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NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om efter- og mellemafgrødeblandinger med 

kvælstoffikserende arter, der bruges sammen med reduceret jord-

bearbejdning   

 

Iflg. NaturErhvervstyrelsen (NAER) har Foreningen for Reduceret Jordbear-

bejdning i Danmark (FRDK) i et brev til Fødevareministeren anført, at de har 

gode erfaringer med efter- og mellemafgrødeblandinger, der indeholder kvæl-

stoffikserende arter, og at netop når disse blandinger bruges sammen med re-

duceret jordbearbejdning eller direkte såning, medfører de den samme effekt 

på vandmiljøet som almindelige efterafgrøder.  

På den baggrund har NAER i bestilling af 19. juli 2013 bedt DCA – Nationalt 

Center for Fødevarer og Jordbrug vurdere otte scenarier med hhv. efter- og 

mellemafgrødeblandinger. Frist for besvarelse 23. august 2013. 

Besvarelse er forestået af Ingrid K. Thomsen og Elly Møller Hansen, begge 

seniorforskere ved Institut for Agroøkologi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning ved DCA 
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Notat om efter- og mellemafgrødeblandinger med kvælstoffikse-

rende arter, der bruges sammen med reduceret jordbearbejdning   

Ingrid K. Thomsen og Elly Møller Hansen 

 

På baggrund af en henvendelse fra Foreningen for Reduceret Jordbearbejd-

ning i Danmark (FRDK) til Fødevareministeren har NaturErhvervstyrelsen 

(NAER) bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug vurdere otte 

scenarier med hhv. efter- og mellemafgrødeblandinger.  

NAER uddyber sin bestilling således:  

”Hvordan må kvælstofudvaskningen forventes at være i følgende efteraf-

grøde senarier set i forhold til en almindelig gennemsnitlig efterafgrøde 

(nummerering af scenarier er foretaget af DCA): 

1. efterafgrødeblanding uden kvælstofikserende arter efterfulgt af vår-

sæd etableret med reduceret jordbearbejdning(her skal der tages 

udgangspunkt i de mest gængse fremgangsmetoder mht. harvning, 

sprøjtning og såning) 

 

2. efterafgrøder uden kvælstofikserende arter efterfulgt af vårsæd 

etableret med reduceret jordbearbejdning(her skal der tages ud-

gangspunkt i de mest gængse fremgangsmetoder mht. harvning, 

sprøjtning og såning) 

 

3. efterafgrødeblanding m kvælstofikserende arter efterfulgt af vårsæd 

etableret med direkte såning(no till) (her skal der tages udgangs-

punkt i de mest gængse fremgangsmetoder mht. sprøjtning og så-

ning) 

 

4. efterafgrøder uden kvælstofikserende arter efterfulgt af vårsæd 

etableret med direkte såning (her skal der tages udgangspunkt i de 

mest gængse fremgangsmetoder mht. sprøjtning og såning)  

Ligeledes bedes DCA sammenlige en gennemsnitlig mellemafgrøde med  

5. mellemafgrødeblanding uden kvælstofikserende arter efterfulgt af 

vintersædsæd etableret med reduceret jordbearbejdning(her skal der 

tages udgangspunkt i de mest gængse fremgangsmetoder mht. 

harvning, sprøjtning og såning) 

 

6. Mellemafgrøder uden kvælstofikserende arter efterfulgt af vinter-

sædsæd etableret med reduceret jordbearbejdning(her skal der tages 

udgangspunkt i de mest gængse fremgangsmetoder mht. harvning, 

sprøjtning og såning) 
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7. mellemafgrødeblanding m kvælstofikserende arter efterfulgt af vin-

tersædsæd etableret med direkte såning (her skal der tages ud-

gangspunkt i de mest gængse fremgangsmetoder mht. sprøjtning og 

såning) 

 

8. Mellemafgrøder uden kvælstofikserende arter efterfulgt af vinter-

sædsæd etableret med direkte såning (her skal der tages udgangs-

punkt i de mest gængse fremgangsmetoder mht. sprøjtning og så-

ning)  

 

Herunder følger besvarelsen: 

 

I den aktuelle bestilling henvises til et bagvedliggende brev (dateret 3. juli 

2013) fra Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark (FRDK). I 

bestillingsskrivelsen anføres, at FRDK har opnået gode erfaringer med efter- 

og mellemafgrødeblandinger indeholdende kvælstoffikserende arter, når dis-

se anvendes sammen med reduceret jordbearbejdning. I brevet fra FRDK 

henvises der bl.a. til resultater opnået i projektet OptiPlant, som er et samar-

bejdsprojekt mellem Aarhus Universitet (AU), KU, Videncentret for Land-

brug, LRØ samt to demonstrationslandbrug. 

 

Projektet OptiPlant blev påbegyndt i januar 2012 og afsluttes ved udgangen af 

2015. Projektet har bl.a. til formål at kvantificere den miljømæssige effekt af 

arter, sorter og blandinger af efter- og mellemafgrøder. Vekselvirkninger mel-

lem efterafgrødeblandinger og jordbearbejdning belyses i begrænset omfang. 

I projektet CoolCrop er tidligere fundet, at efterafgrøders vækst i de fleste til-

fælde ikke var signifikant påvirket af forskellige former for jordbearbejdning 

(Munkholm og Hansen, 2012). 

  

I de i bestillingen beskrevne scenarier med efterafgrøder 1-4 (se ovenfor) ind-

går efterafgrøder uden kvælstoffikserende arter kombineret med reduceret 

jordbearbejdning (1 og 2), efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende ar-

ter kombineret med direkte såning (3) samt efterafgrøder uden kvælstoffikse-

rende arter kombineret med direkte såning (4).  

 

Der findes ikke forsøgsmæssig dokumentation for at adskille den udvask-

ningsreducerende effekt af efterafgrøder under forskellige former for jordbe-

arbejdning, dvs. konventionel, reduceret og direkte såning (som er den mest 

radikale form for reduceret jordbearbejdning). Vi vurderer, at effekterne af 

blandinger med og uden bælgplanter som efterafgrøder er de samme uanset 

jordbearbejdningsmetode. I dette svar fokuseres derfor på anvendelse af 

blandinger som efterafgrøder uanset jordbearbejdning.  
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Inden for de nuværende regler for dyrkning af efterafgrøder kan der anvendes 

græs, korsblomstrede arter, korn og cikorie. Der kan således udsås arter og 

blandinger inden for disse rammer.  

 

I projektet OptiPlant undersøges forskellige græsarter, og af ikke-bælgplanter 

testes ligeledes f.eks. boghvede og honningurt. Desuden indgår bælgplanter i 

både blandinger og i renbestand. Der er endnu ikke gennemført målinger af 

udvaskning fra nogle af disse kombinationer. Sådanne målinger er planlagt 

for vintrene 2013/14 og 2014/15, hvorefter der kan forventes en indikation af, 

hvordan udvaskningen påvirkes af bælgplanter i renbestand og i blanding. 

 

AU har tidligere besvaret spørgsmål vedr. anvendelse af bælgplanter som ef-

terafgrøder (Thomsen og Hansen, 2010; Vinther et al., 2010; Hansen og 

Thomsen, 2011; Vinther et al., 2011). Af disse svar fremgår, at andelen af 

bælgplanters kvælstofindhold optaget hhv. fra jorden og ved fiksering fra luf-

ten bl.a. afhænger af jordens kvælstofindhold. Det betyder, at bælgplanter kan 

fiksere store mængder kvælstof på en jord med lavt indhold af mineralsk 

kvælstof, hvor der kun ville have været en lille risiko for udvaskning. Da 

bælgplanter generelt har et lavt C/N-forhold i plantematerialet, vil der kunne 

frigives meget kvælstof, når bælgplanterne omsættes. Bælgplanter kan derfor 

have en stor kvælstofeftervirkning det følgende år og dermed øge risikoen for 

udvaskning. Hvis kvælstoffet ikke udnyttes effektivt, vil det føre til øget ud-

vaskning i forhold til dyrkning af en ikke-kvælstof-fikserende efterafgrøde. 

Selvom ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder også har en eftervirkning, vil 

udvaskningen ikke kunne blive større end den ellers ville have været, hvis ef-

terafgrøden ikke havde været dyrket. Ved dyrkning af bælgplante-

efterafgrøder er der en risiko for, at udvaskningen kan blive større, end den 

ville have været helt uden efterafgrøder. 

 

I scenarierne 5-8 stilles tilsvarende spørgsmål som for efterafgrøder men 

gældende for mellemafgrøder før vintersæd. Vi vurderer, at anvendelse af 

bælgplanter vil være mere uhensigtsmæssigt for mellemafgrøder end for ef-

terafgrøder. Det skyldes den korte vækstperiode og en forventet hurtig om-

sætning ved tidlig nedmuldning i varm jord før vinterhvede. Iflg. de nugæl-

dende regler kan der som mellemafgrøde anvendes olieræddike, gul sennep 

eller frøgræs. Udsåning af olieræddike og gul sennep før høst anses fortsat for 

at være de mest hensigtsmæssige at anvende pga. arternes spirevillighed og 

hurtige vækst.    

 

Konklusioner 

Det vurderes på basis af ovenstående, at  

 der ikke er en vekselvirkning mellem anvendelse af bælgplanter og type 

af jordbearbejdning, der vil gøre det hensigtsmæssigt at indføre jordbe-

arbejdningsafhængige regler for efter- og mellemafgrøder.  
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 for scenarie 1, 2 og 4 vil effekten af tilladte ikke-kvælstoffikserende arter 

ved reduceret jordbearbejdning (herunder direkte såning) være af sam-

me størrelse som ved dyrkning i et pløjet system.  

 for scenarie 3 med kvælstoffikserende arter forventes der uanset jordbe-

arbejdning at være risiko for større udvaskning end ved dyrkning af ik-

ke-kvælstoffikserende arter. 

 for scenarierne 5-8 med mellemafgrøder er de mest hensigtsmæssige ar-

ter de allerede tilladte (olieræddike og gul sennep) samt frøgræs. 
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