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Generelle bemærkninger 
Allerede ved det første møde i kredsen af bidragydere var den generelle opfattelse, at det ville blive 
meget svært at levere forskningsbaserede svar på de stillede spørgsmål. Der foreligger ikke forsk-
ningsbaserede data, der giver grundlag for at differentiere i den efterspurgte detaljeringsgrad. Dette 
er præciseret herunder samt i bilag.  

For nogle af virkemidlerne kunne differentieres mellem sandjord (JB1-4) og lerjord (JB5-9), og 
mellem plantebrug (<0,8 DE/ha) og husdyrbrug (>0,8 DE/ha). 

Det kan endvidere nævnes, at vi ikke har inddraget problemstillingen om ”Ingen jordbearbejdning i 
efteråret” i beregningerne som et generelt tiltag, hvilket er uddybet i bilag 2.  

Specifikke bemærkninger til de stillede spørgsmål 
I det efterfølgende er DJF’s svar på PD’s spørgsmål markeret med gult.  

 

1. Efterafgrøder 

a. Ophør af grønne marker 

Der har i de hidtidige regler været et krav om mindst 4 % efterafgrøder, hvis det matrikulære 
areal er over 30 ha (økologer dog undtaget), hvortil der har været knyttet en bagatelgrænse på 
0,8 ha. Ved mindre end et areal på 0,8 ha efterafgrøder, skulle der ikke udlægges de 4% efteraf-
grøder. Dertil kom de lovpligtige hhv. 6 og 10 % fra VMPIII med krav på baggrund af det ma-
trikulære areal, som kan erstattes med grønne marker. Ved de kommende regler vil der mini-
mum blive stillet krav om 10/14 % efterafgrøder, og udgangspunktet vil være det dyrkede areal 
(og ikke længere det matrikulære areal). 

DJF bedes vurdere miljøeffekterne af følgende 2 bagatelgrænser, som begge skal ses i forhold 
til både at fjerne bagatelgrænsen helt og i forhold til den miljøeffekt, som den nuværende baga-
telgrænse ved de 4 % har. 

• En fastholdelse af den nuværende bagatelgrænse på 0,8 ha efterafgrøder 

Svar: Udtræk fra gødningsregskaberne viser, at det samlede areal med en bagatelgrænse på 0,8 ha 
udgør 1-2% af arealet med krav om efterafgrøder. Det betyder, at hvis denne bagatelgrænse fjernes, 
og der skal efterafgrøder på arealerne med bagatelgrænse på 0,8 ha, vil den samlede udvaskning fra 
rodzonen blive reduceret med 1-2% i forhold til nuværende niveau.    
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• At der ikke skal udlægges efterafgrøder, hvis efterafgrødegrundarealet er lig eller under 
10 ha. 

Svar: Udtræk fra gødningsregskaberne i 2007 og 2009 viser, at 2-3% af efterafgrødegrundarealet er 
placeret på bedrifter, hvor efterafgrødegrundarealet er lig eller under 10 ha. Hvis man antager, at 
disse arealer har et krav om 10% efterafgrøder, vil fjernelse af denne bagatelgrænse – altså hvis are-
aler under 10 ha skal medregnes – samlet set have en yderst begrænset effekt på den samlede ud-
vaskning; i størrelsesordenen 10% af 2-3%, altså mindre end 0,5%.   

b. Nedsættelse af kvoten 

Der skal fastlægges en omregningsfaktor for hvor mange kg N kvælstofkvoten skal nedsættes 
med for at erstatte 1 ha efterafgrøder. Ved fastlæggelse af omregningsfaktoren skal der regnes 
på jordbundstyper JB 1-3 og JB 7, og for bedrifter hhv. med og uden husdyr, og på hhv. sæd-
skifter med og uden vintersæd. På grundlag af disse beregninger skal det vurderes, i hvilket om-
fang omregningsfaktoren skal differentieres. 

• Hvad vil omregningsfaktoren være for de ovennævnte driftsformer og jordtyper? 

• DJF anmodes om en vurdering af hvilke typer sædskifter bedrifter, der vælger nedsat 
kvælstofkvote, typisk vil have? 

• Og hvilket omfang, dvs. hvor mange bedrifter vurderes at ville vælge løsningen? 

Svar: Der henvises til Bilag 1 ”Nedsættelse af kvoten” og Bilag 2 ”Effekt af efterafgrøder”. 

c. Bælgplanter som efterafgrøder hos økologer 

Der er et ønske for økologerne om, at kunne anvende bælgplanter som eksempelvis kløvergræs 
som efterafgrøder. Det skal ses i lyset af, at der kommer et forbud mod konventionel husdyr-
gødning på økologiske bedrifter, og den mulige efterfølgende kvælstofmangel.  

• DJF bedes klarlægge, hvilke konsekvenser det vil have hvis der tillades bælgplanter som 
efterafgrøder hos økologerne. 

• Hvad er konsekvenserne af at der udlægges en andel på 100% i udlægget eller med en 
andel under 50% af bælgplanter 

Svar: Der henvises til Bilag 3 ”Bælgplanter som efterafgrøde hos økologer”. 

d. Alternative virkemidler 

Den 17. november 2009 kom DJF med generelle og specifikke bemærkninger til Plantedirekto-
ratets notat om metodefrihed: alternative tiltag som erstatning for efterafgrøde kravet. I forlæn-
gelse af dette bedes DJF komme med en uddybende redegørelse til de enkelte virkemidler. 

Udtagning af landbrugsjord 

DJF foreslog i bemærkningerne den 17. november en omregningsfaktor på 0,7:1, såle-
des at der skal udtages 0,7 ha sædskifteareal for at erstatte 1 ha efterafgrøde. 

o DJF bedes komme med en yderligere vurdering af omregningsfaktor, heri bedes 
være undersøgt, om der skal differentieres mellem høj- og lavbundsarealer. Der 
skal gennemføres beregninger på jordtyper JB 1-3 og JB 7, på hhv. med og uden 
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husdyr og på hhv. om arealet har været i omdrift eller ej før jorden udtages. Med 
udgangspunkt i denne matrix skal det vurderes, om det er hensigtsmæssigt, at der 
differentieres i omregningsfaktorene. 

o Derudover skal det undersøges, hvad der er en rimelig varighed for udtagning af 
landbrugsjord, set i forhold til effekten af udvaskningen. Endelig skal der redegø-
res for hvilke krav, der bør stilles til de udtagne arealer med hensyn til drift og 
minimumsareal, set i forhold til effekten af udvaskningen. 

o DJF anmodes om et forslag til hvordan eksisterende brak skal håndteres. Det er 
vigtigt at eksisterende brak ikke kan pløjes op, for umiddelbart efter at kunne 
ændre det til udtaget jord som erstatning for efterafgrøder. hvorledes kan det fø-
res ud i livet (kan ordningen håndteres ved at finde et basisår, eller er der andre 
muligheder? Hvilket år vil være relevant i så fald? Hvor stort vurderes barkarea-
let at være i dag?   
 

Svar: Der henvises til Bilag 4 ”Udtagning af landbrugsjord” og Bilag 2 ”Effekt af efterafgrøder”. 

 

 Etablering af vedvarende energiafgrøder 

DJF foreslog i bemærkningerne den 17. november en omregningsfaktor på 0,9:1, såle-
des at der skal etableres 0,9 ha med energiafgrøder for at erstatte 1 ha efterafgrøde. 

o DJF bedes komme med en yderligere vurdering af omregningsfaktor, hvori der 
bedes være undersøgt, om der skal differentieres mellem høj- og lavbundsarealer. 
Der skal gennemføres beregninger på jordtyper JB 1-3 og JB 7, på hhv. med og 
uden husdyr og hhv. på om arealet har været i omdrift eller ej før jorden udtages. 
Om arealet gødes (og sprøjtes) eller ej. Med udgangspunkt i denne matrix skal 
det vurderes om det er hensigtsmæssigt, at der differentieres i omregningsfakto-
rene. 

o Vil der være forskel på reduktionen i udvaskningen afh. af hvilken type energiaf-
grøde man vælger – hvilket interval er der tale om – og kan der evt. stilles krav 
til type energiafgrøder ? 

o Derudover skal det undersøges hvad der er en rimelig omdrifttid for forskellige 
energiafgrøder, set i forhold til effekten af udvaskningen. Endelig skal der rede-
gøres for hvilke krav, der bør stilles til drift og minimumsareal, set i forhold til 
effekten af udvaskningen. 

o Det skal afklares om arealerne skal have en kvælstofnorm.  

o Det skal afklares hvilke problemer kan det kan medføre såfremt flerårigt græs 
anvendes som energiafgrøde. 

Svar: Der henvises til Bilag 5 ”Vedvarende energiafgrøder” og Bilag 2 ”Effekt af efterafgrøder” 

 

Afbrænding af fiberfraktion fra gylleseparering 
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DJF kom i bemærkningerne til den tidligere bestilling den 17. november 2009 med et 
bud på en omregningsfaktor på 0,10 ha efterafgrøde per behandlet DE på jerjord og 
0,11 ha efterafgrøde per behandlet DE på sandjord. Beregningerne er baseret på svi-
negylle. DJF nævnte i den forbindelse at effekten på N udvaskningen ved afbrænding 
af fiberrester fra kvæggylle er op til 50 % større afhængig af bl.a. sædskifte. 

• Der skal fastlægges omregningsfaktorer for:. 

o kvæggylle 

o svinegylle 

o minkgylle 

o øvrig gylle  

Svar: Der henvises til Bilag 6 ”Afbrænding af fiberfraktion” 

 

Minivådområder 

DJF bedes redegøre for følgende 

• Hvilken viden der findes på området.  Herunder bør resultater fra andre lande 
og sektorer inddrages (her tænkes særligt på spildevandsektoren), for at afklare 
om det kan bruges i denne sammenhæng.  

• Om man kan opsætte krav til anlæggelsen, f.eks. angående størrelse, placering 
og mængde af det tilførte vand.   

• Hvilke initiativer, DJF mener der skal til for at have et mere sikkert grundlag 
for vurdering af minivådområder. 

Svar: Det er indføjet i aftalen for 2010 med FVM, at DJF udarbejder en handlingsplan for styrket 
rådgivningskompetance inden for minivådområdesystemer (Bilag 2 under Tema Miljø og bioener-
gi). Som svar på spørgsmålene henvises til udkast til handlingsplan i Bilag 7 ”Minivådområder”.    

 

2. Ingen jordbearbejdning 

DJF bedes gøre rede for følgende 

• Hvilken effekt har jordbearbejdning fra 1.november FØR (i modsætnng til EFTER, som 
DJF tidligere har analyseret på) dyrkning af kartofler på sandjord på udvaskningen?  

Svar: Vores vurdering er, at der ikke er forskel i effekten af jordbearbejdning fra 1. november, uan-
set om det er før eller efter dyrkning af kartofler.  

• Vil der være problemer for kartoffeldyrkerne forbundet med at etablere efterafgrøder forud 
for kartofler, hvilket muliggør jordbearbejdning fra 20. oktober? 

Svar: Som anført i tidligere svar fra efteråret 2009 omkring gødskningsloven, er jordbearbejdning 
om efteråret efter kartofler en nødvendig strategi for kartoffelavlere for at reducere problemer med 
spildkartofler og sortsægthed. Årsagen er, at spildkartoflerne skal bringes op på jordoverfladen eller 
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i de øverste jordlag, således at frosten kan fjerne dem. Der vurderes derimod ikke at være problemer 
med at etablere efterafgrøder og jordbearbejde forud for kartofler. 

DJF bedes vurdere, hvilken miljøeffekt (både N og P) følgende 3 definitioner af ingen jordbear-
bejdning giver i forhold til den udvaskningsreduktion, der tidligere er beregnet for virkemidlet in-
gen jordbearbejdning: 

• Der må ikke benyttes jordarbejdende redskaber  

Svar: Denne definition må være den samme som ”ingen jordbearbejdning”. 

• Der må fortages jordbearbejdning i form af grubning 

Svar: Grubning er en dybdebearbejdning, hvor jorden gennemarbejdes ned til ca. ½ m’s dybde, og 
er således nok en af de mest drastiske former for jordbearbejdning, der findes. 

• Der må foretages jordbearbejdning i form af overfladisk harvning (5 cms dybde). 

Svar: Det er ikke muligt at graduere miljøeffekten efter forskellige grader af jordbearbejdning. Så 
svaret må være at jordbearbejdning er jordbearbejdning, uanset om den foretages til 5 eller 50 cm’s 
dybde.    

• Er der større risiko for P-tab ved pløjning efter d. 1.november på lerjord – og hvorfor? Hvor 
længe kan man vente med at pløje? Og hvad er praksis? 

Svar: Ved pløjning brydes aggregater, og derved fremmes mobilisering og tab af jordpartikler (kol-
loider). Fosfor er bundet til jordpartikler, og feltundersøgelser har vist, at efterårspløjning på lerjord 
giver en øget risiko for fosfortab til dræn. Af samme årsag anbefales forbud mod pløjning i perio-
den fra høst og frem til 1. april på arealer med risiko for P-tab. Nye undersøgelser viser, at efterårs-
pløjning af lerjord giver >60% højere P-tabsrisiko, sammenlignet med ikke-pløjet jord med lav P-
status. Undersøgelserne viser, at partikelbundet-P udgør den primære del af det forøgede fosfortab. 
Det er veldokumenteret, at jordens vandindhold er en styrende faktor for mobilisering og udvask-
ning af jordpartikler, hvor et stigende vandindhold forøger risikoen for tab. Af denne grund vurde-
res det, at pløjning efter 1. november forøger risikoen for tab af partikelbundet-P i forhold til tidli-
gere efterårspløjning og i særdeleshed i forhold til ingen pløjning. Effekten vil dog afhænge af jord-
type og fosforstatus, og der findes pt. intet grundlag for at udtale sig om merudvaskningen ved sene-
re pløjning. 

 

3. Omlægning af fodergræs 

DJF bedes komme med følgende redegørelse: 

• Hvor store arealer findes der med fodergræs, der skal omlægges til andre afgrøder, hvor jor-
dens sammensætning gør, at det ikke er muligt at etablere vårsåede afgrøder, uden at efter-
årspløje. 

Svar: En opgørelse, som er foretaget i forbindelse med kortlægning af landbrugets arealanvendelse i 
2007-2009 viser, at ca. 18% af arealet med græs i omdrift (svarende til 87.500 ha) ligger på lerjord 
og dermed må formodes at skulle efterårspløjes inden etablering af vårsæd.  
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• Hvilken effekt vil der være af at pløje fodergræsmarker (både med højt og intet indhold af 
kløver) op inden juni for at tilså dem med vintersædsafgrøder i august/september. 

Svar: Ompløjning af fodergræs inden juni m.h.p. på først at etablere en vintersædsafgrøde i au-
gust/september medfører en øget risiko for udvaskning i den forholdsvis lange periode mellem om-
pløjning og indtil den nye afgrøde er etableret. Vi har ikke et tilstrækkeligt fagligt grundlag til at 
kvantificere den øgede risiko.    

• Hvor stort er arealet af energipil, som bliver etableret på tidligere græsarealer, samt hvor 
stort er arealet af energipil, som etableres før 1. februar. 

Svar: Pil udgjorde i 2009 (opgjort før sagsbehandlingen) 2.736 ha. En sammenligning mellem are-
alanvendelsen i 2008 og 2009 viser for de arealer med pil, der kan identificeres i begge år, at ca. 2/3 
af disse blev dyrket med pil året før. Den forudgående anvendelse for de resterende 1/3 fordeler sig 
med 25% brakudtagne marker, 21% græs i omdrift, 2 % permanent græs, 2% frøgræs, 30% korn og 
20% fordelt på øvrige afgrøder. En femtedel af markerne kunne ikke genfindes, hvorfor opgørelsen 
er behæftet med stor usikkerhed. 
 

• DJF har i svaret på Plantedirektoratets bestilling af 30. november 2009 om fodergræs frem-
lagt beregninger på den ændrede udvaskningsreduktion ved justering af reglen om ”rent 
græs til slet” til andre afgrøder end græs. DJF bedes komme med yderligere bemærkninger 
til disse beregninger. 

Svar: I besvarelse af spørgsmålene (3. december 2009) vurderede vi, at den nævnte justering ville 
medføre et fald i den samlede udvaskningsreduktion på 10-15 tons N på landsplan i forhold til de 
ca. 230 tons N, som effekten af dette virkemiddel er beregnet til. Som en yderligere bemærkning 
kan det nævnes at et fald i udvaskningsreduktionen betyder, udvaskningen stiger. Det skal også her 
understreges, at vurderingen i høj grad er baseret på skøn.  

• Der skal redegøres for hvilke afgrødekoder, der omfatter fodergræs. 

Svar: Der henvises til Bilag 8 ”Afgrødekoder der omfatter fodergræs” 

• Der skal redegøres for, om økologer kan anvende grøntgødning og græs til biogas uden at 
blive omfattet af reglerne om ompløjning af fodergræs.  

Svar: Miljømæssigt er der ikke noget i vejen for, at økologer kan anvende grøngødning og græs til 
biogas, men en fravigelse fra reglerne, der kommer til at gælde for ompløjning, vil øge udvasknin-
gen. Det er dog ikke muligt at kvantificere, hvad dette samlet set vil betyde for udledning af kvæl-
stof til vandmiljøet.  

Der skal redegøres for, i hvilket omfang omlægning af MVJ-græs er problematisk og om der vil ku-
ne opstilles særlige kriterier her for. Tilsagnet til MVJ-græs udløber normalt til 1. september. Heref-
ter vil man normalt kunne nå at etablere en vinterafgrøde, hvilket ikke vil være muligt med de nye 
regler. På lerjord hvor det heller ikke er muligt at etablere vårsåede afgrøderer problemet endnu 
større. 

• Hvad er arealet af MVJ-græs, der omlægges til andre afgrøder end græs, og hvad vil miljø-
effekten være af at fritage omlægningen af MVJ-græs. 
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Svar: Vi har ikke noget fagligt belæg for at antage, at de miljømæssige konsekvenser af at omlægge 
MVJ-græs skulle være væsentligt forskellige fra konsekvenserne af at omlægge græs generelt. 
MVJ-græs udgør dog kun en ganske lille del af det samlede areal (ca. 0,03%), og da det samtidig 
kun er en mindre del heraf, der omlægges, vil det samlet set på landsplan kun have en lille effekt, 
hvis MVJ-græs undtages fra reglerne om ompløjning af fodergræs. Men der vil være risiko for øget 
udvaskning på de arealer, der omlægges i september, i forhold til hvis arealerne blev omlagt om 
foråret og umiddelbart tilsået med en ny afgrøde.    
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DJF, 25. marts 2010 
 
Bilag 1. Nedsættelse af kvoten 

Der skal fastlægges en omregningsfaktor for hvor mange kg N kvælstofkvoten skal nedsættes med 
for at erstatte 1 ha efterafgrøder. Ved fastlæggelse af omregningsfaktoren skal der regnes på jord-
bundstyper JB 1-3 og JB 7, og for bedrifter hhv. med og uden husdyr, og på hhv. sædskifter med og 
uden vintersæd. På grundlag af disse beregninger skal det vurderes, i hvilket omfang omregnings-
faktoren skal differentieres. 

1. Hvad vil omregningsfaktoren være for de ovennævnte driftsformer og jordtyper? 

2. DJF anmodes om en vurdering af hvilke typer sædskifter bedrifter, der vælger ned-
sat kvælstofkvote, typisk vil have? 

3. Og hvilket omfang, dvs. hvor mange bedrifter vurderes at ville vælge løsningen? 

Ad. 1. 
Som anført i bilag 2 ”Effekt af efterafgrøder” vurderes efterafgrøder at have en udvasknings-
reducerende effekt som vist i tabellen herunder. Med en marginaludvaskning (Anonym, 2008) på 0,38 
og 0,28 på henholdsvis sand- og lerjord beregnes hvor mange handelsgødningsækvivalenter udvask-
ningsreduktionen svarer til, altså hvor meget den samlede kvote skal reduceres i kg N for at opnå sam-
me udvaskningsreduktion som med 1 ha efterafgrøder. 
  

  <0,8 DE/ha >0,8 DE/ha 
sandjord lerjord sandjord lerjord 

Udvaskningsreduktion af efterafgrøder, kg N/ha 34 16 46 28 
Marginaludvaskning 0,38 0,28 0,38 0,28 
Handelsgødningsækvivalenter, kg N/ha 89 57 121 100 
For at erstatte 1 ha efterafgrøder, skal den samle-
de kvote reduceres med (kg N) 89 57 121 100 

  
   
Ad 2. 
Det vurderes, at det typisk vil være vinterkorn sædskifter, hvor der ikke er ”plads” til efterafgrøder, der 
vil vælge reduceret kvote. 

Ad 3. 
Vi er ikke i stand til at vurdere omfanget af denne løsning.  

Reference 
Anonym (2008). Afrapportering fra arbejdsgruppen om udredning af mulighederne for justering af afgrødenorm-
systemet med henblik på optimering af gødsknings- og miljøeffekt. Miljøministeriet og Fødevareministeriet, 
2008 (http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/C77E370E-EE2E-48F8-ABE6-
BF8D04B2C94C/61974/FVM057_Nogetfornogetendeligafrapportering.pdf) 



DJF, 25. marts 2010 
 
Bilag 2. Effekt af efterafgrøder 
 
Ved beregning af omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og henholdsvis reduceret N‐norm og 
alternativer til efterafgrøder, må efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt kendes. I ”Noget 
for noget ” rapporten (Anonym, 2008) er efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt på brug 
under 0,8 DE/ha angivet til 34 kg N/ha på sand‐ og 16 kg N/ha på lerjord, og der regnes med et 
tillæg på 12 kg N/ha på brug over 0,8 DE/ha. Disse værdier er verificeret i forbindelse med VMPIII 
midtvejs‐evalueringen, således at følgende matrix for efterafgrøders udvaskningsreducerende 
effekt (kg N/ha) kan opstilles: 
 
  Under 0,8 DE/ha   Over 0,8 DE/ha 
  Sand   Ler   Sand   Ler 
           
Udvaskningsreduktion m. efterafgrøder   34   16   46   28 
 
I effekten af efterafgrøder indgår også en effekt af jordbearbejdning om efteråret, og hvis praksis 
for jordbearbejdning ændres i forhold til tidligere praksis vil det påvirke efterafgrødernes 
udvaskningsreducerende effekt. Tiltaget ”Ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede 
afgrøder”, som gennemføres med Grøn Vækst forventes derfor at få den betydning, at 
efterafgrødernes udvaskningsreducerende effekt vil blive lavere. Da effekten af ingen 
jordbearbejdning imidlertid er estimeret på et meget spinkelt og usikkert datagrundlag, og da der 
samtidig er en række undtagelser fra tiltaget, bl.a. i forhold til kartofler, sprøjtning for ukrudt og 
datoer for jordbearbejdning, samt at det ikke vides hvor stor den reelle ændring i 
jordbearbejdningspraksis bliver, så er vi ikke i stand til at kvantificere den reelle effekt på 
efterafgrødernes udvaskningsreduktion. På den baggrund har vi fortsat regnet med ovenstående 
effekt af efterafgrøder. 
 
I og med at efterafgrøder har fået en meget fremtrædende rolle i miljøreguleringen – både i 
forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug og som virkemiddel i Grøn Vækst – er det vigtigt 
at disse værdier for efterafgrøders kvælstofreducerende effekt er i overensstemmelse med den 
faktiske virkelighed og vil blive revurderet i takt med, at der kommer ny viden på området.  
 
Reference 
Anonym (2008) Afrapportering fra arbejdsgruppen om udredning af mulighederne for justering af 
afgrødenormsystemet med henblik på optimering af gødsknings‐ og miljøeffekt. Miljøministeriet 
og Fødevareministeriet, 2008 (http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/C77E370E‐EE2E‐48F8‐ABE6‐
BF8D04B2C94C/61974/FVM057_Nogetfornogetendeligafrapportering.pdf) 
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Bilag 3. Bælgplanter som efterafgrøde hos økologer 
Spørgsmål fra Plantedirektoratet: Der er et ønske for økologerne om, at kunne anvende 
bælgplanter som eksempelvis kløvergræs som efterafgrøde. Det skal ses i lyset af, at der kommer 
et forbud mod konventionel husdyrgødning på økologiske bedrifter, og den mulige efterfølgende 
kvælstofmangel. 

a. DJF bedes klarlægge, hvilke konsekvenser det vil have hvis der tillades bælgplanter som 
efterafgrøde hos økologerne. 

b. Hvad er konsekvenserne af at der udlægges en andel på 100% i udlægget eller med en 
andel under 50% af bælgplanter. 

Baggrund for svar 

Lovpligtige efterafgrøder skal etableres med henblik på en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret. 
Ifølge den nuværende lovgivning kan bælgplanter ikke benyttes som lovpligtige efterafgrøder.  

Ved vurdering af om bælgplanter kan tillades som lovpligtige efterafgrøder på økologiske 
landbrug, er det væsentligt at vurdere effekten både i det år efterafgrøderne dyrkes, i de følgende 
1-2 år efter nedmuldning samt den langsigtede effekt. 

Bælgplanter kan, foruden at fiksere frit kvælstof fra luften, optage mineralsk kvælstof fra jorden 
og dermed reducere risikoen for udvaskning af nitrat i den periode, hvor de vokser på marken. 
Bælgplanter er dog generelt mindre effektive til at reducere udvaskningen end ikke-
kvælstoffikserende arter (f.eks. Thorup-Kristensen, 1994; Askegaard & Eriksen, 2008). Ikke-
kvælstoffikserende efterafgrøder som f.eks. græsser og olieræddike er afhængige af mineralsk 
kvælstof og har derfor et større rodsystem, som er i stand til at gennemsøge en større mængde 
jord end bælgplanter (Sainju et al, 1998). I forhold til f.eks. græsser optager bælgplanter desuden 
ofte en mindre del plantetilgængeligt N i forår og efterår, hvor den potentielle vækstrate for 
bælgplanter er lav pga. lave temperaturer (f.eks. hvidkløver: Høgh-Jensen og Schjoerring, 1997). 
Forsøg tyder på, at blandinger af græs og kløver kan reducere det uorganiske N-indhold i jorden 
om efteråret til omtrent samme niveau som rent græs (Tersbøl 1999; Askegaard & Eriksen, 
2008).  

Andelen af bælgplanters kvælstofindhold optaget hhv. fra jorden og ved fiksering fra luften 
afhænger bl.a. af jordens kvælstofindhold. Det betyder, at bælgplanter under gunstige 
vækstvilkår kan fikseres store mængder kvælstof på en jord med lavt indhold af mineralsk 
kvælstof og dermed lille risiko for udvaskning. Arlauskiene & Maiksteniene (2008) fandt i 
gennemsnit af to år, at udlæg af rødkløver indeholdt 140 kg N/ha i overjordiske plantedele i 
sammenligning med 52 kg N/ha i italiensk rajgræs, der var gødet med 30 kg N/ha.   

Da bælgplanter generelt har et lavt C/N-forhold i plantematerialet, vil der kunne frigives meget 
kvælstof til den efterfølgende afgrøde. Bælgplanter kan derfor have en stor kvælstof-
eftervirkning det følgende år og dermed øge risikoen for udvaskning. Hvis kvælstoffet ikke 
udnyttes effektivt, vil det føre til øget udvaskning i forhold til dyrkning af en ikke-
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kvælstoffikserende efterafgrøde. Selvom ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder også har en 
eftervirkning, vil udvaskningen ikke kunne blive større end den ellers ville have været, hvis 
efterafgrøden ikke havde været dyrket. Ved dyrkning af bælgplante-efterafgrøder er der en risiko 
for, at udvaskningen kan blive større, end den ellers ville have været. 

Selv når bælgplanter tømmer jorden effektivt for kvælstof om efteråret, kan henfald af 
plantemateriale i det sene efterår/vinter føre til en frigivelse af kvælstof i løbet af vinteren 
(Ranells & Wagger, 1997). På sandjord øger dette risikoen for udvaskning. Der er formentlig 
arts- og måske sortsforskelle i tilbøjeligheden til henfald af både overjordisk og underjordisk 
plantemateriale gennem vinteren, men dette og effekten heraf på udvaskningen er så vidt vides 
ikke undersøgt.    

Andelen af bælgplanter i en mark bestemmes både af udsædsmængden af den pågældende art og 
af konkurrenceforholdene i marken. På jord med højt indhold af mineralsk kvælstof vil græsser 
ofte udkonkurrere bælgplanter, mens det ofte vil være bælgplanterne, der udkonkurrerer 
græsserne på næringsfattig jord. Samme udsædsmængde af to forskellige arter vil ikke 
nødvendigvis resultere i udsåning af samme antal frø, da frøvægten for forskellige arter er 
forskellig ligesom spireprocenten ofte varierer. Et bestemt mængdeforhold mellem bælgplante- 
og ikke-bælgplantefrø i udsæden er derfor ikke af afgørende betydning. Hvis der medtages f.eks. 
8 kg rajgræsfrø i en frøblanding, vil der være samme mængde græsfrø til rådighed i marken som 
ved såning af en ren græsefterafgrøde. Askegaard & Eriksen (2008) benyttede 8 kg græsfrø og 6 
kg bælgplantefrø (4 kg rød- og 2 kg hvidkløver) svarende til 43% bælgplanter i blandingen.     

Svar 

a. 

På både økologiske og konventionelle landbrug vil risikoen for nitratudvaskning øges, hvis der 
tillades bælgplanter som lovpligtige efterafgrøder i stedet for de nuværende ikke-
kvælstoffikserende efterafgrøder. Ud fra eksisterende forsøg er det dog ikke muligt at beskrive 
effekten nærmere, ligesom den langsigtede effekt ikke kendes.  

b.  

Bælgplanter bør ikke dyrkes i renbestand som efterafgrøde men altid i blanding med mindst en 
ikke-kvælstoffikserende art. En andel på mindre end 50% bælgplantefrø i blandinger synes at 
være en rimelig grænse for bælgplanters andel i blandinger med ikke-kvælstoffikserende arter, 
når der alene fokuseres på den kortsigtede effekt mht. reduktion af kvælstofudvaskningen.   

 Referencer 

Arlauskiene, A. & Maiksteniene, S., 2008. The effect of catch crop nitrogen on soil properties 
and spring barley yield. Latvian Journal of Agronomy 10, 78-82. 

Askegaard, M & Eriksen, J., 2008. Residual effect and leaching of N and K in cropping systems 
with clover and ryegrass catch crop on a coarse sand. Agriculture, Ecosystems and Environment 
123, 99-108.  
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Ranells, N.N. & Wagger, M.G., 1997. Grass-legume bicultures as winter annual cover crops. 
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Bilag 4. Udtagning af landbrugsjord 

Alternative virkemidler 
Den 17. november 2009 kom DJF med generelle og specifikke bemærkninger til Plantedirektoratets 
notat om metodefrihed: alternative tiltag som erstatning for efterafgrøde kravet. I forlængelse af 
dette bedes DJF komme med en uddybende redegørelse til de enkelte virkemidler. 

 

Udtagning af landbrugsjord 

DJF foreslog i bemærkningerne den 17. november en omregningsfaktor på 0,7:1, således at der 
skal udtages 0,7 ha sædskifteareal for at erstatte 1 ha efterafgrøde. 

1) DJF bedes komme med en yderligere vurdering af omregningsfaktor, heri bedes 
være undersøgt, om der skal differentieres mellem høj- og lavbundsarealer. Der skal 
gennemføres beregninger på jordtyper JB 1-3 og JB 7, på hhv. med og uden husdyr 
og på hhv. om arealet har været i omdrift eller ej før jorden udtages. Med 
udgangspunkt i denne matrix skal det vurderes, om det er hensigtsmæssigt, at der 
differentieres i omregningsfaktorene. 

2) Derudover skal det undersøges, hvad der er en rimelig varighed for udtagning af 
landbrugsjord, set i forhold til effekten af udvaskningen. Endelig skal der redegøres 
for hvilke krav, der bør stilles til de udtagne arealer med hensyn til drift og 
minimumsareal, set i forhold til effekten af udvaskningen. 

3) DJF anmodes om et forslag til hvordan eksisterende brak skal håndteres. Det er 
vigtigt at eksisterende brak ikke kan pløjes op, for umiddelbart efter at kunne ændre 
det til udtaget jord som erstatning for efterafgrøder. hvorledes kan det føres ud i 
livet (kan ordningen håndteres ved at finde et basisår, eller er der andre 
muligheder? Hvilket år vil være relevant i så fald? Hvor stort vurderes barkarealet 
at være i dag?  

Baggrund for svar. 

I ”Noget for noget” rapporten (Anonym, 2008) vedr. udtagning af landbrugsjord på højbund anføres, at 
der fra arealer med flerårig brak regnes med en udvaskning på 10 kg (Jørgensen, 2004). 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 senere sker en mindre stigning i 
udvaskningen. Få år efter udtagning kan udvaskningen være så lav som 1-9 kg N pr. ha (Jørgensen, 
2004). Der er dog ikke noget godt grundlag tilgængeligt til at skelne mellem effekten på sandjord og 
lerjord, og fra arealer med flerårig brak regnes derfor med en gennemsnitlig årlig udvaskning på 10 kg 
N pr. ha. Modelberegninger for et sædskifte med vårbyg, vinterbyg, vinterraps og vinterhvede giver en 
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gennemsnitlig udvaskning på 44 kg N pr. ha på lerjord og 71 kg N pr. ha på sandjord (Børgesen, pers. 
medd.). Dette gælder som gennemsnit af vådt og tørt klima. Grant et al. (2009) har for perioden 
2003/04 til 2007/08 beregnet en udvaskning på 46 kg N/ha på lerjord og 83 kg N/ha på sandjord. Et 
gennemsnit af disse giver 45 kg N/ha for lerjord og 75 kg N/ha for sandjord, og da det antages at disse 
størrelser er gennemsnit for plante- og husdyrbrug, og det endvidere antages, at udvaskningen er ca. 10 
kg N/ha højere på husdyrbrug end plantebrug, så resulterer det i følgende: 
 
< 0,8 DE/ha;  Sandjord 75 – 5 = 70 kg N/ha 
 Lerjord 45 – 5 = 40      - 
> 0,8 DE/ha; Sandjord 75 + 5 = 80      - 
 Lerjord 45 + 5 = 50      - 
  
 

1) Omregningsfaktorer 

Med henvisning til bilag 2 (Effekt af efterafgrøder) leder ovenstående frem til følgende matrix for 
omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og udtagning af landbrugsjord på højbund. 

 
< 0,8 DE/ha > 0,8 DE/ha 

sandjord lerjord sandjord lerjord 

Udvaskning fra sædskifteareal (kg N/ha) 70 40 80 50 

Udvaskning fra udtaget areal (kg N/ha) 10 10 10 10 

Reduktion i udvaskning efter udtagning (kg N/ha) 60 30 70 40 

Efterafgrøders reduktion i udvaskning (kg N/ha) 34 16 46 28 
Omregningsfaktorer;  
Antal ha der skal tages ud for at erstatte 1 ha 
efterafgrøder 

34/60 = 
0,56 

16/30 = 
0,53 

46/70 = 
0,66 

28/40 = 
0,70 

  

I beregningen her indgår en række usikre antagelser, hvilket ikke berettiger til en detaljeret 
differentiering. Dog synes der at være forskel mellem plantebrug og husdyrbrug, og det vurderes, at 
omregningsfaktoren for plantebrug (< 0,8 DE/ha) og husdyrbrug (> 0,8 DE/ha) skal være henholdsvis 
0,5 og 0,7.    

Mht. høj- og lavbundsjord har vi ikke et tilstrækkeligt datagrundlag til at fortage en differentiering.  

 

2) Varighed og pleje 

Omregningsfaktorerne er beregnet med udgangspunkt i at arealer i omdrift konverteres til permanent 
brak, og for at få den fulde effekt bør de ikke genopdyrkes før efter f.eks. 10 år. En let afgræsning kan 
være relevant for at holde buske og træer nede og for at fjerne næringsstoffer. Alternativt kan der tages 
slæt på arealet til hø eller biogasanlæg. 
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3) Håndtering af brak 

Vi kan ikke umiddelbart foreslå en løsning på hvordan ordningen skal administreres. 

Udyrkede arealer (arealer, der umiddelbart kan tages i drift) udgjorde i 2009 ca. 35.000 ha svarende til 
1.3% af arealet. Arealer braklagt med tilskud (dvs. flerårige aftaler) udgjorde ca. 7.500 ha svarende til 
0.3 % arealet.  

 

Referencer 

Anonym: Afrapportering fra arbejdsgruppen om udredning af mulighederne for justering af 
afgrødenormsystemet med henblik på optimering af gødsknings- og miljøeffekt. Miljøministeriet 
og Fødevareministeriet, 2008 (http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/C77E370E-EE2E-48F8-ABE6-
BF8D04B2C94C/61974/FVM057_Nogetfornogetendeligafrapportering.pdf) 

Grant, R, Pedersen, LE, Blicher-Mathiesen, G, Jensen, PG, Hansen, B & Thorling, L 2009, 
Landovervågningsoplande 2007: NOVANA, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 
Faglig rapport fra DMU no. 709 

Jørgensen, U. (2004) Udtagning af landbrugsjord. I Jørgensen, U. (red.) Muligheder for forbedret 
kvælstofudnyttelse i marken og for reduktion af kvælstoftab, DJF rapport 103, p. 175-179.   
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Bilag 5. Vedvarende energiafgrøder 
 

Alternative virkemidler 
Den 17. november 2009 kom DJF med generelle og specifikke bemærkninger til Plantedirektoratets 
notat om metodefrihed: alternative tiltag som erstatning for efterafgrøde kravet. I forlængelse af dette 
bedes DJF komme med en uddybende redegørelse til de enkelte virkemidler. 

 

Etablering af vedvarende energiafgrøder 

DJF foreslog i bemærkningerne den 17. november en omregningsfaktor på 0,9:1, således at der skal 
etableres 0,9 ha med energiafgrøder for at erstatte 1 ha efterafgrøde. 

1) DJF bedes komme med en yderligere vurdering af omregningsfaktor, hvori der bedes være 
undersøgt, om der skal differentieres mellem høj- og lavbundsarealer. Der skal gennemføres 
beregninger på jordtyper JB 1-3 og JB 7, på hhv. med og uden husdyr og hhv. på om arealet har været i 
omdrift eller ej før jorden udtages. Om arealet gødes (og sprøjtes) eller ej. Med udgangspunkt i denne 
matrix skal det vurderes om det er hensigtsmæssigt, at der differentieres i omregningsfaktorene. 

2) Vil der være forskel på reduktionen i udvaskningen afh. af hvilken type energiafgrøde man vælger – 
hvilket interval er der tale om – og kan der evt. stilles krav til type energiafgrøder? 

3) Derudover skal det undersøges hvad der er en rimelig omdrifttid for forskellige energiafgrøder, set i 
forhold til effekten af udvaskningen. Endelig skal der redegøres for hvilke krav, der bør stilles til drift 
og minimumsareal, set i forhold til effekten af udvaskningen. 

4) Det skal afklares om arealerne skal have en kvælstofnorm.  

5) Det skal afklares hvilke problemer kan det kan medføre såfremt flerårigt græs anvendes som 
energiafgrøde. 

 

Vedr. 1. 

Vi har ikke mulighed for at gennemføre de ønskede beregninger, da der ikke findes moduler for 
energiafgrøderne i de af vores modeller, der kan beregne nitratudvaskning. Og vi har ikke grundlag for 
at antage forskel i udvaskningen fra afgrøderne på forskellige jordtyper – udvaskningsniveauet ligger 
omtrent lige lavt, der hvor vi har målt. Som det fremgik af vores bemærkninger 17. november har vi 
ingen målinger på lerjord, og har således ikke noget grundlag for at antage en anden effekt end på sand. 
Vi har forsøgt at opstille en matrix for de forskellige jordtyper og DE-niveauer med brug af de værdier 
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for N-reduktion vi har angivet for energiafgrøder og efterafgrøder. Men da værdierne alene har 
grundlag i en egentlig beregning når det gælder efterafgrøderne, vil substitutionsfaktorens variation 
mellem jordtyperne stort set kun afspejle efterafgrødernes forskellige effekt. Vi har en forventning om, 
at de to afgrødetyper varierer i samme retning under forskellige forhold, og at substitutionsfaktoren 
derfor ikke varierer kraftigt mellem kombinationerne. 

Den reduktion af nitratudvaskningen, der ligger til grund for substitutionsfaktoren gælder ved 
omlægning fra et kornrigt sædskifte. Omlægning af vedvarende græsarealer vil ikke give samme effekt, 
da udvaskningen herfra vil være i samme størrelsesorden som fra flerårige energiafgrøder.  

 

Vedr. 2 

Vi har målt udvaskning fra pil og elefantgræs og har ikke kunnet se en systematisk forskel mellem 
afgrøderne. Vi vurderer, at der generelt kun vil være mindre forskelle mellem de forskellige typer af 
flerårige energiafgrøder. Evt. forskelle imellem arterne vil sandsynligvis overskygges af betydning af 
management, såsom høsttidspunkt og gødskningsniveau samt af klimatiske variationer. 

 

Vedr. 3. 

I år 1-2 kan udvaskningen fra flerårige energiafgrøder være høj, selv hvis der ikke gødes. I de følgende 
år er udvaskningen meget lav. Der bør derfor sikres en lang omdriftstid for at opveje år 1-2. Et bud 
kunne være minimum 10 år. En normal omdriftstid vil formentlig ligge mellem 10 og 25 år afhængigt 
af en række faktorer. Hvis afgrøden bliver alvorligt syg, eller dør pga. tørke oversvømmelse e.a., falder 
eller bortfalder effekten på nitratudvaskningen, og i sådanne tilfælde bør kunne dispenseres for den 
generelle omdriftstid. 

Effekten på nitratudvaskning (pr ha) afhænger ikke af størrelsen af arealet, så af den grund behøves 
ikke noget minimumsareal. Det bør naturligvis kræves, at afgrøden vedligeholdes, så den dækker hele 
arealet og har en rimelig sundhedsstatus. Det vil også være fornuftigt at kræve høst af arealet, for 
græsser årligt (elefantgræs kan dog godt stå et år over), for pil med 2-5 års mellemrum og for poppel 
med op til 10 års mellemrum. Det skyldes, at optaget af N falder med afgrødens alder, så hvis ikke den 
høstes skal gødskningen i hvert tilfælde reduceres ved lang omdrift. 

 

Vedr. 4. 

Ved estimeringen af en substitutionseffekt har vi antaget, at der er tale om energiafgrøder, der gødes til 
gældende N-norm. I så tilfælde forventes kun en marginalt højere udvaskning end fra ugødet, og 
afgrøden vil have større økonomisk værdi for landmanden. 
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Vedr. 5 

For at maksimere reduktionen af N-udvaskningen bør flerårigt græs også have en lang omdriftstid. Et 
bud kan være 10 år, men man kan overveje, om 5 år skal være nok for græs, der normalt hurtigt 
reducerer nitratudvaskningen efter etableringen. Som nævnt ovenfor vil det ikke give nogen (væsentlig) 
yderligere N-reduktion at omlægge eksisterende vedvarende græs til energiproduktion, så i det tilfælde 
bør ikke kunne ske en substitution af efterafgrøder. 

 

Referencer 

Jørgensen, U 2005, 'How to reduce nitrate leaching by production of perennial energy crops?'. I: Zhu, 
Z., Minami, K. & Xing, G. (eds.). 3rd Nitrogen Conference, Nanjing, China, pp. 513-518.  

Jørgensen, U. & Mortensen, J. 2000: Kombination af energiafgrødeproduktion og 
grundvandsbeskyttelse. I: Jørgensen, U. (red.). Har energiafgrøder en fremtid i Danmark? – DJF 
Rapport. Markbrug nr. 29, 97-104. 

Jørgensen, U. & Mortensen, J. 1997: Perennial crops for fi bre and energy use as a tool for fulfilling the 
Danish strategies on improving surface and groundwater quality. In: Olesen, S.E. (ed). Proceedings of 
the NJF-seminar: Alternative Use of Agricultural Land. – SP-report 18, 12-21. 

Mortensen, J.V., Nielsen, K.H. & Jørgensen, U. 1998: Nitrate leaching during establishment of willow 
(Salix viminalis) on two soil types and at two fertilisation levels. – Biomass & Bioenergy 15, 457-466. 
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Bilag 6. Afbrænding af fiberfraktion 

Alternative virkemidler 
Den 17. november 2009 kom DJF med generelle og specifikke bemærkninger til 
Plantedirektoratets notat om metodefrihed: alternative tiltag som erstatning for efterafgrøde 
kravet. I forlængelse af dette bedes DJF komme med en uddybende redegørelse til de enkelte 
virkemidler. 
 
Afbrænding af fiberfraktion fra gylleseparering 

DJF kom i bemærkningerne til den tidligere bestilling den 17. november 2009 med et bud på 
en omregningsfaktor på 0,10 ha efterafgrøde per behandlet DE på jerjord og 0,11 ha 
efterafgrøde per behandlet DE på sandjord. Beregningerne er baseret på svinegylle. DJF 
nævnte i den forbindelse at effekten på N udvaskningen ved afbrænding af fiberrester fra 
kvæggylle er op til 50 % større afhængig af bl.a. sædskifte. 

• Der skal fastlægges omregningsfaktorer for:. 

o kvæggylle 

o svinegylle 

o minkgylle 

o øvrig gylle  

 
Afbrænding af fiberfraktion fra gylleseparering 
 
DJF foreslog efter forespørgsel fra PD i november 2009 omregningsfaktorer for erstatning af 
efterafgrøder med afbrænding af fiberfraktion fra svinegylle. Disse omregningsfaktorer blev 
efterspurgt fordi det specielt for bedrifter med svinegylle på lerjord kan medføre store 
omkostninger at etablere efterafgrøder. PD efterspørger nu omregningsfaktorer for kvæggylle, 
minkgylle og øvrig gylle. 
 
Effekten af en afbrænding er helt afhængig af hvor stor en andel af organisk bundet kvælstof der 
fjernes ved en separering. Andelen af kvælstof der frasepareres er yderst afhængig af den 
anvendte teknik. Separering af ren kvæg- og minkgylle sker stort set ikke i dag, og det er 
usikkert hvilken teknik man i givet fald vil anvende. Det er derfor ikke muligt at opstille standard 
faktorer for andelen af frasepareret kvælstof for kvæg- og minkgylle. 
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Effekten af fjernelse af fiberfraktion på N-udvaskningen er afhængigt af sædskiftet. Beregning af 
udvaskningseffekten på et gennemsnitligt kvægsædskifte vil kræve nye omfattende 
modelberegninger.   
 
Vi skal endvidere gøre opmærksom på at effekterne på N udvaskningen af at afbrænde 
husdyrgødning er meget langsigtede, og beregningen kan kun baseres på modelberegninger. De 
tidligere angivne faktorer for svinegylle er baseret på en 50-årig tidshorisont. Hvis der kun 
regnes med en 10-årig horisont er effekten kun ca. det halve, mens den vil være større hvis der 
regnes over 100 år (Petersen, 2010). Effekten af efterafgrøder på kvælstofudvaskningen opnås 
derimod fra år 1. 
 
Man bør derfor overveje igen, om det er hensigtsmæssigt at anvende afbrænding af 
husdyrgødning som alternativ til efterafgrøder, især på grund af virkemidlernes meget forskellige 
tidshorisont.  
 
Reference: 
Petersen, B.M. (2010). Omsætning af den organiske pulje i jorden og tidshorisontens betydning 
for resultatet. Sammendrag af indlæg Plantekongres 2010. S. 286-287. 
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Bilag 7. Konstruerede vådområder (minivådområder) 
 

1.Vidensgrundlag  
Konstruerede vådområder (constructed wetlands) er betegnelsen for en bred vifte af vådområder der 
er designet specifikt til at omsætte og tilbageholde næringsstoffer i det vand der kommer fra et 
tilgrænsende landbrugsopland. Inden for de sidste 2-3 år er der i Danmark etableret 5-10 
minivådområder, men der er på disse ingen dokumenterede effektmålinger. Der findes derfor ingen 
danske erfaringer med effektiviteten af konstruerede vådområder. En enkelt dansk publikation 
(Kjærgaard et al., 2006) sammenfatter udenlandske erfaringer med konstruerede vådområder.  

Konstruerede vådområder – udenlandske erfaringer 
Konstruerede vådområder omfatter principielt to hovedtyper: (I) vådområder hvor 
vandgennemstrømningen foregår over jordoverfladen (systemer med åben vandflade) og (II) 
vådområder hvor vandgennemstrømningen foregår igennem jordmatricen (infiltrationssystemer). 
For hver hovedtype gælder at vådområdet kan designes på mange forskellige måder afhængigt af de 
lokale hydrologiske forhold og drænoplandets størrelse. Udenlandske erfaringer med konstruerede 
vådområder stammer primært fra Sverige, Norge, Finland og USA, og disse er alle baseret på 
konstruerede vådområder med åben vandflade. Erfaringer med vandgennemstrømning igennem 
jordmatricen er indtil videre begrænset til spildevandsrensning.  

Resultater fra svenske undersøgelser på konstruerede åbne vådområder viser at fosfor (P) 
tilbageholdelsen varierer fra 18 til 48 kg P pr. ha pr. år, med en gennemsnitlig årlig tilbageholdelse 
på 32 kg P pr. ha pr. år. Den procentuelle P-fjernelse i de svenske undersøgelser er dog kun 6%. 
Generelt viser erfaringer fra konstruerede vådområder der er etableret i tempereret klimazone at P-
tilbageholdelsen varierer ganske betydeligt med gennemsnitlige årlige tilbageholdelser på 1 til 88 % 
af total P og på -19 til 89 % af opløst P. Denne variation indikerer betydningen af stedspecifikke 
faktorer og vådområdetype.  

Kvælstoffjernelse i konstruerede vådområder sker overvejende ved biologisk denitrifikation og vil 
bl.a. afhænge af vådområdetype, temperatur og stedspecifikke betingelser for det konstruerede 
vådområde, og dermed også en betydelig variation i kvælstoffjernelsen. Erfaringer fra svenske 
konstruerede vådområder viser variationer mellem 400-2500 kg N pr. ha vådområde pr. år med en 
gennemsnitlig årlig kvælstofreduktion på 900 kg N pr. ha vådområde svarende til en procentuel 
reduktion på gennemsnitligt 10%. 

Kan de udenlandske erfaringer overføres til danske forhold 
I forhold til vidensoverførsel til danske forhold er det væsentligt at bemærke at såvel de svenske 
som de øvrige udenlandske erfaringer i overvejende grad er baseret på konstruerede vådområder der 
er etableret ved udvidelse af brinker direkte i vandløbssystemet (dammar) eller ved etablering af 
vådområder parallelt med vandløbet (side dammar), hvor en del af vandføringen ledes igennem 
vådområdet. Sådanne systemer kan grundet vandløbsloven ikke overføres til danske forhold.  

Under danske forhold påtænkes konstruerede vådområder etableret i forlængelse af afbrudte dræn, 
grøfter eller ved at omdirigere afvandingskanaler. Her kan der skelnes mellem konstruerede 
vådområder der forsynes af drænvand/grundvand hele året, og konstruerede vådområder der 
udelukkende modtager drænvand i vinterhalvåret. Årstidsvariationen i afstrømningen af 
næringsstoffer har afgørende betydning for effektiviteten af det konstruerede vådområde. 
Kvælstoffjernelsen er temperaturafhængig, og de svenske undersøgelser viser at denitrifikationen er 
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meget lav eller ikke-eksisterende i vinter-perioden. For danske forhold vil det betyde, at vi må 
forvente lav/ingen kvælstof fjernelse i de systemer, hvor hovedparten af afstrømningen og 
næringsstofudvaskningen foregår i vinterhalvåret. Løsninger der kunne sikre en højere 
kvælstoffjernelse i vinterafstrømningen kunne være større magasinkapaciteter, der sikrer længere 
opholdstid, eller infiltration i matricer, der sikrer termisk beskyttelse (højere vintertemperatur) 
kombineret med vegetationsdække. Der findes dog ingen internationale eller danske erfaringer med 
infiltrationsvådområder i forlængelse af dræn.  

Det er også væsentligt at bemærke at både de svenske og norske systemer har meget høje 
næringsstof-belastninger. Den aktuelle næringsstoffjernelse er følgelig høj, mens den procentuelle 
fjernelse er lav eller endog meget lav. Den årlige arealbaserede middelværdi for kvælstoffjernelsen 
på 900 kg N pr. ha. pr. år svarer til en procentuel fjernelse på 10%, mens den gennemsnitlige 
fosforfjernelse på 35 kg P pr. ha pr. år svarer til en procentuel fjernelse på 6%. Med de lavere 
næringsstofkoncentrationer under danske forhold, må vi således også forvente lavere aktuelle 
reduktioner. Der bør tænkes i muligheder for at optimere vådområdernes effektivitet specielt ved 
beplantede infiltrationsvådområder. Igen mangler vi dog viden omkring konstruktion, funktion og 
effektivitet af sådanne systemer.  

Kan erfaringer fra spildevandsrensning overføres til diffus drænafstrømning 
Fra spildevandsrensning i åbent land kendes systemer med infiltrationsmatricer. Forholdene ved 
spildevandsrensning adskiller sig dog på væsentlige punkter fra forholdene ved diffus 
drænafstrømning. Spildevandsrensning er karakteriseret ved relativt konstant belastning med høje 
næringsstofkoncentrationer, hvilket giver potentielt høje aktuelle fjernelser. Diffus drænafstrømning 
er meget variable og årstidsbestemt. Næringsstofbelastningen varierer meget fra lave 
koncentrationer under basis afstrømning til højere koncentrationer under periodisk høje 
afstrømningshændelser. Næringsstofbelastningen er dog altid væsentligt lavere sammenlignet med 
spildevandssystemer.  Der er således betydeligt større udfordringer forbundet med konstruktion af 
effektive vådområder målrettet diffus drænafstrømning sammenlignet med systemer målrettet 
spildevandsrensning . 

 

2. Kan man opsætte krav til anlæggelsen 
Virkemåde og effektivitet varierer afhængigt af vådområdetype og en række systemvariable, 
herunder:   

• Vådområdetype – åbent system eller infiltrationsmatrice 
• Vådområdets magasinkapacitet - størrelse, udformning, niveau for ind- og udløb 
• Placering indenfor afstrømningsoplandet – topografi, jordbundsforhold, dræningsforhold  
• Hydraulisk belastning – nettonedbør der afstrømmer via dræn/grøfter 
• Opholdstid – vådområders magasinkapacitet i forhold til afstrømningens størrelse 
• Næringsstofbelastning og særligt årstidsvariationen i denne 
• Temperaturforhold 
• Vegetationstype og vegetationsdækkets omfang 

 

I forhold til konstruktion af vådområder tilpasset danske forhold med filterzoner i forlængelse af 
dræn findes der ingen dansk dokumentation, erfaringer og resultater fra udenlandske undersøgelser 
og spildevandsrensning kan ikke overføres til diffusdrænafstrømning under danske forhold, og de 
mange systemvariable gør det meget svært at forudsige effekter af konstruerede vådområder på 
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næringsstofreduktion. Der kan således ikke på det nuværene grundlag opstilles retningslinjer for 
anlæg og udformning af konstruerede vådområder.  

 

3. Anbefalinger  
Der er et meget stort behov for at erhverve viden om funktion og effektivitet af konstruerede 
vådområder under danske forhold. Vi anbefaler at: 

1. Der nedsættes en ekspertgruppe der bistår ved udvælgelse og vurdering af ansøgninger om 
etablering af 1. generations konstruerede vådområder. Konstruerede vådområder bør 
udvælges så de repræsenterer forskellige typer, størrelser udformninger, varierende 
hydrauliske belastninger og næringsstofbelastninger med henblik på at sikre et bredere 
vidensgrundlag.  

2. Der afsættes midler til at igangsætte og gennemføre undersøgelser af de nyetablerede 
konstruerede vådområder med henblik på at indsamle data og viden omkring 
virkemiddelseffekten af konstruerede vådområder under danske forhold.  

3. Med udgangspunkt i punkt 2 planlægges og gennemføres et kvalificeret måleprogram, der 
kan udnyttes som grundlag for at (i) udforme retningslinjer for udformning af konstruerede 
vådområder tilpasset danske forhold samt (ii) angive vurderingskriterier i forhold til 
vurdering af effekter på næringsstoffjernelse.  

4. Udvikling og optimering af funktion og effektivitet af konstruerede vådområder på længere 
sigt sikres via en betydelig forskningsindsats. Det nystartede internationale 
forskningsrådsprojekt ”SUPREME-TECH” (2010-2015) har til formål at udvikle forskellige 
drænfilterteknologier til næringsstoffjernelse.  

 
Referencer 
Kjærgaard, C., C.C. Hoffmann, A. Baattrup-Pedersen, & P.L. Jensen. 2006. Konstruerede 
vådområder. Miljøforvaltning i risikoområder. Virkemiddelsfaktablad, Kortlægning af risikoarealer 
for fosfortab i Danmark; C2, 9 pp. 
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Bilag 8. Afgrødekoder der omfatter fodergræs 
 

Under overskriften ’ Græs permanent’: 

Alle med undtagelse af nr. 275 ’Permanent rullegræs, omlagt mindst hvert 5. år’ 

 

Under overskriften ’Græsmarksplanter, omdrift’: 

Alle med undtagelse af nr. 269 ’Rullegræs (omdrift)’ 

 

Under overskriften ’Udyrkede arealer, vildtagre og lign.’: 

Nr. 310 må ikke afgræsses efter de nye GLM-regler.  

Nr. 271 må jo selvsagt afgræsses. Spørgsmålet er så, om man vil definere det som fodergræs.  

 

Under overskrifter ’Randzoneordning’: 

Det eneste nummer: nr. 340 må afgræsses. 

 

Under overskriften ’Særlige afgrødekoder: kun i forbindelse med tilsagn til miljøordninger’ 

350, 253, 254, 258 er fodergræs 

Bemærkning: Nr. 312 vil i praksis ikke afgræsses (Ved aftaler indgået før 1997 må der i nogle tilfælde 
afgræsses og aftaler indgået efter 1997 må ikke afgræsses) 

 

Under overskriften ’Udlæg og efterafgrøder’: 

Alle med undtagelse af 968 og 969 

Bemærkninger: Nr. 970 bruges meget lidt. Slæt må formodes anvendt til foder. Nr. 971 må afgræsses. 
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Bilag 9. Oversigt over svar på bestillinger fra efteråret 2009 med tilknytning til den nye 
gødskningslov 
  
10/8:  Forslag til teknisk ændring af normfastsættelsessystemet (SJ 602405) 
21/8:  Opfølgning på ovenstående forslag til teknisk ændring (SJ 604920)  
19/8:  Besvarelse/kommentering af to af landbrugets (Landbrug & Fødevarer) høringssvar på 
  gødskningsloven (SJ 604851)  
7/9  Vedrørende frøgræs som efterafgrøder (SJ 605286) 
11/9  Spørgsmål vedrørende eftervirkning af mellemafgrøder (SJ 605687) 
17/9  Tillægssvar på spørgsmål vedr. landbrugets (Landbrug & Fødevarer) kommentar om 
  omlægning af fodergræs (uddybning af svar fra 19/8) (SJ   606469) 
21/8  Mailsvar fra Per Kudsk (vedrørende jordbearbejdning (SJ 604859) 

2/9  Kommentarer fra DJF vedrørende landbrugets høringssvar på gødskningsloven (SJ 605262) 
17/9  Supplerende kommentarer til svar af 2/9 (SJ 606502) 
11/9  Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af 
  ændringer i gødskningsloven i forbindelse med Grøn Vækst (SJ 605659)   

14/9  Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af 
  ændringer i gødskningsloven i forbindelse med Grøn Vækst (SJ 605913) 
17/9  Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efter året før forårssåede 
  afgrøder  – opfølgning på notat af 11/9 (SJ 606507) 
21/9  Notat vedr. Omlægning fra græs til græs – opfølgning på notat af 19/8 (SJ 606544) 

22/9  Kommentarer fra DJF vedr. landbrugets høringssvar på 
  Gødskningsloven – tre tillægsspørgsmål fra PD (SJ 610721) 
13/10  Rettelse til DJFs svar af 22/9 vedr. landbrugets høringssvar på 
  Gødskningsloven (SJ 610726) 
22/10  Uddybning af svar vedrørende miljømæssige konsekvenser 
  af fremrykning af datoen for kemisk ukrudtsbekæmpelse (SJ 610730) 
 




