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Plantedirektoratet 

Fagligt bidrag vedrørende påtænkt ændring af bekendtgørelse nr. 
460 af 13. juni 2005 om jordressourcens anvendelse til dyrkning 
og natur 
 
Med henvisning til aftalen om Grøn Vækst har Fødevareministeriets departe-
ment ønsket en ændring af bekendtgørelse nr. 460 af 13. juni 2005 om jordres-
sourcens anvendelse til dyrkning og natur således, at dyrkning af flerårige ener-
giafgrøder i kort omdrift ikke betragtes som skovplantning.  

Baggrunden for bestillingen beskrives som følger af Plantedirektoratet: Intentio-
nen i aftalen om Grøn Vækst er at fremme dyrkningen af flerårige energiafgrø-
der. Konsekvensen af bekendtgørelsesændringen skal være, at dyrkning af fler-
årige energiafgrøder også skal være tilladt i de såkaldte ”minusområder”, dvs. de 
områder en kommune har udlagt som områder, hvor skov er uønsket. Samtidig 
skal der i et vist omfang fortsat tages hensyn til de landskabsmæssige hensyn i 
de førnævnte ”minusområder”. Et sådan landskabeligt hensyn kan tænkes imø-
dekommet ved at bruge høst- eller stævningsperioden til at skelne mellem om 
flerårige energiafgrøder skal betragtes som skov eller ej. Derfor vil Plantedirek-
toratet gerne have Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) til at: 

a) Beskrive forskelle i højder af de mest anvendte energiafgrøder efter 3 
års, hhv. 5 års opvækst efter plantning eller høst (Afklaring af de land-
skabsmæssige effekter) 

b) Beskrive hvilke fordele/ulemper, der er ved at høste de mest anvendte 
energiafgrøder  efter 3 år, hhv. efter 5 år. Dette skal gøres med stilling-
tagen til følgende:  

1. Udbyttemæssige fordele/ulemper 

2. Miljømæssige (brug af pesticider mv.) fordele/ulemper 

3. Naturmæssige (dyre- og planteliv) fordele/ulemper 

c) Beskrive hvilken dyrkningspraksis, der forventes at være fremtiden for 
pil, poppel og el i forhold til 3. års  hhv. 5 års høst. 
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Besvarelsen nedenfor er forestået af seniorforsker Uffe Jørgensen og ledende 
jordbrugstekniker Jens Bonderup Kjeldsen, Institut for Jordbrugsproduktion og 
Miljø. 
 
Ad. a).  

DJF har ikke selv målt højden af energipil ved forskellig alder, og vi er heller ikke 
bekendt med, at andre har gjort det i Danmark. Det følgende er derfor baseret 
på internationale kilder og på enkelte upublicerede målinger under danske for-
hold. 

Bullard et al. (2002) målte højden af to pilekloner i England til 239-297 cm efter 
to skudvækstår og til 316-515 cm efter 3 år. Under polske forhold målte Stolarski 
et al. (2008) højden af syv forskellige pilekloner til 224-252 cm ved 1-årig høstcy-
klus og til 450-855 cm ved 4-årig høstcyklus.  

Vi vurderer, at pil under danske forhold også vil have en højde inden for den va-
riationsbredde, som er målt i ovennævnte forsøg, idet højden kan variere bety-
deligt med vækstforhold og pasning mellem lokaliteter. Vi vurderer således, at 
en typisk afgrødehøjde af 3-årige skud vil være 4-5 m, mens den vil være 6-7 m 
for 5-årige skud. Energipils højdetilvækst aftager efter 4-5 års skudvækst, hvor-
efter alene skudtykkelsen øges. Vi vurderer således, at pil sjældent vil blive over 
7-8 m høje. 

Popler tænkes oftest dyrket med større høstinterval end pil, sandsynligvis med 
5-10 års mellemrum. Amichev et al. (2010) målte højden af hybridpoppel på tre 
forskellige lokaliteter på op til 11 år gamle skud (Fig. 1), hvorved højder på 9-12 
m blev nået. Ved en omdriftstid på 5-10 år vil det være sandsynligt med højder 
på 6-9 m af poppel. Der er meget få erfaringer med el som energiafgrøde, men 
foreløbigt antages, at en relativt lang omdriftstid, som for poppel, vil være rele-
vant (Jørgensen et al., 2005). Dermed vil sandsynligvis også opnås højder på 6-9 
m af el (Fig. 2). 
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Fig. 1. Træhøjde (m) og diameter i brysthøjde (cm) for Walker hybrid poppel, 
etableret med 3 forskellige afstande (2,4, 3,0, og 3,7 m) på tre lokaliteter i det 
centrale Saskatchewan, Canada (Amichev et al., 2010). 

 

 

 
Fig. 2. Højde af poppel, el og pil dyrket i Skotland. Fuldt optrukne lin-
jer=enkeltstammer; brudte linjer=flere skud efter tilbageskæring; cirkler=el; fir-
kanter=poppel; trekanter=pil  (Proe et al., 1999). 
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Ad. b).  

Høstmetoden er helt afgørende for valg af omdriftstid. Den mest almindelige 
høstmetode p.t. er direkte flisning med fx en Claas finsnitter med et Salix-
skærebord. Med de kraftigtvoksende kloner, som plantes i dag, vil det være van-
skeligt at høste med mere end 3 års interval. Ny Vraa Bioenergi udvikler JF-
høstmaskiner, som er baseret på en mere spinkel snitter, der oprindeligt er ud-
viklet til sukkerrør. Den kan således ikke klare så tykke skud som Claas, og Ny 
Vraa overvejer årlig høst. Omvendt udvikler firmaet Nordic Biomass høstkoncep-
tet ”helskudshøst”, hvor bundter af hele skud lagres og fortørres i marken inden 
snitning. Her høstes med savklinge, og skudtykkelsen betyder ikke noget. Fliskva-
liteten forbedres med skudalderen, da de fleste mineraler (aske) sidder i barken, 
og barkandelen falder med skudtykkelsen. Ved helskudshøst er derfor et ønske 
om at øge høstintervallet til ca. 5 år. Høst af poppel og el med op til 10 års inter-
val vil formentlig kræve skovhøstmaskiner eller evt. helskudshøst. 

Bullard et al. (2002) fandt ikke forskel i udbyttet ved 1-, 2- og 3-årigt høstinterval 
i pil. Stolarski et al. (2008) fandt derimod for de fleste pilekloner større udbytte 
pr. år ved 4-årigt høstinterval end ved 1-årigt. Udbyttet og kvaliteten som funk-
tion af høstinterval er meget væsentlige parametre, og DJF anlægger i 2010 et 
forsøg, hvor dette undersøges under danske forhold med de nyeste kloner. 

Der findes ikke os bekendt undersøgelser, som kan angive forskel i biodiversitet 
og miljøbelastning mellem 3- og 5-årige høstinterval. Der vil muligvis opnås en 
øget strukturel kompleksitet i en ældre kultur med mulighed for lidt større bio-
diversitet. Ligeledes vurderer vi, at behovet for ukrudtsbekæmpelse kan være 
mindre ved lang end ved kort omdriftstid, da kulturen skygger mindre i år 1 (og 
måske år 2) efter høst og således konkurrerer dårligere med ukrudtet. Mere væ-
sentligt for fx dyreliv er det, at hele energiafgrøden i et lokalområde ikke høstes 
på een gang, således at der altid vil være arealer med vinterskjul. Desuden bety-
der det meget, hvordan markens kantzone tilplantes og passes. 

 

Ad c). 

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvilket høstsystem der viser 
sig mest konkurrencedygtigt for pil, og der kan således tænkes at forekomme 
høstintervaller mellem 1 og 6 år. For el og poppel savnes endnu viden om opti-
male kombinationer af plantetæthed og høstinterval. Det mest sandsynlige vil 
være 5-10 års høstinterval, men der kan vise sig andre muligheder.  
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