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Departementet, 3.2 

Plantedirektoratet 

Vedrørende eventuelt behov for egentlige retningslinjer for 

dyrkning af energiafgrøder for at opnå kvælstofkvote 

 
 

Nærværende korte notat er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Uni-

versitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndig-

hedsbetjening m.v. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 2010-2013” 

(Punkt 2.5 i aftalens Bilag 2).  

Notatet er udarbejdet af seniorforsker Uffe Jørgensen, Institut for Jordbrugs-

produktion og Miljø. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
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Faglig vurdering af hvorvidt der er behov for egentlige retningslin-

jer for dyrkning af energiafgrøder for at opnå kvælstofkvote 

Seniorforsker Uffe Jørgensen 

 

Pil og andre flerårige energiafgrøder er i en del tilfælde blevet plantet primært 

med henblik på vildtpleje. En pileafgrøde, der opgives til produktion af bio-

masse, vil fortsat være på arealet, hvis ikke den fjernes ved høst og fræsning. 

Disse forhold gør, at der kan være arealer med flerårige energiafgrøder, som 

ikke bør tildeles en kvælstofkvote og således heller ikke tæller som harmoni-

areal. Spørgsmålet er hvordan dette reguleres? 

Flerårige energiafgrøder kan gødes med helt traditionelt landbrugsudstyr ef-

ter høst af afgrøden. Elefantgræs og andre græsser høstes normalt årligt og vil 

således altid nemt kunne gødes. Vedagtige afgrøder har en længere rotation, 

pil oftest 2-6 år og poppel sandsynligvis (der er kun meget få erfaringer i 

Danmark) 5-10 år. I år, hvor der ikke er høstet, kan gødes med handelsgød-

ning med en højgødningspreder, som også bliver anvendt i juletræer (Fig. 1). 

Husdyrgødning er vanskeligere at udsprede i de senere rotationsår. Ved DJF 

har vi tidligere udbredt gylle i pil i 2. vækstsæson, men der er behov for udvik-

ling af spredebomudstyr til anvendelse i opvoksede energiafgrøder, således at 

gyllen kan placeres ved jorden i afgrøden. Senere end 2. vækstsæson vurderer 

vi, at det vil være vanskeligt at sprede husdyrgødning hen over pil/poppel. 

 

 

Figur 1. Gødskning med højgødningsspreder i 2. års skud af pil ved Nordic 

Biomass (foto: Jens B. Kjeldsen, DJF).  

 

Behovet for en kvælstofkvote til flerårige energiafgrøder hænger sammen med 

produktionen af biomasse. Det vil derfor være en rimelig betingelse at kræve, 

at arealer med kvælstofkvote reelt høstes. Da der kan være forskel i høstrota-

tionen bl.a. afhængigt af høstmetoden og afgrødearten (se nærmere beskrivel-

se i fagligt bidrag fra 21. april 2010) kan det være svært at fastlægge den rime-
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lige høsttid. Et forslag kunne være, at hvis elefantgræs ikke er høstet i 2 år, pil 

ikke er høstet efter 5 år, og hvis poppel ikke er høstet efter 8 år kan ikke op-

retholdes en kvælstofkvote. 

Der bør også være et tilstrækkeligt plantedække til at udnytte gødningen på et 

areal med flerårige energiafgrøder.  Da rodudviklingen hos både pil og poppel 

er meget kraftig (der kan findes pilerødder over 10 meter fra en beplantning), 

skal man dog temmelig langt ned i plantetal, før det kan formodes at være et 

problem. Et forslag kan være at kræve et plantetal ved plantning svarende til 

kravene i den nye tilskudsordning til energiafgrøder, dvs. 8.000 planter per 

ha for pil og 2.000 planter per ha for poppel. Det er meget normalt, at nogle 

af planterne dør over årene, og man kan evt. kræve, at der i ældre beplantnin-

ger stadig skal være mindst 4-5.000 planter af pil og mindst 1.000-1.500 

planter af poppel for at kunne opretholde en kvælstofkvote. 

 


