal med efterafgrøder.  
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Yderligere forsøgsresultater  
Af yderligere resultater, der er opnået efter udarbejdelse af Udredningen, 
foreligger nu resultater for uorganisk kvælstof i jord i marts 2008 fra 
forsøgene 2007-08 samt udbytteresultater for hvede dyrket med og uden 
mellemafgrøder i samme forsøg. Ligeledes er der i 2008-09 forsøgene målt 
kvælstofoptagelse i mellemafgrøden samt indhold af uorganisk kvælstof i 
jord i september og november 2008. 
I marts 2008 var der i 2007-08 forsøgene ikke forskel på uorganisk kvælstof 
i jord med og uden en tidligere mellemafgrøde af olieræddike, hvilket var 
tilsvarende resultatet opnået i februar 2008. 
Kerneudbytte og kvælstofoptagelse i hveden høstet 2008 i 2007-08 
forsøgene var ikke generelt påvirket af, om der i det foregående år havde 
været en mellemafgrøde af olieræddike, eller om jorden havde ligget urørt 
fra høst af den første vinterhvede til såning af den næste. Der kunne altså 
ikke måles en eftervirkning af mellemafgrøden. 
Tidspunkt for såning af mellemafgrøden i 2008-09 forsøgene samt høst af 
den hvedeafgrøde, som mellemafgrøden var sået ud i, varierede meget 
mellem de to lokaliteter. Hvor mellemafgrøden var sået til det planlagte 
tidspunkt, og hvor høst af hveden var sket tidligt, viste mellemafgrøden 
igen at have et stort potentiale for vækst og kvælstofoptagelse, og havde 
optaget op til 29 kg N ha-1 i september. Ved rettidig såning efter høst var 
optagelsen ca. 21 kg N ha-1. På lokaliteten, hvor såning og høst blev 
forsinket, havde olieræddiken i 2008-09 forsøget optaget 2-4 kg N ha-1.  
De forskellige betingelser for vækst afspejledes i indholdet af uorganisk 
kvælstof i jord i 2008-09 forsøgene. Ved god vækst af mellemafgrøden var 
indholdet af uorganisk kvælstof reduceret med op til 30 kg N ha-1 i 
september. I november 2008 var der ingen signifikante forskelle i indhold 
af uorganisk kvælstof, selvom der var tendens til reduceret indhold efter 
mellemafgrøder, der havde haft høj kvælstofoptagelse. 

Vedrørende evt. behov for revurdering af konklusioner 
fra Udredningen 
På baggrund af de nye resultater fra forsøgsåret 2008-09 vurderer vi, 
at konklusionerne fra Udredningen i 2008 stadig er valide. Det forbehold, 
vi dengang anførte vedr. manglende sikkerhed som følge af et begrænset 
datagrundlag fra eksperimentelle undersøgelser, gælder dog også stadig, 
da datamaterialet – selv med de nye tal – stadig er for spinkelt til at drage 
endelige konklusioner.  
Olieræddike, dyrket som mellemafgrøde, har igen vist sig at have 
potentiale for hurtig vækst og høj kvælstofoptagelse og dermed reduktion 
af indholdet af uorganisk kvælstof i jorden. De nyeste forsøgsresultater 
viser dog også, at sen såning af olieræddike og sen høst kan betyde, at 
mellemafgrøden ikke når at udnytte dette potentiale. Som det også anføres 
i Udredningen, vil det derfor være hensigtsmæssigt at sikre tidlig såning 
ved spredning af frø før høst af hovedafgrøden frem for at vente med 
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såning til efter høst. Tidlig såning kan dog ikke forhindre, at der evt. kan 
forekomme utilstrækkelig vækst af mellemafgrøden ved sen høst.  
Mht. pløjetidspunkt anses det stadig hensigtsmæssigt at pløje så sent som 
muligt inden såning af den efterfølgende afgrøde. 
Mht. eftervirkning af olieræddike i den efterfølgende afgrøde kan der i de 
indtil nu gennemførte forsøg ikke påvises nogen effekt mht. udbytte og 
kvælstofoptagelse. Der er således ikke basis for anbefaling af ændret N-
reduktionseffekt. 

Anbefalinger vedrørende mellemafgrøder  
Nærværende notat og Udredningen af 29. april 2008 bygger hovedsageligt 
på to års markforsøg, som afsluttes ved høst 2009. I disse markforsøg 
indgår alene overjordisk vækst samt udtagning af jordprøver til 
bestemmelse af uorganisk kvælstof til fire tidspunkter gennem 
vækstsæsonen.  
Som anbefalet i Udredningen, bør der først drages konklusioner efter flere 
års registreringer af mellemafgrøders etablering og udvikling i forsøg, som 
også inkluderer egentlige udvaskningsmålinger.  
Ved DJF er der i 2008 igangsat et mindre forsøg med mellemafgrøder, hvor 
der også gennemføres målinger af udvaskning. Resultater fra dette forsøg 
vil komme løbende over de kommende år. Ud over dette forsøg er der brug 
for yderligere dokumentation for vækst af mellemafgrøder og sikkerhed i 
dyrkningen ved afprøvninger på forskellige jordtyper under forskellige 
klimatiske forhold, og ved forskellige høsttidspunkter for hovedafgrøden. 
Det vil desuden være hensigtsmæssigt at supplere sådanne målinger med 
mere detaljerede forøg til belysning af omsætning af plantemateriale. 
 
Bilag 2: Resume fra Plantekongres 2009 
Bilag 3: Præsentation fra Plantekongres 2009 
(http://www.lr.dk/planteavl/informationsserier/info-
planter/plk09_shw_f10_1_i_k_thomsen.pdf) 


