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Vedrørende alternativer til efterafgrøder 
 
Plantedirektoratet har d. 10. november 2009 anmodet DJF om generelle 
bemærkninger til et vedhæftet notat om metodefrihed til 
efterafgrødekravene, samt forslag til omregningsfaktorer.  

Baggrunden for bestillingen er, at Plantedirektoratet som beredskab til den 
fortsatte drøftelse af gødskningslovforslaget har udarbejdet et notat med 
oversigt over mulige alternativer til efterafgrøder, dvs. mulige alternativer, 
der ligger ud over muligheden for nedsat kvælstofkvote og 
mellemafgrøder.   

Med henvisning til notatet, som er vedhæftet som Bilag 1 i forlængelse af 
besvarelsen, har DJF nedenstående generelle bemærkninger samt for de 
enkelte virkemidler en række specifikke kommentarer og forslag til 
omregningsfaktorer. Besvarelsen er udarbejdet af seniorforskere Uffe 
Jørgensen, Peter Sørensen, Karen Søegaard og Finn P. Vinther, Institut for 
Jordbrugsproduktion og Miljø. 

 

 

Generelle bemærkninger 
Det virker umiddelbart som en god idé at foreslå nogle valgmuligheder til 
begrænsning af nitratudvaskning som alternativ til efterafgrøder. 

Ved beregning af omregningsfaktorer foreslås, at der konsekvent tages 
udgangspunkt i udvaskning fra rodzonen. Vi vil gerne understrege, at der 
stor usikkerhed på de værdier, der anvendes i beregningerne, og 
usikkerheden på de beregnede omregningsfaktorer vil derfor være ganske 
betydelig. 

Hvis der særligt er fokus på arealer på lerjord, bør det bemærkes, at 
efterafgrøders absolutte effekt er lavere end på sandjord. 
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Sammen med udtryk som ”DJF har opgjort…” eller ”Ifølge FØI…” bør der 
være en præcis kildeangivelse. Det vil lette både arbejdet med at vurdere 
beregningerne, samt PD’s videre arbejde med notatet.  

 

Specifikke bemærkninger 

1) Vedvarende energiafgrøder 
 

Titel foreslås ændret til: 

Flerårige energiafgrøder 
 

Generelt 

Der er lidt forskel i forudsætningerne bag de udvaskningstal, som findes 
angivet for efterafgrøder og for flerårige energiafgrøder. Der findes således 
kun målinger af udvaskning fra danske energiafgrøder på sandjorde, og 
det antages derfor foreløbigt, at udvaskningen på lerjord ligger på samme 
niveau som på sandjord (det er en konservativ betragtning, formentlig vil 
udvaskningen være lavere på lerjord).  

Ved vurdering af efterafgrøders udvaskningsreduktion er gennemført en 
omfattende vurdering af efterafgrøders eftervirkning i sædskiftet. Det har 
resulteret i en indregning af eftervirkningen i gødningsregnskabet, 
differentieret efter ejendommens husdyrgødningsniveau, og effekten af 
denne reduktion i det generelle gødningsniveau er indregnet i 
efterafgrødernes udvaskningsreduktion. En tilsvarende grundig analyse af 
eftervirkning af flerårige energiafgrøder er ikke gennemført. Den vil heller 
ikke være mulig p.t., da der ikke findes udvaskningsmodeller, der kan 
håndtere disse afgrøder. Der er dog indregnet en vis forventet 
merudvaskning i sædskiftet efter energiafgrødernes omlægning i de 
gennemsnitlige udvaskningsniveauer fra afgrøderne. 

 

Udvaskningsreduktion ved omlægning til flerårige energiafgrøder 

I et faktablad fra projektet N-risikovurdering har vi skrevet flg.: ” Ved 
etablering af flerårige energiafgrøder på intensiv landbrugsjord sker en 
betydelig nitratudvaskning i de første 1-2 år (Mortensen et al., 1998), 
ligesom det typisk sker ved skovrejsning på landbrugsjord. Det er dog 
muligt at begrænse udvaskningen ved brug af dækafgrøder mellem 
rækkerne. Efter etableringsperioden er der målt meget lav udvaskning fra 
pil og elefantgræs, oftest mellem 1 og 15 kg N pr. ha (Jørgensen &  
Mortensen, 2000). En vurdering af den gennemsnitlige udvaskning på 
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sandjord over en 20-årig rotation, hvilket forventes at være økonomisk 
fornuftigt, er på 15-30 kg N pr. ha ved gødskning efter normen med 75 -
120 kg N pr. ha (Jørgensen & Mortensen, 1997). Der findes kun begrænset 
viden om udvaskning fra flerårige energiafgrøder på lerjord, som ikke 
giver grundlag for at angive et andet udvaskningsniveau end på sandjord. 

Nitratudvaskningen fra almindeligt græs til slet kan ved et lavt 
gødskningsniveau (under 100 kg N pr. ha pr. år) forventes at være på 
samme niveau som de øvrige energiafgrøder (15-30 kg N pr. ha). Effekten 
på kvælstoftabet fra et areal ved omlægning til flerårige energiafgrøder 
afhænger af, hvilken driftstype udtagningen erstatter. Til sammenligning 
med landbrugsdrift viser modelberegninger for et sædskifte med vårbyg, 
vinterbyg, vinterraps og vinterhvede en gennemsnitlig udvaskning på 44 
kg N pr. ha på lerjord og 71 kg N pr. ha på sandjord. Dette gælder som 
gennemsnit af vådt og tørt klima i Danmark. Etablering af energiafgrøder 
vil i forhold til et sådant sædskifte gennemsnitligt reducere udvaskningen 
med 15-30 kg N pr. ha på lerjord og 40-55 kg N pr. ha på sandjord.”  

 

Omregningsfaktor mellem efterafgrøder og flerårige energiafgrøder 

Det skal vurderes, om der skal regnes med gennemsnitlige værdier for 
jordtype, husdyrgødningsniveau og nedbørsregime, eller om der skal 
fokuseres specielt på fx lerjord. 

Som gennemsnit af ler- og sandjord kan af ovenstående effektvurdering 
beregnes en reduktion på 28-43 kg N/ha ud af rodzonen. Efterafgrøders 
effekt ud af rodzonen vurderes til 22-40 kg N/ha, afhængigt af 
husdyrintensiteten (Sørensen et al., 2009). Beregnet som gennemsnit af 
disse størrelser giver det en omregningsfaktor på 31/36 =  0,9, således at 
der skal etableres 0,9 ha med energiafgrøder for at erstatte 1 ha 
efterafgrøde. 

Det skal bemærkes, at en anden effekt vil være, at der ikke skal indregnes 
en eftervirkning fra energiafgrøderne i gødningsregnskabet, således som 
det er tilfældet med energiafgrøderne. 

 

2) Jordudtagning 
 

Titel foreslås ændret til: 

Udtagning af landbrugsjord på højbund til vedvarende 
græs 
Nitratudvaskning fra udtaget landbrugsjord med vedvarende 
plantedække forventes at ligge mellem 10 og 20 kg N pr. ha årligt 
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(Waagepetersen, 1992). Størrelsen må forventes at afhænge noget af tiden 
siden landbrugsudnyttelsens ophør. Der er fundet en hurtig nedgang i 
udvaskning efter udtagning, men det er usikkert, hvorvidt der sker en 
senere stigning i udvaskningen. Få år efter udtagning kan udvaskningen 
være så lav som 1-9 kg pr. ha (Jørgensen, 2004). Der er ikke noget godt 
grundlag tilgængeligt til at skelne mellem effekten på sandjord og lerjord, 
og fra arealer med flerårig brak kan regnes med en gennemsnitlig årlig 
udvaskning på 10 kg N pr. ha. Modelberegninger for et sædskifte med 
vårbyg, vinterbyg, vinterraps og vinterhvede giver en gennemsnitlig 
udvaskning på 44 kg N pr. ha på lerjord og 71 kg N pr. ha på sandjord. 
Dette gælder som gennemsnit af vådt og tørt klima.  

Udtagning i et sådant sædskifte vil således gennemsnitligt reducere 
udvaskningen med 34 kg N pr. ha på lerjord og 61 kg N pr. ha på 
sandjord.  

 

Omregningsfaktor mellem efterafgrøder og udtagning af landbrugsjord på 
højbund 

Udtagning af sædskifteareal reducerer altså udvaskningen fra rodzonen 
med i gennemsnit 34 kg N pr. ha på lerjord og 61 kg N pr. ha på sandjord 
eller gennemsnitligt ca. 48 kg N pr. ha. Efterafgrøders reducerende effekt 
på udvaskning fra rodzonen vurderes til 22-40 kg N/ha, afhængigt af 
husdyrintensiteten (Sørensen et al., 2009). Beregnet som gennemsnit af ler- 
og sandjord giver det en omregningsfaktor på 31/48 = 0,7, hvilket betyder 
at der skal udtages 0,7 ha sædskifteareal for at erstatte 1 ha efterafgrøde. 

 

3) Mulighed for handel med efterafgrøder indenfor 
samme vandopland 
Ingen kommentarer. 

 

4) Slæt i stedet for græsning 
Titel foreslås ændret til: 

Slæt i stedet for afgræsning 
Det vurderes, at de anslåede effekter af at tage slæt i stedet for afgræsning 
er i overensstemmelse med effekter, der kan opnås i praksis. Der bør dog 
gives en kildehenvisning!  

Ved anvendelse af den ovenfor nævnte effekt af efterafgrøder på 
udvaskningen fra rodzonen (22 og 40 kg N/ha på henholdsvis ler- og 
sandjord) kan omregningsfaktorer beregnes. Det vurderes dog, at dette 
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alternativ ikke vil få særlig stor betydning i praksis, idet det primært vil 
være svinebrug, der får brug for alternativer til efterafgrøder.      

5) Gylleseparering 
Titel foreslås ændret til: 

Gylleseparering og afbrænding af fiberfraktion 
Effekten på N udvaskning af separering af svinegylle samt afbrænding af 
fiberrest er vurderet af Waagepetersen et al. (2009) på basis af 
modelberegninger af den langsigtede (50 år) N udvaskning efter tilførsel af 
husdyrgødning. Effekten er vurderet til 2,8 og 5,2 kg N/ha på henholdsvis 
lerjord og sandjord ved tilførsel af 100 kg N/ha med svinegylle og 
tilpasning af tilført handelsgødning efter afgasning og afbrænding. Det 
kan antages at der typisk tilføres 1,4 DE/ha med svinegylle, og afbrænding 
af fiberfraktion kan beregnes at medføre reduktion i N udvaskning på 3,9 
og 7,3 kg N/ha på hhv. lerjord og sandjord. Reduktionen i N udvaskning 
ved anvendelse af efterafgrøder på arealer tilført >0,8 DE/ha er 28 og 46 
kg N/ha på hhv. ler- og sandjord (Sørensen et al., 2009).  

Omregningsfaktor mellem efterafgrøder og gylleseparering med afbrænding af 
fiberfraktion 

Det kan således beregnes, at afbrænding af fiberrest fra svinegylle kan 
erstatte 2,8/28 = 0,10 ha efterafgrøde/behandlet DE på lerjord og 5,2/46 = 
0,11 ha efterafgrøde/ behandlet DE på sandjord, eller i gennemsnit af 
jordtyper 0,1 ha efterafgrøde/ behandlet DE. Dette forudsætter naturligvis, 
at den afbrændte husdyrgødning ikke erstattes af anden organisk gødning 
på arealet, eller at husdyrproduktionen udvides.  

Effekten ved afbrænding af fiberrest fra kvæggylle er op til 50% større 
afhængigt af bl.a. sædskifte (Waagepetersen et al., 2009). 

Konsekvenser 

Klimaeffekten af afbrænding af fiberfraktion er beregnet i rapporten 
Landbrug og Klima (Fødevareministeriet, 2008). Der er beregnet en 
reduktion i emissionen på 9,2 og 7,6 kg CO2-ækv./ton gylle ved 
behandling af hhv. ubehandlet og afgasset svinegylle. I denne beregning er 
der taget højde for energiudbytte, energi til produktion af handelsgødning 
samt effekt af reduceret kulstofbinding i jord.        

6) Mini‐vådområder 
Udover det mini-vådområde, der - som nævnt i PD’s notat nedenfor - er 
etableret i Agwaplan-projektet, er der os bekendt ingen danske erfaringer 
med dette virkemiddel. Det anføres, at mini-vådområdet har kapacitet til 
at fjerne mellem 500 og 1000 kg kvælstof pr. ha. Kapaciteten er dog meget 
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afhængig af, hvordan mini-vådområdet er konstrueret, hvor meget 
vand/nitrat, der strømmer igennem, og hvor stort et areal der afvander til 
mini-vådområdet. Det er derfor ikke muligt at beregne en generel 
omregningsfaktor mellem dette virkemiddel og efterafgrøder. Skal mini-
vådområder indgå som alternativ til efterafgrøder, må der foretages en 
vurdering i hvert enkelt tilfælde.       
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Med venlig hilsen 

Susanne Elmholt 

Koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1. Notat fra Plantedirektoratet  

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  

Institution: Plantedirektoratet 

Kontor/initialer: SMJ/SMLA 

Sagsnr.:  

Dato: 10. november 2009 

 

Metodefrihed: alternative tiltag som erstatning for 
efterafgrødekravet. 
 

Problem 
I henhold til Grøn Vækst aftalen er der i Lovforslag L36 (gødskningsloven) 
stillet krav om, at der skal etableres yderligere 140.000 ha efterafgrøder i 
vandoplande, der er kategoriseret som V1 og V2 områder. 

Under 1. Behandlingen af forslaget i Folketinget blev nævnt, at det kan 
påregnes, at nogle landmænd med svinebedrift på lerjord (jordbundstype 
6 og 7) kan risikere at blive ramt særligt hårdt. Disse landmænd dyrker 
typisk fra 75 % til 100 % vintersæd, hvorved det er svært at øge 
efterafgrødearealet udover det lovpligtige.  

Som beredskab for det videre lovarbejde Plantedirektoratet forsøgt at 
afdækkeover alternative virkemidler, der kan erstatte kravet om 
efterafgrøder og derved give mulighed for metodefrihed mellem 
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efterafgrødekravet og alternative muligheder ud over de muligheder, der 
allerede er i lovforslaget, hvor efterafgrøder kan erstattes med 
mellemafgrøder eller med nedsættelse af bedriftens kvælstofkvote. 
Hensigten er at afbøde virkningen for bl.a. svinebedrifter på lerjord. 

For at kunne erstatte kravet om efterafgrøder, kræves at de alternative 
muligheder har samme miljøeffekt som den efterafgrøder giver. 
Etableringen af efterafgrødetiltagene i Lovforslag L36 formodes at give en 
kvælstofreducerende effekt på 2.500 tons kvælstof til vandmiljøet 
(Beregnet ud fra 190.000 hektar efterafgrøder), dvs. ca. 13 kg N/ha. 

For hver enkelt alternativ mulighed er der opstillet med beskrivelse, 
effekter samt konsekvenser. 

 

Baggrund 
Plantedirektoratet har overordnet set på følgende alternative muligheder. 

 

1) Vedvarende energiafgrøder 

Da vedvarende energiafgrøder som pil og poppel kræver mindre 
jordbearbejdning, mindre gødning og færre pesticider, kan energiafgrøder 
som udgangspunkt være et alternativ til etablering af efterafgrøder. 
Samtidig kan energiafgrøderne benyttes til at øge produktionen af 
vedvarende energi  

 

 

Effekt: 

Ifølge Fødevareøkonomisk institut (FØI), vil pil i sammenligning med 
korndyrkning føre til en reduktion i kvælstofgødskningen på 21 kg N/ha, 
en stigning i mængden af N i tilbageførte planterester på 6 kg N/ha, en 
reduktion i ammoniakfordampningen på 4 kg N/ha og et fald i 
kvælstofudvaskningen på 51 kg N/ha i rodzonen. Reduktionen af 
kvælstofudvaskningen til vandmiljøet bliver således 21,42 kg N/ha. Dette 
betyder, at omregningsfaktoren som udgangspunkt skal være 1:0,6 idet 
der kræves etablering af 0,60 ha pil på bedriftens jord for at kunne give 
samme virkning som 1 ha med efterafgrøder.  

 

Konsekvenser:  

Det kan generelt anføres, at FØI vurderer, at piledyrkning generelt ikke er 
rentabelt på lerjord  

Hvis der plantes pil på landbrugsjord, vil denne jord ikke kunne indgå i 
det almindelige sædskifte, idet piledyrkning sker over flere vækstsæsoner.  
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Hvis dette virkemiddel skal implementeres, vurderer Plantedirektoratet, at 
der skal arbejdes med en aftaleordning. I denne aftaleordning skal det 
udredes, hvor stort udlægget skal være for at mindske 
kvælstofudledningen, herunder tage stilling til om kvælstofkvoten skal 
forblive på de 120 kg N/ha, hvor lang en periode forpligtelsen om 
etablering af energiafgrøder i stedet for efterafgrøder skal være samt 
omregningsfaktorens størrelse. 

Endvidere skal relationerne til den aftale, der i forvejen er aftalt i Grøn 
Vækst omkring piledyrkning klargøres, før dette virkemiddel kan blive en 
realitet. 

Det vurderes at dette virkemiddel vil give en ekstra administrativ byrde og 
dermed øgede omkostninger for det offentlige. Kontrolmæssigt skal det 
blandt andet klargøres, hvorledes det sikres, at det er arealer med 
kornafgrøder der omlægges til dyrkning af energiafgrøder. 

De erhvervsøkonomiske konsekvenser for erhvervet af virkemidlet skal 
afklares. 

Det skal endvidere afklares, om pil som alternativ til efterafgrøder skal 
være støtteberettiget. Til orientering er piledyrkning støtteberettiget ved 
dyrkning af lavskov efter enkeltbetalingsordningen, dog stilles der særlige 
krav mht. dyrkningsnormer..   

 

 

 

2) Jordudtagning 

For ejendomme, der ikke er tvunget til at udnytte hele harmoniarealet og 
hvor en del af jorden har et lavt udbytte potentiale, vil det kunne være 
aktuelt at benytte jordudtagning som alternativ virkemiddel for 
efterafgrøder. Da marken vil være bevokset hele året og hverken pløjes 
eller tilføres gødning, vil virkemidlet ud over positiv effekt på 
kvælstofudvaskningen også have positive afledende effekter på natur, 
pesticidforbrug og fosfortab. 

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med det element i lovforslaget til 
gødskningsloven (L36), der medfører en ændring af beregningen af 
landekvoten, således at når et landbrugsareal bliver taget ud af drift, vil 
kvælstoffet der kan henføres til dette areal blive fratrukket landekvoten. 

 

Effekt: 

DJF har opgjort udvaskningsreduktion med flerårig jordudtagning til at 
være 34 kg N/ha på lerjord og 61 kg N/ha på sand. For at 
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jordudtagningen kan give samme effekt som efterafgrøder bliver 
omregningsfaktoren 1:0,38 på lerjord og 1:0,21 på sandjord.  

 

Konsekvenser: 

Da jordudtagningen skal fratrækkes harmoniarealet, kan dette betyde, at 
nogle virksomheder ikke kan anvende dette tiltag. 

Dette virkemiddel skal ses i sammenhæng med den forslåede ændring af 
landekvoten. Der skal således tage stilling til, hvad der skal ske med 
landekvoten, når arealer indgår i drift igen. Med den foreslåede 
lovændring giver udtagne arealer ikke en højere landekvote, når de indgår 
i driften igen.  

Endvidere skal de EU-mæssige forhold afklares under henvisning til 
ophævningen af braklægningsforpligtigelsen. 

Hvis de udtagede arealer skal bevares som landbrugsareal i relation til 
enkeltbetalingsstøtte kræves at GLM-reglerne opfyldes; herunder gælder, 
at arealerne indtil dyrkningen genoptages hhv.:  

1) holdes plantedækket og dette skal være etableret senest 14 dage 
efter høst og senest 1. oktober  

2) slås mindst én gang hvert år i juli eller august  

3) holdes fri for opvækst af træer og buske, herunder må opvæksten 
ikke være mere end 2 år gamle efter GLM kravene og mere end 5 år 
gamle efter § 5 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til 
dyrkning og natur. Til orientering er pil blandt andet undtaget 
denne rydningspligt. 

4) ikke gødes, sprøjtes eller kunstvandes på det udtagne areal. 

 

For at jordudtagningen skal have en effekt på kvælstofudvaskningen 
kræves det, at jorden forbliver ude af drift i mindst 5 år. Den største effekt 
vil naturligvis være at udtagningen er permanent. Landbrug og Fødevarer 
har tidligere i noget for noget arbejdet givet udtryk for at de helst ser, at 
udtagningsperioden er under 5 år, idet mange jordbrugere vil få svært ved 
at planlægge sin produktion i en 5 årig periode. 

Det vurderes at dette virkemiddel vil være give en ekstra administrativ 
byrde og øgede administrative omkostninger for det offentlige. 
Kontrolmæssigt skal det blandt andet klargøres, hvorledes det sikres, at 
det er arealer med kornafgrøder, der udtages af driften. 

 

3) Mulighed for handel efterafgrøder indenfor samme vandopland 
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De jordbrugere, der har svært ved at etablere efterafgrøder, kan med dette 
virkemiddel få mulighed for at udbyde deres efterafgrødekrav til andre 
jordbrugere, som derved kan etablere ekstra efterafgrøder ud over 
lovkravet. Derved vil jordbrugerne kunne samarbejde om et bedre 
vandmiljø ved at afhjælpe hinanden med at opretholde lovkravet om 
efterafgrøder. Mulighed for handel med efterafgrøder kan reducere 
miljøeffekten. Det vurderes, at effekten kan opretholdes, hvis handel med 
efterafgrøder kun kan ske inden for samme vandopland. Handel mellem 
forskellige vandoplande skal derved ikke være en mulighed. 

 

Effekt: 

Hvis efterafgrøderne etableres andet sted i samme vandopland vurderes 
overordnet, at effekten vil være det samme som etablering på den berørte 
virksomheds jord. 

 

Konsekvens: 

Det vurderes, at dette virkemiddel vil være give en ekstra administrativ 
byrde og øgede administrative omkostninger for det offentlige  

For at lette administration kan det overvejes at stille krav til, at det kun er i 
områder med særlige høje krav til etablering af efterafgrøder, der kan 
benytte sig af dette virkemiddel. 

 

4) Slæt i stedet for græsning  

Ved at erstatte afgræsning med slet på græsmarker, således at køerne fodres 
med sletgræsset i stalden, vil der kunne opnås en reduktion i udvaskningen.  

Reduktionen vil primært ske fordi den mængde kvælstof, som køerne under 
afgræsning påfører jorden, ikke vil blive udledt ved slet.  

Derudover er det svært at styre kvælstoftildelingen i en afgræsningsmark, 
fordi dyrene påfører en uregelmæssig afsætning af kvælstof, hvilket 
medfører et betydeligt kvælstof overskud samt en ringere udnyttelse af 
kvælstof i forhold til slet (hvor der udbringes gylle med højere 
udnyttelsesprocent). 

 

Effekt 
Tiltaget vil være mest relevant på græsmarker i omdrift, som har en højere 
kvælstofnorm end vedvarende græsarealer. Ofte bruges marker dog både til 
slet og afgræsning. 

Det vurderes at 20 % af landets græsmarker afgræsses, hvilket er vurderet 
til at omfatte ca. 50.000 ha nationalt. Dog er der en meget ulig geografisk 
fordeling.   
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Effekterne er opgjort ved kilden pr. år og anslås til 26 kg/ha på ler og 109 
kg/ha på sand, for to slet anslås effekten at være til 13 kg/ha på ler og 54 
kg/ha på sand.. Hvis 80 % af omlægningen sker på sand er 
udvaskningsreduktionen 92 kg N/ha årligt. 

Endvidere vil der være en reduktion af CO2 udledningen på 1.100 kg 
CO2/ha årligt, hvis 80 % af omlægningen sker på sandjord. 
 

Konsekvenser 

Økologiske landbrug kan ikke benytte sig af dette virkemiddel idet 
økologiske kvæg skal gå ude 150 dage om året. 

Der kan rejses dyreetiske spørgsmål ved at lade kvæget blive i stalden 
frem for ude på marken, især hvis virkemidlet skal indføres med tilskud. 

Tiltaget kan medføre forringelse af biodiversiteten på lokalt niveau, idet 
den naturlige varietet af jorden, som dannes ved køernes tråd og afsætning 
af kvælstof, forsvinder ved slet. 

I dette virkemiddel er der udelukkende set på effekten af 
kvælstofudvaskningen for kløvergræs og ikke for rent græs. 

Implementeringen vurderes at foregå gennem regelstyring, hvor omfanget 
af slet kontrolleres af Plantedirektoratet. Det vurderes, at der kræves 1 
kontrol af afgræsningssæsonen. 

Der vil med dette virkemiddel være administrative omkostninger. 

 

5) Gylleseparering 

Ved at bortseparere fiberfaktionen fra gylle vil det være muligt at mindske 
udvaskningen til vandmiljøet, hvis fiberfraktionen ikke anvendes til 
gødskning. Denne formindskede udvaskning kan omregnes til en 
formindskelse i arealet med efterafgrøder. 

Gylle kan opdeles i henholdsvis en væske og en fiberfraktion. 
Fiberfraktionen består primært af organisk materiale, organisk bundet 
kvælstof og fosfor. Da kvælstoffet er organisk bundet, er det langsomt 
omsættelig, hvilket medfører at der også vil blive frigivet kvælstof  efter at 
afgrøden har udnyttet sin kvælstofoptagelse, hvilket medfører en mulig 
udvaskning. Ifølge Landscentret regnes der med en udnyttelse på 30-50 
procent, hvis denne fraktion anvendes til gødskning. 

Væskefraktionen består primært af vand, uorganisk N (ammonium) og 
kalium. Denne har en høj udnyttelsesprocent, op til 90 %, hvorfor mere af 
kvælstoffet vil kunne udnyttes af planterne end ved normal brug af gylle. 

Der er mulighed for at afbrænde fiberfraktionen i stedet for at bruge den til 
gødskningsformål, hvorved den organiske kvælstof bliver omdannet til frit 
kvælstof N2 og dermed udgår af kvælstofregnskabet. Dette kvælstof vil så 
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kunne erstattes af kvælstof med højere udnyttelsesgrad f.eks. 
handelsgødning med en udnyttelsesgrad på 100 %  

 

Effekt  

Effekten skal undersøges nærmere, men den svarer til den del af den 
uudnyttede del af gyllen der mineraliseres i løbet af efteråret og vinteren 
og ikke bliver optaget af planterne.  

Uforarbejdet gylle har normalt en udnyttelsesprocent på 70-75 %.   

 

Konsekvenser  

Da gylleseparering normalt kombineres med bioforgasning  vurderes dette 
virkemiddel at være et incitament til at forarbejde gylle og derved udvinde 
biogas, hvilket er i tråd med grøn vækst. 

 

Der kan være en klimamæssig effekt af at erstatte husdyrgødning med 
handelsgødning, idet handelsgødning er relativt klimatungt at fremstille. 

 

6) Mini-vådområder 

 

Et nyt og effektivt middel til at fjerne næringsstoffer er ved 
implementering af mini-vådområder. Ved dette virkemiddel ledes vand 
fra dræningskanaler og –rør ind i et udgravet bassin med membran i 
bunden. Herfra siver vandet gennem et areal med sten og halm og videre 
ind i et opsamlingsbassin; under denne proces renses vandet fra 
næringsstoffer. Det rensede vand kan derefter ledes ud i vandmiljøet. 
Således fungerer mini-vådområdet som et filter til større drænledninger, 
således at næringsstofferne i dræn og tæt på kilen fjernes.  

Landscentret har oplyst at mange jordbrugere er interesserede i dette 
virkemiddel.  

 

Effekt 

Virkemidlet har et stort potentiale for drænede lerjorder  

Kvælstofreduktionen i naturlige vådområder er ca. 150 kg N/ha, der er 
således potentiale til en væsentlig kvælstofreduktion ved dette 
virkemiddel. 

I et projekt fra Ondrup Mose ved Odder Kommune (AGWAPLAN) er det 
blevet estimeret at etablering af et mini-vådområde har kapacitet til at 
fjerne mellem 500 og 1000 kg kvælstof pr. ha. (se effektivt landbrug: 
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http://www.agwaplan.dk/NR/rdonlyres/A2099D0F-1A45-4267-A965-
22B59B65663D/0/Aqwaplan_artikel_effektivt_landbrug_20080411.pdf) 

 

Konsekvens 

Der er endnu ikke opnået så stor viden omkring dette virkemiddel, derfor 
ligger der en stor udfordring i implementeringen, herunder 
ingeniørarbejde i forbindelse med etableringen af mini-vådområdet.  

Et EU-projekt i Nordsmindefjord igangsættes til foråret og derudover er 
der et forskningsprojekt på vej, der kan give en bedre viden. Ydermere kan 
man drage nytte af de erfaringer som Sverige og Norge har opnået. 

 

Løsning 
 

Videre proces 
 

Kommunikation og formidling 

 


