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INSTITUT FOR 
JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ 
DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Plantedirektoratet 

Kommentarer fra DJF vedr. landbrugets høringssvar på 
gødskningsloven. 

 
 
DJF har d.d. per mail modtaget tre tillægsspørgsmål fra PD vedr. land-
brugets høringssvar på gødskningsloven til besvarelse henholdsvis i 
dag og i morgen onsdag d. 23/9 kl. 14.  
 
Spørgsmål fra PD og vores svar er vedlagt.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Finn P. Vinther, 
Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og Bioenergi 
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Spørgsmål fra Plantedirektoratet. 
 
1) Hvad er den udvaskningsreducerende effekt af hhv. ukrudt/spildkorn 
og ingen jordbearbejdning splittet op i virkemidlet ingen jordbearbejd-
ning. Vi vil meget gerne have et tal.  
 
2) Hvad er den teoretiske effekt på udvaskningsreduktionen af at frem-
rykke datoen for kemisk ukrudtsbekæmpelse fra den 20. oktober til den 1. 
oktober. Vi vil meget gerne have et tal. 
 
3) Har Leif Knudsen, Landscentret ret i hans antagelse om at 75 % af græs 
til vintersæd ligger på lerjord. Dette påvirker nemlig omkostningerne gan-
ske meget. 
 
 
Nedenstående svar er udarbejdet af Elly Møller Hansen og Finn 
P. Vinther. 
 
1) I ”Noget for noget” rapporten vurderes det, at en udskydelse af jordbe-
arbejdning til efter januar reducerer udvaskningen med ca. 18 kg N/ha, 
forudsat at der ikke ukrudtbehandles i efteråret. Hvis jordbearbejdningen 
udskydes til sent efterår (1/11), så øges risikoen for udvaskning, og der 
vurderes at være en udvaskningsreduktion på ca. 10 kg N/ha. Endvidere 
er det nævnt i rapporten, at ovennævnte vurderinger af effekternes stør-
relse i betydeligt omfang er baseret på et skøn. Der er således ikke noget 
fagligt belæg for at vurdere hvor stor en del af effekten, der kan tilskrives 
hhv. ukrudt/spildkorn og ingen jordbearbejdning.  
Som nævnt er de ca. 18 kg N/ha i betydeligt omfang baseret på et skøn, og 
da vi ikke har kendskab til forsøg som kan adskille effekten hhv. 
ukrudt/spildkorn og ingen jordbearbejdning, er det ikke muligt at give et 
absolut tal, men vi vurderer at det er omkring halvdelen til hver; altså ca. 
9 kg N/ha, som skyldes ukrudt/spildkorn og ca. 9 kg N/ha som skyldes in-
gen jordbearbejdning. 
 
2) I forlængelse af svaret ovenfor, hvor vi antager at udvaskningen reduce-
res med ca. 9 kg N/ha som følge af ukrudt/spildkorn, vurderer vi, at en 
væsentlig del af udvaskningsreduktionen skyldes, at ukrudt og spildkorn 
optager den overvejende del af kvælstoffet i den første del af efteråret ind-
til slutningen af oktober.  
Dvs., at hvis datoen for kemisk ukrudtsbekæmpelse rykkes frem fra d. 20. 
til d. 1. oktober, vil det kunne forhindre ukrudt og spildkorn i at optage en 
væsentlig del af kvælstoffet. Vi vurderer derfor, at den udvaskningsredu-
cerende effekt herved vil blive reduceret med 5-9 kg N/ha.   
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3) Som supplement til spørgsmålet skal det nævnes, at Leif Knudsen, 
Landscentret i et notat til PD d. 21/9 påpeger, at forbuddet mod omlæg-
ning af græs i perioden 1. juni til 1. februar vil medføre betydelige omkost-
ninger for landbrugt. Årsagen hertil er bl.a. at reglen vil medføre, at det 
ikke bliver muligt at omlægge græs til vinterkorn, hvilket vil tvinge en 
række landmænd til at skifte fra vintersæd til vårsæd. 
 
Mht. Leif Knudsens antagelse om at 75 % af græs til vintersæd ligger på 
lerjord, har DJF ikke fagligt belæg for en anden vurdering, idet vinterhvede 
og vinterbyg hovedsagelig dyrkes på lerjord.  
         


