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Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervsstyrelsen . 

Vedr. nye alternativer til efterafgrøder 

NaturErhvervstyrelsen har per e-mail d. 21. december 2012, fremsendt Den gode be-

stilling og bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om et fagligt bi-

drag til beslutningsoplæg i form af et kort notat, vedrørende ”nye alternativer til Ef-

terafgrøder.” 

 

Baggrunden herfor var, at i oktober 2012 meldte fødevareministeren ud, at alle der 

havde forslag til alternativer til de ekstra efterafgrøder, der skal udlægges som aftalt i 

Grøn Vækst, skal have mulighed for at indsende disse hvorefter de vil blive sendt til 

Århus Universitet, hvor deres effekt vil blive vurderet, således at forslagene vil kunne 

indgå som alternativer til efterafgrøder i den nuværende gødskningsregulering. Kra-

vene til forslagene var udover, at de skulle have en effekt på kvælstofudvaskningen: 

• At forslagene skulle være omkostningsneutrale for staten. 

• At forslagene skulle kunne kontrolleres. 

• At effekten af forslagene skulle kunne dokumenteres. 

• At effekten modsvarede miljøafgrødernes reduktion på 1950 tons kvælstof. 

Forslagene, der var vedhæftet bestillingen som bilag omfattede:  

Tidlig såning af vintersæd 

Nedmuldning af halm 

Ingen jordbearbejdning af rapsstubbe 

Roer til energiformål 

Fjernelse af biomasse fra ekstensive 

arealer 

Øget arealer med fleråring græs 

Øget areal med vinterraps 

Forslag i kanten af dyrkningsfladen 

Konstruerede vådområder 

Kontrolleret dræning 

Bevoksning i randzoner 

Vådområder 

Forslag uden for dyrkningsfladen 

Stenrev 

Etablering af ålegræs 

Dyrkning af muslinger 

Algedyrkning i inderfjorde 

Andre forslag  

Teknologier til gylleudbringning 

Voksbelægning af kunstgødning 

Støtteordning til efterafgrøder 
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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

 

Forslagene var samlet i et skema med en kort beskrivelse af hvert forslag og DCA blev 

bedt om at færdigudfylde skemaet herunder vurdere de konkrete forslag ud fra føl-

gende forhold:  

 ”Kan forslagene bruges som alternativ til efterafgrøder på nuværende tidspunkt  

o skal der beregnes en omregnings faktor til efterafgrøder i det nuværende 

administrative set up, og hvad er tidshorisonten for en sådan beregning? 

o er dette ikke muligt, skal der gøres rede for hvilken viden der udestår, 

samt hvad der skal til for at opnå den ønskede viden / vurdering af hvor-

når denne viden kan tilvejebringes?” 

 Kan forslagene ikke umiddelbart bruges som alternativ til efterafgrøder, bedes 

DCA beskrive hvad dette skyldes: 

o Mangler der en beskrivelse af krav til virkemidlet for at det kan bruges 

som alternativ til efterafgrøder? 

 Hvis DCA har et forslag til hvilke krav der skal gælde for virke-

midlet, bedes DCA opstille krav så der kan arbejdes videre med 

forslaget. 

o Vurderes virkemidlet ikke at være brugbart jf. de 4 krav som det er defi-

neret at virkemidlerne skal leve op til.” 

 

Desuden bad man DCA vurdere hvorvidt forslagene levede op til kravene om at være kon-

trollerbare og om de har en kvælstofeffekt. DCA blev endvidere bedt om at afstemme be-

svarelsen med DCE. 

Den vedlagte besvarelse er forestået af seniorforskerne Elly Møller Hansen og Ingrid Kaag 

Thomsen, Institut for Agroøkologi, og chefkonsulent Poul Nordemann Jensen, DCE 

(sidstnævnte vedr. forslag udenfor dyrkningsfladen). Desuden har bl.a. seniorforskerne 

Charlotte Kjærgaard, Christen Duus Børgesen og lektor Gitte Holton Rubæk, Institut for 

Agroøkologi samt seniorrådgiverne Gitte Blicher-Mathiesen og Ruth Grant, Institut for 

Bioscience bidraget til svaret. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karl Tolstrup  

Specialkonsulent 

Myndighedsrådgivnings koordinator, DCA 

 

Kopi til: Center for Innovation 
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Notatskema vedrørende ”Alternativer til efterafgrøder ” 

  
Virkemiddel Beskrivelse af virkemiddel og 

forslagsstiller 

Kan implementeres 

umiddelbart (mht. effekt, 

baseline, adm. set up)?  

Hvis nej, hvad så (forskning/demo 

m.m.):  
Årstal, hvor 

virkemidlet 

forventes at kunne 

bruges. 
Forslag på 

dyrkningsfladen 

    

Tidlig såning af 

vintersæd 

Tidlig såning er foreslået af Landbrug 

og Fødevarer og Landsforeningen for 

Bæredygtigt Landbrug. Forslaget går 

ud på, at så den vintersæd man 

alligevel ville så, tidligere. Når 

vintersæden bliver sået tidligere vil den 

vokse sig større og derved optage mere 

kvælstof i efteråret og det tidlige forår, 

end tilsvarende afgrøder der er sået 

senere.  

Muligheden for at erstatte efterafgrøder med tidligt sået vinterhvede blev vurderet af DJF i 2010 

(Vinther et al., 2010). Det blev konkluderet, at for hver uges fremrykning af såtidspunktet øges 

planteoptagelsen af kvælstof med 5-7 kg N/ha og N-min i jorden reduceres tilsvarende. Der 

foreligger ikke p.t. målinger af udvaskningen under vinterhvede sået på forskellige tidspunkter. 

Det er uvist, i hvilket omfang en øget N-optagelse om efteråret vil give et retvisende estimat af 

effekten på N-udvaskningen. 

 

Såtidspunktet er ikke entydigt fastlagt og har ændret sig over tid (Vinther et al., 2010). I 

Videncentret for Landbrugs dyrkningsvejledninger fra 2003 og 2009 angives det foretrukne 

såtidspunkt for vinterhvede at ligge mellem 15. og 20. september. I dyrkningsvejledningen for 

2009 angives normal såtid for rug til 15.-25. september og for vinterbyg angives, at det største 

nettoudbytte opnås ved såning ca. 15. september. Der findes ikke opgørelser af de i praksis 

benyttede såtidspunkter, men i data fra forsøg ved Videncentret for Landbrug er den 

gennemsnitlige sådato for vinterhvede beregnet til den 20. september (personlig meddelelse, 

Børgesen, 2013).  

 

Vinther et al. (2010) vurderede, at man skal fremrykke såning af 4-5 ha vintersæd med 1 uge for at 

erstatte 1 ha efterafgrøder. 

  Eventuel implementering af 

virkemidlet vil kræve valg mellem 

de foreslåede alternativer: 

1. At der defineres et 

”nuværende” 

såtidspunkt, som 

fremrykningen kan 

foretages i forhold til.  

2. At der for hver enkelt 

bedrift defineres en 

gennemsnitlig sådato, 

som fremrykningen af 

sådatoer for hver mark 

Ad. 1 i foregående kolonne. 

Det foreslås, at der igangsættes 

forsøg med udvaskningsmålinger i 

aktuel og efterfølgende afgrøde de 

kommende 4 år. Derved opnås et 

forskningsmæssigt grundlag for at 

vurdere virkemidlets generelle 

effektivitet og hvorvidt 

omregningsfaktoren 1:4 skal ændres.   

 

I forbindelse med overvejelse om 

evt. indførelse og implementering af 

virkemidlet gøres opmærksom på, at 

Ad. 1. Hvis det 

besluttes at indføre 

tidlig såning som 

virkemiddel, kan 

dette implementeres 

med det samme. 

Virkemidlet kan 

formentlig 

administreres i lighed 

med reglerne for 

efterafgrøder.  

 

Ad. 2. Der kan ikke 
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kan beregnes i forhold til 

vha. GPS.  

  

Ad 1. Hvis der tages 

udgangspunkt i forslagsstillerens 

valg af 7. september som 

skæringsdato, vurderes, at dette 

svarer til, at et gennemsnitligt 

”nuværende” såtidspunkt den 14. 

september er blevet fremrykket en 

uge. Denne dato er tæt på den 

tidligste dato for foretrukne 

såtidspunkter angivet i 

dyrkningsvejledninger jf. ovenfor. 

Skæringsdatoen 7. september 

synes derfor at være en uges reel 

fremrykning af såtidspunktet. I 

praksis vil en del af 

vintersædsarealet dog blive sået 

før skæringsdagen og dermed 

reducere udvaskningen mere end 

antaget. Hvor stor en del af arealet 

dette vil berøre vil afhænge af 

flere forhold, der vanskeligt kan 

forudses.  

 

Det foreslås, at 4 ha vintersæd 

sået senest 7. september kan 

erstatte 1 ha efterafgrøder, dvs. en 

omregningsfaktor på 4:1. 

der vil være usikkerhed forbundet 

med at fastlægge et 

referencesåtidspunkt, idet visse 

landmænd allerede nu sår tidligt. I 

disse tilfælde vil virkemidlets effekt 

blive reduceret. 

 

Ad. 2. i foregående kolonne. 

Hvis der tages udgangspunkt i brug 

af GPS ved såning på den enkelte 

bedrift vil det kræve investeringer i 

GPS-udstyr hos landmændene samt 

et administrativt system, der kan 

håndtere disse data.  

angives et årstal for, 

hvornår dette 

alternativ vil kunne 

implementeres.  
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Nedmuldning af 

halm 

Forslaget kommer fra Landbrug & 

Fødevarer. Når halmen nedbrydes efter 

nedmuldning, vil mineralsk kvælstof, 

som ellers vil blive udvasket, bindes i 

organiske forbindelser med halmen. 

Dette vil så blive frigivet på et senere 

tidspunkt, sandsynligvis om sommeren 

hvor de voksende planter vil få glæde 

af kvælstoffet. 

 

En gennemgang af effekt af halmnedmuldning findes i Christensen & Schjønning (1987).  

Muligheden for at erstatte efterafgrøder med halmnedmuldning blev vurderet af DJF i 2011 

(Thomsen og Christensen, 2011). Heraf fremgår, at halmnedmuldning tidligere har været anvendt 

som virkemiddel til reduktion af kvælstofudvaskningen. Effekten var baseret dels på bestemmelse 

af N-immobilisering dels direkte udvaskningsmålinger i forsøg med og uden halmnedmuldning i 

vårbyg. Referencen i forsøgene med udvaskningsmålinger var i alle tilfælde jordbearbejdet på 

samme tidspunkt og på samme måde som i leddet med halmnedmuldning. I forsøgene blev der 

fundet en udvaskningsreduktion på mellem 3 og 25 kg N/ha ved nedmuldning af 3-5 t halm/ha 

(Christensen & Schjønning, 1987). Det blev vurderet, at halmængderne i gennemsnit af alle 

kornafgrøder i praksis ville være større end halmmængderne anvendt i forsøgene (som afspejlede 

halmproduktionen i vårbyg), og effekten af halmnedmuldning blev derfor fastsat til 15 kg N 

(personlig meddelelse, Christensen, 2013). Baseret på denne værdi har halmnedmuldning tidligere 

kunnet erstatte såkaldt plantedække om efteråret, hvor 1,6 ha halmnedmuldning svarede til 1 ha 

plantedække (Anonym, 2002).  
 

Halmnedmuldning påvirker nitratudvaskningen pga. mikrobiel immobilisering af mineralsk 

kvælstof i jorden, og virkningen af halm forudsætter derfor iblanding i jorden. Med de nuværende 

regler for jordbearbejdning (Anonym, 2012) må der før vårafgrøder først foretages 

jordbearbejdning 1. november på ler- og humusjord og 1. februar på sandjord. Hvis 

halmnedmuldningen skulle praktiseres sammen med efterafgrøder, eller efter reglerne for sådanne 

(Anonym, 2012), må halmen nedpløjes efter 20. oktober. På disse tidspunkter vil jordtemperaturen 

være lav, og potentialet for mikrobiel aktivitet og immobilisering af kvælstof reduceret. Der er 

ingen forsøgsmæssig baggrund for at vurdere, hvad en sen halmnedmuldning betyder for effekten 

på kvælstof immobilisering og -udvaskning samt på kvælstoftilgængeligheden i den efterfølgende 

afgrøde.  

 

Hvis nedmuldning af halm foretages før såning af vintersæd, hvor der sædvanligvis foretages 

jordbearbejdning, vurderes halmnedmuldning at være effektivt som virkemiddel. Også hvis 

vintersæden sås i jord med reduceret jordbearbejdning (ikke-pløjet), vil der under danske forhold 

næsten altid være udført en jordbearbejdning, som sammenblander jord og halm i en sådan grad, at 

det må forventes, at effekten af halmnedmuldning vil være af samme størrelsesorden som ved 

pløjning.  

Nedmuldning af halm kan 

foretages: 

1. Tidligt efterår før 

vintersæd.  

2. Sent efterår/vinter før 

vårsæd.  

 

Ad. 1. Virkemidlet har før været 

Ad. 2. i foregående kolonne. 

Hvis halmnedmuldning skal følge 

reglerne for jordbearbejdning (omtalt 

ovenfor), bør der iværksættes 

undersøgelser omkring potentiale for 

kvælstofimmobilisering ved sen 

halmnedmuldning. Der bør som 

minimum gennemføres forsøg i tre 

Ad. 1. Virkemidlet 

kan implementeres 

forud for vintersæd 

under forudsætning 

af, at der tages højde 

for eftervirkning.  

 

Ad. 2. Effekt af sen 
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anvendt og kan umiddelbart 

implementeres. Forholdet 1,6:1 

var alene baseret på nedmuldning 

af halm fra kornafgrøder. 

Forholdet kan evt. justeres i 

forhold til nuværende 

halmudbytter.  

 

Evt. kontrol af halmnedmuldning 

vil skulle finde sted før 

jordbearbejdning, mens halmen 

ligger i snittet tilstand på 

jordoverfladen. Efter 

jordbearbejdning vil det være 

vanskeligt at registrere, om der er 

foretaget halmnedmuldning. 

 

Ad. 2. Effekt af halmnedmuldning 

er ikke dokumenteret, når 

nedmuldningen foretages sent 

efterår eller vinter. 

vækstsæsoner på forskellige 

jordtyper. 

halmnedmuldning før 

vårsæd bør 

dokumenteres. 

Ingen 

jordbearbejdning 

af rapsstubbe 

Forslaget kommer fra Landbrug & 

Fødevarer. Ideen er, at hvis der ikke 

foretages jordbearbejdning efter raps 

forud for såning af vintersæd, vil en 

mindre del af det organisk bundne 

kvælstof i jorden, blive frigivet om 

efteråret, hvorved udvaskningen bliver 

mindre. 

Jordbearbejdning af rapsstub er et kompliceret samspil af mineralisering, immobilisering og 

planteoptag af kvælstof i raps-spildfrø. Som angivet af forslagsstillerne sker der op til høst et stort 

bladfald i raps, hvorved letomsætteligt materiale placeres på jordoverfladen. Rapshalmen er 

sværere omsættelig end bladene, og halmen forventes efter jordbearbejdning at kunne 

immobilisere kvælstof. Jordbearbejdning efter raps vil til gengæld kunne ødelægge spildraps, 

hvilket vil forhindre kvælstofoptagelse.  

 

Spildfrø af raps er uønskede i marken og har en lang levetid i jorden, hvis de placeres dybt i 

forbindelse med jordbearbejdning. Af samme grund har det været en generel anbefaling at lade 

rapsmarker ligge urørt efter høst for at sikre bedst mulig spiring af spildfrøene. Stubbearbejdning 

efter høst af raps forventes derfor ikke at forekomme i væsentlig grad i praksis, og baseline antages 

at være ubearbejdet jord. På denne baggrund vurderes, at virkemidlet ikke reelt vil være et 

alternativ til efterafgrøder. 

 

 

  

Roer til 

energiformål 

Forslaget kommer fra Landbrug & 

Fødevarer. Roer har en høj 

kvælstofoptagelse langt ind i efteråret, 

og efterlader således mindre kvælstof i 

jorden, der kan udvaskes om vinteren. 

Generelt for forslagene ”Roer til energiformål”, ”Øget areal med flerårigt græs” samt ”Øget areal 

med vinterraps” gælder: 

 

 I baseline-beregningerne for kvælstofudvaskning er der taget udgangspunkt i en given 

afgrødesammensætning på landsplan, hvor bl.a. roer, flerårigt græs og vinterraps indgår. 
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Hvis disse afgrøder generelt blev anerkendt som alternativer til efterafgrøder, ville man 

ikke få etableret de forventede arealer med efterafgrøder, hvorved miljøeffekten ville 

reduceres.  

 

 Anerkendelse af et forøget areal med de nævnte afgrøder som alternativ til efterafgrøde 

ville bevirke, at en og samme afgrøde kunne anerkendes som efterafgrøde på en mark 

men ikke på en anden. Dette ville være uhensigtsmæssigt både forståelsesmæssigt og 

administrativt. Alternativt kunne de tre afgrøder generelt anerkendes som alternativer til 

efterafgrøder, men dette ville kræve, at procentsatsen for efterafgrøder overordnet set 

skulle øges. 

 

Kvælstofoptagelsen og udvaskningen efter roer er i 2004 vurderet ud fra danske og udenlandske 

forsøg (Hansen et al., 2004). Kvælstofoptagelsen i løbet af efteråret og dermed 

udvaskningsreduktionen afhænger bl.a. af roernes optagelsestidspunkt og af, om toppen fjernes 

eller efterlades på marken. Det overordnede indtryk af de refererede forsøg er, at roer kan reducere 

udvaskningen væsentligt, men for foderroers vedkommende støttes dette ikke af observerede data 

(hovedsagelig fra 1980’erne – 1990’erne) i modellen N-Les (Kristensen et al., 2008). Der savnes 

derfor viden om, i hvor høj grad roer dyrket under de nuværende dyrkningsbetingelser kan erstatte 

efterafgrøder. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at roer ikke indgår i efterafgrødegrundarealet (Anonym, 2012), hvilket 

betyder, at et stigende areal med roer vil medføre krav om færre lovpligtige efterafgrøder. 

En tilladelse til at lade energiroer 

erstatte efterafgrøder ville betyde, 

at én roemark ville kunne benyttes 

til erstatning for efterafgrøder, 

mens en tilsyneladende identisk 

roemark ikke ville kunne. 

Formentlig vil dette vanskeligt 

kunne administreres.  

Hvis forslaget skal implementeres 

bør der gennemføres forsøg i 

minimum tre vækstsæsoner på 

forskellige jordtyper. 

 

Fjernelse af 

biomasse fra 

ekstensive arealer 

Forslaget kommer fra Vestjysk 

Landboforening og Ringkøbing-Skjern 

Kommune, Landbrug & Fødevarer 

samt Landboforening Midtjylland. På 

engarealer og lignende er der krav om, 

at disse arealer skal slås med visse 

intervaller. Hvis man i forbindelse med 

denne slåning, fjerner det afklippede 

materiale, vil man samtidigt fjerne 

næringsstoffer. Den afklippede 

biomasse vil kunne anvendes til 

Det formodes, at der ved ”ekstensive arealer” især menes ekstensivt drevne lavbundsjorde. 

Udvaskningen fra lavbundsjorde, der ikke drænes og ikke gødes, forventes at have en meget lav 

kvælstofudledning til vandmiljøet på grund af et naturligt højt grundvandsspejl (Blicher-

Mathiesen, 2012). Olesen (2008) skønner, at høst af enggræs ikke umiddelbart vil påvirke tabet af 

kvælstof til vandmiljøet. Fjernelse af biomasse fra ekstensive arealer med lav kvælstofudvaskning 

forventes derfor ikke generelt at kunne opveje dyrkning af efterafgrøder på produktive 

højbundsjorde. Ved fjernelse af enggræs over en længere periode forventes potentialet for tab af 

kvælstof til vandmiljøet at blive reduceret, men der foreligger ikke kvantitative målinger eller 

beregninger over dette (Olesen, 2008). 
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biogas.  Hvis virkemidlet skulle 

implementeres, ville det kræve en 

klar definition af de ekstensive 

arealer hvorpå et sådant 

virkemiddel ville kunne anvendes. 

I modsat fald ville fjernelse af 

biomasse fra et hvilket som helst 

dyrkningssystem kunne opfattes 

som et alternativ til efterafgrøder. 

 

Hvis en del af biomassen allerede 

nu anvendes til foder eller energi, 

kan fjernelse af biomasse fra 

ekstensive arealer ikke betragtes 

som et nyt virkemiddel i fuld 

udstrækning. 

Ekstensive arealer, herunder 

lavbundsjorde, er geologisk meget 

varierende, hvilket giver store 

variationer i afstrømning og 

næringsstoftab (Blicher-Mathiesen, 

2012). Det vil være en omfattende og 

kostbar opgave at karakterisere de 

forskellige arealer mht. 

næringsstoftab med henblik på at 

udarbejde et datagrundlag, der kunne 

beskrive, hvor der kunne ske en 

implementering af virkemidlet.  

 

Øget areal med 

flerårigt græs 

Forslaget kommer fra Landbrug & 

Fødevarer. Permanet græs har som 

regel et lavt udvaskningspotentiale 

sammenlignet med andre sædskifter, 

og afhænger af udbytteniveau, 

kvælstofkvoten og om arealet udnyttes 

til afgræsning. 

Så længe jorden er plantedækket, og der ikke tilføres mere kvælstof end planterne kan udnytte, er 

der ringe risiko for udvaskning under græs om efteråret. Tilføres der mere kvælstof end afgrøden 

kan udnytte som følge af sygdom eller tørke, er der risiko for, at udvaskningen vil øges. 

Udvaskningsniveauet vil som det fremføres af forslagsstilleren blandt andet afhænge af 

udbytteniveau/kvælstofkvote og af om arealet udnyttes til afgræsning, hvilket vil gøre det 

vanskeligt at administrere.  

 

De generelle betragtninger beskrevet under forslag om ”Roer til energiformål” gælder ligeledes for 

dette tiltag. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at permanent græs ikke indgår i efterafgrødegrundarealet (Anonym, 2012), 

hvilket betyder, at et stigende areal med permanent græs vil medføre krav om færre lovpligtige 

efterafgrøder. 

En tilladelse til at lade permanent 

græs erstatte efterafgrøder ville 

betyde, at én græsmark ville 

kunne benyttes til erstatning for 

efterafgrøder, mens en identisk 

græsmark ikke ville kunne. 

Formentligt vil dette vanskeligt 

kunne administreres.  

Før forslaget evt. implementeres bør 

der gennemføres undersøgelser til 

belysning af effekt af udbytteniveau, 

kvælstofgødskning, vanding og 

benyttelse.  
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Øget areal med 

vinterraps 

Ved en øgning af arealet med 

vinterraps, antages det, at 

kvælstofoptagelsen i efteråret svarer til 

efterafgrødernes behov? Forslaget 

kommer fra Bæredygtigt Landbrug. 

Kvælstofoptagelsen i vinterraps samt rapsens indflydelse på kvælstofudvaskning gennem efterår 

og vinter forventes at være på højde med efterafgrøder, men administrativt vil det være vanskeligt 

at skelne mellem almindelige vinterrapsmarker og vinterrapsmarker, der indgår som et øget areal.  

 

De generelle betragtninger beskrevet under forslag om ”Roer til energiformål” gælder også for 

dette tiltag. 

En tilladelse til at lade et forøget 

areal med vinterraps erstatte 

efterafgrøder ville betyde, at én 

vinterrapsmark ville kunne 

benyttes til erstatning for 

efterafgrøder, mens en identisk 

vinterrapsmark ikke ville kunne. 

Formentlig vil dette vanskeligt 

kunne administreres.  

  

Forslag i kanten 

af dyrknings-

fladen 

    

Konstruerede 

vådområder 

Forslaget kommer fra Landbrug & 

Fødevarer og Landboforening 

Midtjylland. Et konstrueret vådområde 

fungerer ved, at drænvandet under 

ophold i vådområdet vil blive 

denitrificeret.  

Status for virkemidlet er beskrevet i DCA-redegørelse d. 18. januar 2013 (Kjærgaard, 2013) efter 

anmodning fra NaturErhvervstyrelsen d. 26.november 2012. Redegørelsen sammenfatter 

eksisterende vidensgrundlag og igangværende aktiviteter. På basis af få foreløbige resultater 

opstiller rapporten scenarier for gennemsnitligt årligt N-reduktionspotentiale og sammenholder 

opnåede effekter med effekten af efterafgrøder (tabel 5.3 og 5.4 i Kjærgaard (2013)).  

Virkemidlet vurderes til endnu 

ikke at være dokumenteret 

tilstrækkeligt til at kunne 

implementeres.   

Igangværende projekter vil sikre, at 

der i de kommende 1-3 år opnås 

dokumentation for effekten af 

virkemidlet og dermed mulighed for 

tilpasning af de foreløbigt beregnede 

effekter. Virkemidlet afprøves p.t. i 

forbindelse med projekter under 

miljøteknologiordningen samt i 

forsknings og udviklingsprojekter 

med henblik på at sikre 

dokumentationsgrundlag og optimere 

effekterne. Det anbefales dog, at der 

igangsættes undersøgelser af 

drænafstrømningen størrelse under 

repræsentative betingelser. 

Efter 2015 forventes 

der opnået 

tilstrækkelig 

dokumentation til at 

afgøre, om 

virkemidlet vil kunne 

implementeres. Det 

administrative 

grundlag for 

anvendelse af 

virkemidlet skal i 

givet fald sikres. 
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Kontrolleret 

dræning 

Landbrug & Fødevarer foreslår 

kontrolleret dræning som alternativ. 

Med kontrolleret dræning afbrydes 

drænene typisk i udvaskningsperioden 

i efteråret. På den måde tilbageholdes 

vandet og næringsstofferne i jorden, 

indtil det tidlige forår.  

Ved kontrolleret dræning hæves grundvandsspejlet på systemdrænede arealer i udvalgte perioder 

efterår og vinter, hvorved en større del af jorden bliver vandfyld. De iltfrie forhold, der derved 

opstår i jorden, betyder mindre omdannelse af ammonium til nitrat samt øget omdannelse af nitrat 

til frit kvælstof og lattergas. Herved reduceres risikoen for nitratudvaskning.  

 

 

Virkemidlet vurderes til endnu 

ikke at være dokumenteret 

tilstrækkeligt til at kunne 

implementeres.   

Virkningen af kontrolleret dræning 

på nitratudvaskningen undersøges i 

et projekt med vinterhvede, som blev 

påbegyndt i 2012. 

Før virkemidlet kan implementeres, 

bør der foreligge resultater for 

afledte effekter såsom evt. øget 

sedimentaflejring i drænrør og 

miljømæssige negative effekter på 

lattergasemissionen  

Det forventes, at der i 

2015 vil være opnået 

tilstrækkelig viden til 

vurdering af 

virkemidlet. Det 

administrative 

grundlag for 

anvendelse af 

virkemidlet skal i 

givet fald sikres. 

Bevoksning i 

randzoner 

Landbrug & Fødevarer foreslår 

plantning af træer og andre 

bevoksninger i randzonerne. 

Træerne vil tilbageholde kvælstoffet 

i jorden og derved mindske 

kvælstofudvaskningen. 

N-effekten af randzoner i den nuværende udformning er udelukkende, at betragte som en 

"braklægningseffekt". Denne effekt er indregnet i vandplanerne. I Kronvang 2011 er effekten af 

randzoner på fosfortabet beskrevet, herunder en væsentlig øget effekt af træplantning. 

Træplantningens effekt på kvælstoftilbageholdelsen er ikke dokumenteret. Træplantning med 

danske arter langs vandløb har en række supplerende positive effekter (Sænker vandets temperatur, 

skygger og reducerer dermed grødevækst, fødegrundlag) (se f. eks. Sweeney 2004). 

Nej 

 

 

Såfremt randzoner skal have en 

effekt på N, som er større end 

braklægningseffekten, skal 

randzonerne ”konstrueres” til en øget 

kvælstoffjernelse ved denitrifikation. 

Hvorvidt dette er muligt vil kræve en 

verificering under forskellige 

konditioner (jordbund, afstand fra 

vandløb, dræning osv.) herunder en 

fastsættelse af effektens størrelse. Vil 

blive beskrevet nærmere i Kronvang 

2013.  

Udredning/forskning 

om udpegning af 

egnede strækninger, 

for effekt på 

henholdsvis kvælstof 

(og fosfor) vil være 

nødvendig. 

Regelændringer vil 

være nødvendige 
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Vådområder Landbrug & Fødevarer foreslår at 

vådområder kan anvendes som 

alternativer til efterafgrøder.  

Kendt virkemiddel der allerede 

benyttes som hhv. N- og P-

virkemiddel. 

Der bør sættes et 

overvågningsprogram i værk for at 

verificere de fjernelsesrater, der 

hidtil har været anvendt efter at 

kvælstofkoncentrationen generelt er 

reduceret gennem de seneste årtier. 

Der er gennemført mange 

vådområdeprojekter gennem årene 

og en del vil komme de følgende år. 

Der bør derfor udarbejdes en analyse 

af det resterende potentiale for 

vådområder, når der skal tages 

hensyn til risiko for fosforfrigivelse, 

beskyttelse af eksisterende 

naturområder m.m. 

Kendt virkemiddel 

Forslag uden for 

dyrkningsfladen 

    

Stenrev Både Landbrug & Fødevarer, 

Landsforeningen for Bæredygtigt 

landbrug samt Miljø- og 

Fødevareordførerne fra V, K og L, 

foreslår etablering af stenrev som 

alternativ til efterafgrøder. Det 

forventes, at etablering af stenrev på 

sigt, kan reducere den interne 

belastning af næringsstofferne 

kvælstof og fosfor, og samtidig 

forbedre den økologiske tilstand og 

bundvandets indhold af ilt. 

Nej. Der foreligger alene modelbaserede 

beregninger for den mulige virkning 

af spredte stenrev i de centrale dele 

af Limfjorden, beskrevet i en rapport 

fra DHI/DMU i 2008 (Møhlenberg et 

al., 2008). Det vil derfor være 

nødvendigt med dels indgående 

foranalyser mht. placering, 

udformning osv. Dernæst vil det 

være nødvendigt med dokumentation 

via etablering af et testområde, 

herunder et omfattende 

overvågningsprogram for at 

verificere konceptet bag virkemidlet. 

Som virkemiddel vil stenrev kunne 

virke i meget få områder, fx 

Limfjorden og Flensborg Fjord. Det 

er ikke et virkemiddel som i givet 

fald kan rulles ud til andre områder. 

Overvågningen må formodes at 

skulle ske over en årrække for at 

sikre at revet er ”modent”, hvor evt. 

år-til år variationer bliver kortlagt 

Tidsperspektiv på ca. 

5-7 år fra beslutning 

og finansiering af et 

pilotprojekt er på 

plads. 
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etc. Finansieret af Naturstyrelsen er 

der pt. ved at blive udarbejdet, et 

’katalog’ over hvilke videnshuller 

der evt. skal lukkes før man kan lave 

en opdateret beregning mv. af om 

spredte stenrev kunne være et 

supplerende virkemiddel i 

Limfjorden 

Under alle omstændigheder 

formodes virkemidlet kun at kunne 

anvendes i et meget begrænset 

omfang, eksempelvis i de centrale 

dele af Limfjorden og Flensborg 

Fjord. 

Etablering af 

ålegræs 

Etablering af ålegræs foreslås af 

Landbrug & Fødevarer som 

alternativ til miljøafgrøder. Ved 

etablering af ålegræs forsøger man 

kunstigt at øge udbredelsen af 

ålegræs. Ålegræs optager og 

omdanner næringsstofferne. 

Nej Et stort forskningsprojekt med basis i 

Odense Fjord er netop startet bl.a. 

med det formål at analysere 

muligheder og barrierer for kunstigt 

at etablere områder med ålegræs. Af 

projektets overordnede beskrivelse 

fremgår bl.a.: ”Efter reduktion i 

næringsstofbelastningen forventedes 

ålegræsset at retableres, hvilket ikke 

er sket. Den manglende retablering 

skyldes fysiske og biologiske 

forstyrrelser ved overgangen fra frø 

til etablerede frøplanter. Dette 

forskningsprojekt vil udvikle 

innovative teknikker til 

genetablering af ålegræs i 

kystnære områder. Vore formål er 1) 

at udvikle nye tekniske redskaber til 

brug for reetablering, 2) at 

anvende og evaluere disse redskaber 

på stor skala, 3) at opstille 

retningslinjer for 

ålegræs reetablering, og ved 

modellering at evaluere klimatiske 

udfordringer, 4) at udføre en 

socioøkonomisk analyse af vundne 

økosystemtjenester ved succesfuld 

Forskningsprojektet 

er startet i 2013 og 

løber over 5 år. 

Hvorvidt 

delresultater vil 

kunne anvendes 

undervejs i projektet 

er uvist. 
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genetablering. Teknikker til høst, 

oplagring, såning og udplantning af 

ålegræs udvikles under hensyntagen 

til miljøforstyrrelser og testes på lille 

og stor skala. Bæredygtighed på lang 

sigt modelleres baseret på 

følsomheden af ålegræs overfor de 

forventede klimaændringer, og 

analyseres i forhold til de vundne 

økosystemtjenester. ” 

Dyrkning af 

muslinger 

Dyrkning af muslinger på line er 

foreslået af Landbrug & Fødevarer. 

Muslingerne vil optage 

næringsstoffer fra vandet. 

Virkemidlet er analyseret og 

afprøvet teknisk. Der udestår 

elementer som anvendelse af 

muslinger, rentabilitet osv. 

Notat undervejs. Kan implementeres 

relativt hurtigt. 

Algedyrkning i 

inderfjorde 

Algedyrkning i inderfjorde foreslås 

af Landbrug & Fødevarer og 

Landsforeningen for bæredygtigt 

landbrug. Alger og tang optager 

næringsstoffer fra recipienten.  

Aktuel status: 

 Kan sættes i værk relativt 

hurtigt 

 Effekt vil være stærkt 

afhængig af lokalitet 

 Egnede områder – fjorde, 

Kattegat, Bælthav, 

vestkyst 

 Mere viden er på vej! 

 Økonomi kan bedres: 

Effektivisering, 

biomassens 

anvendelighed 

 

Flere scenarier for samdyrkning af 

især store brunalger med skaldyr, 

fisk og rejer er blevet testet, og i 

mange landbaserede 

dyrkningssystemer fungerer alger pt. 

som biofilter for det næringsrige 

spildevand. Der er stigende 

opmærksomhed omkring tang som 

virkemiddel til fjernelse af N og P i 

kystnære farvande, i takt med 

stigende grad af eutrofiering. Aktuelt 

i Danmark undersøges i to nationale 

forskningsprojekter potentialet for at 

udnytte store brunalger som 

virkemiddel til fjernelse af 

næringsstoffer fra havmiljøet 

(MacroAlgaeBiorefinery3, Det 

Strategiske Forskningsråd, og 

KOMBI, Grønt Udviklings og 

Demonstrations Program). 

Kan sættes relativt 

hurtigt i værk. 
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Andre forslag      

Teknologier til 

gylleudbringning 

Teknologier til gylleudbringning med 

deres respektive effekt på reduktion af 

ammoniakemission og estimeret 

nuværende arealdækning. Forslaget 

kommer fra Morten Toft. 

 

En reduktion af ammoniakemission ved gylleudbringning vil medføre en større mængde 

tilgængeligt kvælstof i jorden, hvorved risikoen for udvaskning øges. Netto-effekten på 

nitratudvaskningen afhænger af, om den større mængde tilgængelige kvælstof opvejes af lavere 

tilførsler af kvælstof i husdyr- og handelsgødning (Petersen og Sørensen, 2008). En forudsætning 

for at virkemidlet vil reducere nitratudvaskningen, er således, at den samlede netto-tilførsel af 

kvælstof til afgrøden ikke øges. Hvis der tilføres en mindre kvælstofmængde, der alene afspejler 

den øgede gødningsvirkning, vil der ikke kunne forventes en reduktion af udvaskningen på det 

areal, hvor virkemidlet benyttes.  

 

 

 

 

 

 

 

For at være neutral i forhold til 

nitratudvaskning bør teknologier, der 

mindsker ammoniakemission, i 

princippet følges af nedsat tilførsel af 

gødning for at opveje en øget 

mængde tilgængeligt kvælstof tilført 

jorden. Dette ville svare til, at 

udnyttelseskravet til husdyrgødning 

skulle øges og/eller at 

kvælstofkvoten nedsættes. Da noget 

sådant ikke p.t. er gældende, 

henvises til, at det iflg. gældende 

regler er muligt at erstatte 

efterafgrøder med reduktion i 

kvælstoftilførslen. Dvs. en 

mindskelse af kvælstofemissionen 

vil medføre en øget 

kvælstofvirkning, hvorfor 

kvælstoftilførslen kan reduceres og 

dermed erstatte efterafgrøder efter 

gældende regler. 

 

Voksbelægning 

af kunstgødning 

Voksbelægning af kunstgødning der 

opløses samtidig med, at planterne er i 

vækst. Forslaget kommer fra Kenneth 

Holmberg. 

Som forslagsstilleren argumenterer for, kan det forventes, at en voksbelægning af kunstgødning 

kan have betydning for udvaskningen ved store nedbørsmængder efter tildeling af kunstgødningen. 

Det er imidlertid vigtigt at vide mere specifikt, hvilke egenskaber den pågældende voks besidder 

og hvornår gødningen frigives under forskellige markforhold. Hvis udvaskningen frigives for sent, 

kan det føre til mindre udbytte og dermed større risiko for udvaskning. Det er således ikke muligt 

at tage stilling til forslaget ud fra de oplysninger, der er givet af forslagsstilleren.  
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Støtteordning til 

efterafgrøder 

Støtteordning til efterafgrøder, hvor 

støttebeløbet afhænger af følsomheden 

i det omgivende vandmiljø. 

Efterafgrøder før vårafgrøder som 

frivillig støtteordning, er foreslået af 

Landsforeningen for Bæredygtig 

Landbrug.  

 

En støtteordning til efterafgrøder vil formentlig virke motiverende og vil evt. øge omfanget af 

efterafgrøder. En sådan ordning kan dog ikke betragtes som omkostningsneutral for staten, hvilket 

iflg. bestillingen fra NaturErhvervstyrelsen, som ligger til grund for denne redegørelse, er et krav 

for implementering af alternativer til efterafgrøder. 

En støtteordning vil umiddelbart 

kunne implementeres, og et øget 

areal med efterafgrøder vil kunne 

indgå under de nuværende 

kontrolforanstaltninger. 
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