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Plantedirektoratet 

Omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og reduceret/øget 

kvælstofnorm 

 

PD har fastlagt en række omregningsfaktorer til alternativer til efterafgrø-

der bl.a. på baggrund af materiale, som DJF har udarbejdet i forbindelse 

med gødskningsbekendtgørelsesarbejdet.  

I den forbindelse har PD i mail af 22. juni bedt om DJF’s bemærkninger 

til, ”at omregningsfaktoren for nedsættelse af kvælstofkvoten ved reduk-

tion i udlægning af efterafgrøder (Tabel 2), ikke er den samme som om-

regningsfaktoren for forøgelse af kvælstofkvoten ved at udlægge yderli-

gere efterafgrøder (Tabel 1)” (nedenstående Tabel 1 og 2 var vedlagt be-

stillingen). 

 

Tabel 1: Omregningsfaktor for forøgelse af kvælstofkvoten 

 Under 0,8 

DE/ha 

Over 0,8 

DE/ha 

Kvote korrektion pr. ha efterafgrøder 32 66 

   
Forøgelse af kvælstofkvoten beregnes som omregningsfaktoren ganget med det antal 

ha efterafgrøder, der udlægges udover de lovpligtige efterafgrøder. 

 

Tabel 2: Omregningsfaktor for nedsættelse af kvælstofkvoten 

 Under 0,8 

DE/ha 

Over 0,8 

DE/ha 

Kvote korrektion pr ha efterafgrøder 73 111 

 
Nedsættelse af kvælstofkvoten beregnes som omregningsfaktoren ganget med det an-

tal ha lovpligtige efterafgrøder, som der ønskes reduceret med. 

 

PD’s begrundelse for, at de to omregningsfaktorer ikke skal være ens er 

følgende:  

”Når det ønskes at hæve den samlede kvote, vurderes det at de ekstra ef- 

terafgrøder primært placeres hvor der ikke dyrkes vintersædsafgrøder. 
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Alternativet til efterafgrøder er derfor ingen jordbearbejdning. Når 

jordbrugeren ønsker at sænke den samlede kvote i stedet for at udlægge 

efterafgrøder, er alternativet vintersæd, hvorfor der ikke tages højde for 

effekten af ingen jordbearbejdning. 

PD har taget tallene fra Afrapportering fra arbejdsgruppen om udred-

ning af mulighederne for justering afgrødenormsystemet med henblik på 

optimering af gødsknings- og miljøeffekt – ”noget for noget”.” 

Svaret er udarbejdet af undertegnede. 
 

Med venlig hilsen 

 

Finn P. Vinther,  

Seniorforsker og temakoordinator for Miljø og Bioenergi 
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Svar: 

Det er som udgangspunkt rigtigt, at omregningsfaktorerne for forøgelse af 

kvælstofkvoten (Tabel 1) bør være lavere end for nedsættelse af kvoten 

(Tabel 2), idet alternativet til førstnævnte hovedsageligt vil være vårsæd 

med ”Ingen jordbearbejdning efterår”. 

Som det fremgår af bilag 2 ”Effekt af efterafgrøder” (vedhæftet) i svar af 

25/3 2010, er effekten af ingen jordbearbejdning imidlertid ikke indregnet 

i efterafgrødernes kvælstofreducerende effekt og dermed ikke i omreg-

ningsfaktorerne for nedsættelse af kvoten. Begrundelsen herfor var, at ef-

fekten af ingen jordbearbejdning er estimeret på et meget spinkelt og 

usikkert datagrundlag. Da der samtidig er en række undtagelser fra tilta-

get, bl.a. i forhold til kartofler, sprøjtning for ukrudt og datoer for jordbe-

arbejdning, og det ikke vides, hvor stor den reelle ændring i jordbearbejd-

ningspraksis bliver, var vi ikke i stand til at kvantificere den reelle effekt 

”Ingen jordbearbejdning efterår” på efterafgrødernes udvaskningsreduk-

tion. 

Derfor anses det ikke for rimeligt at faktorerne for forøgelse af kvælstof-

kvoten (Tabel 1) skal fratrækkes effekten af ”Ingen jordbearbejdning”.   

Derimod kan udlæg af ekstra efterafgrøder betragtes som et frivilligt tiltag, 

hvor kvoten ikke reduceres med henholdsvis 17 og 25 kg N/ha ved <0,8 og 

>0,8 DE/ha. Det foreslås derfor, at der anvendes omregningsfaktorer som 

anvist i ”Noget for noget” rapporten for frivillige efterafgrøder (Tabel 11, s. 

69), hvor effekten af eftervirkning er fratrukket:      

Omregningsfaktorer for forøgelse af kvælstofkvoten 

 Under 0,8 

DE/ha 

Over 0,8 

DE/ha 

Kvote korrektion pr ha efterafgrøder 56 86 

 

Forøgelse af kvælstofkvoten beregnes som omregningsfaktoren ganget med det antal 

ha efterafgrøder, som der ønskes reduceret eller øget med. 

 

 

 


