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Plantedirektoratet 

Opfølgning på besvarelser af 25. marts vedrørende implemen-
tering af nye regler i gødskningsloven.  

 
Som opfølgning på besvarelser af 25. marts vedr. implementering af de 
nye regler i ”Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning 
og om plantedække” (Gødskningsloven) har Plantedirektoratet (PD) i mail 
af 30. marts 2010 anmodet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet om en 
uddybning af tre af svarene.  
 
Besvarelserne, som er udarbejdet af seniorforsker Uffe Jørgensen og un-
dertegnede, er vedlagt. 
 
  
Med venlig hilsen 
 
Finn P. Vinther,  
Seniorforsker og temakoordinator for Miljø og Bioenergi 
 
 
    
 
   
 
       
 
 
 
 



 
 

Side 2/5 

 

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Opfølgning vedrørende implementering af nye regler i 
gødskningsloven. 
 
Som opfølgning på besvarelser af 25. marts vedr. implementering af de 
nye regler i ”Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning 
og om plantedække” (Gødskningsloven) har Plantedirektoratet (PD) an-
modet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet om en uddybning af tre af 
svarene: 
 
DJF fremsendes lørdag den 20. marts et første udkast på Plantedirektora-
tets bestilling af den 1. marts vedrørende bekendtgørelsesarbejdet til 
gødskningsloven. Den 25. marts kom den endelige besvarelse. Besvarelsen 
har givet anledning til yderligere en række spørgsmål.  
 
1. DJF er i udkastet af den 20. marts kommet med et bud på en omreg-

ningsfaktor for sammenhængen mellem efterafgrøder og udtagning af 
landbrugsjord. I den forbindelse nævnes det at arealerne mindst bør 
udlægges i 10 år. 

 
DJF bedes afklare hvad en gennemsnitlig omregningsfaktor vil være, 
hvis udtagne arealer blev omlagt mellem hvert 2. og hvert 10. år, og 
hvad omregningsfaktoren ville være hvis arealet blev omlagt hvert andet 
år og hvert år.  
 
I den forbindelse skal det nævnes, at der sandsynligvis vil være følgende 
krav til udtagne arealer: 

• Arealet må afgræsses i udtagningsperioden, men det afsatte gød-
ning skal indgå i gødningsregnskabet. 

• Arealet skal i hele perioden holdes plantedækket. 
• Plantedækket skal etableres på grundlag af fremspirede spildfrø fra 

tidligere dyrkningsårs landbrugsafgrøder eller frøblandinger med 
højst 25 % kvælstoffikserende planter. 

• Plantedækket være etableret senest 1. oktober.  
• Arealerne må ikke tilføres mineralsk eller organisk gødning, ud-

over det gødning som græssende dyr afgiver. 
• Arealet må ikke jordbehandles 
• Arealerne må ikke kunstvandes. 
• Arealet skal der forud for udtagningen have været udlagt med 

landbrugsafgrøder i omdrift. 
 

Svar: 
Det skal nævnes, at udvaskningsreduktionen som udgangspunkt er bereg-
net for landbrugsjord i omdrift der udtages til permanent brak. I besvarel-
sen er det vurderet, at udvaskningsreduktionen efter udtagning er i stør-
relsesordenen 30-70 kg N/ha udtaget areal afhængig af DE/ha og jordty-
pe. Udtagning af landbrugsjord, dvs. ophør af jordbearbejdning og gød-
ningstilførsel, medfører at udvaskningen i løbet af kort tid vil blive reduce-
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ret til niveau svarende til permanent braklagte arealer. Genopdyrkes den 
udtagne jord allerede året efter vil udvaskningen imidlertid igen stige til 
niveauet før udtagning, hvorved den gennemsnitlige udvaskningsredukti-
on kun vil være ca. det halve.  
I vurderingen af den udvaskningsreduktion som kan forventes efter ud-
tagning af landbrugsjord indgår derfor overvejelser omkring hvor mange 
år jorden skal ligge brak før man kan regne med fuld virkning af udtag-
ningen, dvs. en udvaskning svarende til permanent brak. Forudsætnin-
gerne og betragtningerne der ligger til grund for at sige at det bør ligge 
brak i 10 år er følgende:  
Antages udvaskningsreduktionen at stige lineært med det antal år som 
jorden ligger brak, kan relationen som vist i figuren nedenfor beregnes. 
Hvis f.eks. udvaskningsreduktionen i gennemsnit er 50 kg N/ha og arealet 
genopdyrkes året efter at det er braklagt, så vil der det først år være en re-
duktion på 50 kg N/ha og andet år 0, således at den gennemsnitlige re-
duktion bliver 25 kg N/ha eller 50%. Hvis arealet opdyrkes efter 3 år bli-
ver den samlede reduktion (50+50+0)/3 = 33 kg N/ha svarende til en 
gennemsnitlig reduktion på 66%, osv.  
Disse overvejelser er baggrunden for at antage, at arealet bør ligge brak i 
mindst 10 år. Som det ses i figuren er det dog i løbet af de første fem år, at 
der opnås den væsentligste reduktion (80-90%), hvorfor 5 år må anses for 
at være minimum antal år før en eventuel genopdyrkning bør foretages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. I de hidtidige beregninger, vedr energiafgrøder som alternativ til efte-

rafgrøder er der regnet med, at energiafgrøder bliver tildelt den al-
mindelige norm for energiafgrøder. 

 
DJF bedes afklare hvad udvaskningsreduktionen er på et areal uden en 
kvælstofkvote og uden høst af energiafgrøder, i forhold til et areal med 
en kvælstofkvote og høst af energiafgrøder.  
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I den forbindelse skal det nævnes at der sandsynligvis vil være følgende 
krav til etablering af energiafgrøder:  

• Energiafgrøderne skal være flerårige afgrøder som pil, poppel, rø-
del, elefantgræs eller lign. 

• Energiafgrøder skal udlægges på arealer der forud for etableringen 
har været udlagt med landbrugsafgrøder i omdrift. 

 
Svar: 
Som udgangspunkt undrer vi os over at energiafgrøder, der ikke skal høstes, 
kan kaldes energiafgrøder. 
 I de målinger, vi har gennemført, har der kun været en marginal forskel i ud-
vaskningen fra gødede og ugødede energiafgrøder. Dog er der tendens til øget 
udvaskning ved gødskning i etableringsåret, hvorfor vi på jord i dyrkning an-
befaler ikke at gøde i etableringsåret. Derudover kan forventes en merud-
vaskning ved fjernelse af en gødet energiafgrøde som følge af det ophobede 
organiske stof i jorden, men det har vi ikke haft mulighed for at måle på. Vi 
har heller ikke målt udvaskning fra gamle energiafgrøder, der har været gødet 
optimalt i 10 år eller mere. Det kan ikke udelukkes at der på det tidspunkt vil 
være en merudvaskning ved gødskning. 
 
Der kan således forventes en lidt større udvaskning fra gødede end ugødede 
energiafgrøder set over en hel omdrift. Til gengæld må forventes, at den lave 
udvaskning over lang tid er betinget af en fjernelse af biomasse, specielt vis 
der er tale om næringsrige arealer. Derfor vil undladelse af høst give en risiko 
for stigende udvaskning over tid. 
 
Det er vanskeligt at kvantificere disse modsatrettede effekter overfor hinan-
den, da der ikke findes eksperimentel viden herom. 
 
3. PD spurgte den 1. marts om hvor store arealer findes der med foder-

græs, der skal omlægges til andre afgrøder, hvor jordens sammensæt-
ning gør, at det ikke er muligt at etablere vårsåede afgrøder, uden at 
efterårspløje. 

DJF svarede at en opgørelse, som er foretaget i forbindelse med kortlæg-
ning af landbrugets arealanvendelse i 2007-2009 viser, at ca. 18% af area-
let med græs i omdrift (svarende til 87.500 ha) ligger på lerjord og dermed 
må formodes at skulle efterårspløjes inden etablering af vårsæd.  
 
DJF bedes nu redegøre for hvad det betyder for den samlede udvask-
ningsreduktion for virkemidlet ”forbud mod omlægning af fodergræs” 
hvis det på lerjord tillades at græsset må nedpløjes fra 1. november forud 
for etablering af en vårsået afgrøde. 
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Svar: 
Det skal nævnes, at de 87.500 ha fejlagtigt er angivet som græs i omdrift 
på lerjord. Det skulle have været ca. 18% af fodergræsarealet (svarende til 
87.500 ha), der ligger på lerjord.   
Det er imidlertid ikke muligt at give et præcist svar på spørgsmålet om 
hvad det betyder for udvaskningsreduktionen, hvis det tillades at ompløje 
fodergræs på lerjord fra 1. november, idet det for det første ikke vides med 
hvor mange års interval fodergræsset bliver ompløjet, og for det andet ik-
ke vides hvor stor en andel af fodergræsset der bliver ompløjet med hen-
blik på at etablere en vårsået afgrøde. Derfor er de efterfølgende antagel-
ser i vid udstrækning baseret på skøn. 
Hvis ca. 18% af fodergræsarealet ligger på lerjord og det antages at foder-
græs i gennemsnit ompløjes hvert 3. – 4. år, vil det betyde, at ca. 4-6% af 
fodergræsarealet på lerjord bliver ompløjet per år. Hertil kommer, at en 
sammenligning af arealanvendelsen mellem 2008 og 2009 viser, at over 
halvdelen af fodergræsset blev ompløjet med henblik på at genetablere fo-
dergræs, dog i reglen som udlæg i en vårsået afgrøde, og ca. 20% blev om-
lagt til majs og korn, hvor der dog ikke kunne skelnes mellem vår- og vin-
terkorn. Baseret på disse usikre skøn vil det altså betyde, at hvis det på ler-
jord tillades at fodergræs må nedpløjes fra 1. november forud for etable-
ring af en vårsået afgrøde, så vil udvaskningen samlet set blive øget med 
maksimalt 4-6%.  
 


