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Natur Erhvervsstyrelsen 

Vedrørende: Kort beskrivelse af hvorvidt brug af jordforbedringsmidler i 

randzonen i overensstemmelse med randzoneloven vil have en påvirk-

ning af natur og miljø. 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i mail den d. 17. juli 2013 fremsendt bestilling til  

DCA – Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug og har bedt  om en Kort beskrivel-

se af hvorvidt brug af jordforbedringsmidler i randzonen i overensstemmelse med 

randzoneloven vil have en påvirkning af natur og miljø til brug for NAER´s arbejde 

med Landdistriktsprogrammet. 

 

NAER beskriver problemstillingen som følger:   

”Lov om randzoner (senest ændret ved lov nr. 563 af 19. juni 2012) indeholder 

ikke et egentligt forbud mod anvendelse af jordforbedringsmidler. Det er umid-

delbart NaturErhvervstyrelsens vurdering, at muligheden og rationalet for at an-

vende jordforbedringsmidler i randzonen er meget begrænset, idet loven indehol-

der forbud mod jordbehandling, hvorfor det i praksis ikke synes muligt og hen-

sigtsmæssigt at anvende jordforbedringsmidler. Derudover er der i loven et gene-

relt forbud mod anvendelse af gødning og pesticider uanset om evt. eksisterende 

flerårig kultur er opretholdt. Eneste undtagelse for dyrkningsforbuddet er dyrk-

ning af vedvarende græs, herunder 1. gangs etablering af græsdække ved over-

gang fra dyrket, udyrket eller flerårig afgrøde. 

 

Spørgsmålet lyder: 

 Er det praktisk muligt/hensigtsmæssigt at anvende jordforbedringsmidler 

på randzonearealer, der efter lov om randzoner: 

1. Holdes udyrket? 

2. Anvendes som vedvarende græsareal? 

3. Hvor der sker en opretholdelse af eksisterende flerårig kultur (her 

henvises til tidligere vedhæftede besvarelse vedr. kalkning af jule-

træskulturer efter etablering). Spørgsmålet går derfor mere bredt 

på andre eksisterende flerårige kulturer.” 

 

Nedenstående besvarelse er udarbejdet af lektor Gitte H. Rubæk og seniorforsker 

Finn P. Vinther, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Ligeledes er for fuld-
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stændighedens skyld vedlagt DCA’s tidligere besvarelse til NAER af 17. april 2013: 

”Angående udtalelse vedr. forespørgsel om hensigtsmæssigheden i at kalke juletræs-

kulturer på randzonejord efter at de er etableret”, idet der er henvist til denne i bestil-

lingen. 
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Vedrørende brug af jordforbedringsmidler på randzonearealer.  

Gitte H. Rubæk og Finn P. Vinther, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har d. 17. juli 2013 anmodet om en vurdering af det hensigtsmæssige i at 

anvende jordforbedringsmidler på randzonearealer, og begrunder anmodningen med følgende:    

Lov om randzoner (senest ændret ved lov nr. 563 af 19. juni 2012) indeholder ikke et egentligt forbud mod 

anvendelse af jordforbedringsmidler. Det er umiddelbart NAER’s vurdering, at muligheden og rationalet for 

at anvende jordforbedringsmidler i randzonen er meget begrænset, idet loven indeholder forbud mod 

jordbehandling, hvorfor det i praksis ikke synes muligt og hensigtsmæssigt at anvende 

jordforbedringsmidler. Derudover er der i loven et generelt forbud mod anvendelse af gødning og 

pesticider uanset om evt. eksisterende flerårig kultur er opretholdt. Eneste undtagelse for 

dyrkningsforbuddet er dyrkning af vedvarende græs, herunder 1. gangs etablering af græsdække ved 

overgang fra dyrket jord eller flerårig afgrøde. Spørgsmålet lyder: Er det praktisk muligt/hensigtsmæssigt, at 

anvende jordforbedringsmidler på randzonearealer, der efter lov om randzoner holdes udyrket, anvendes 

som vedvarende græsareal eller hvor der sker opretholdelse af en eksisterende flerårig kultur? Det sidste 

med henvisning til et tidligere svar vedrørende kalkning af juletræer (Jensen, 2013), og ønsket om et svar 

der går mere bredt på andre eksisterende flerårige kulturer. 

 

Besvarelse 

Praktisk og produktionsmæssig hensigtsmæssighed: 

Det er naturligvis principielt muligt at udbringe kalk på en etableret afgrøde, men med risiko for at 

kalkningen vil forårsage svidningsskader, så er det ikke særlig hensigtsmæssigt. I praksis foretages kalkning 

typisk på bar jord i forbindelse med jordbearbejdning forud for etablering af en afgrøde, idet indarbejdning 

i jorden sikrer effektiv og hurtig virkning af kalken.   

 

Mulige miljømæssige konsekvenser: 

Der vil være risiko for at overfladeudbragt kalk skylles ud i vandløbet ved kraftige nedbørshændelser, 

hvilket kan være forstyrrende for vandløbsøkologien.  

Eventuel kalkning anses ikke for at ville påvirke kvælstofudledningen nævneværdigt, idet det forventes at 

kalkning kun vil påvirke kvælstofmineraliseringen i meget beskedent omfang. Samtidig forventes 

nitrifikationen at være beskeden, da en ugødet randzone næppe vil indeholde store mængder 

ammoniumkvælstof. 

Jordens pH og kalkning påvirker bindingen af opløst fosfor, men det er svært at udtale sig generelt om 

denne påvirkning, da den er meget stedspecifik. Kalkning påvirker også jordens struktur og 

dispergerbarheden af kolloider. Derfor foreslås kalkning under nogle omstændigheder som et virkemiddel 
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mod P tab på visse typer af dyrkede jorde. I en randzone med permanent bevoksning anses denne effekt 

for at være uden betydning. 

 

Kalkning ved førstegangsetablering af vedvarende græs eller anden vedvarende/flerårig bevoksning: 

I randzoner må der ikke foretages jordbearbejdning, herunder indarbejdning af kalk, hvorfor kalkning i 

randzoner reelt kun er aktuelt i fm. førstegangsetablering af vedvarende græs eller anden flerårig 

bevoksning. I disse situationer skønnes det at være miljømæssigt forsvarligt at udbringe kalk såfremt der 

derved kan opnås forbedret produktion og næringsstoffjernelse.  

 

Reference 

Jensen, M. (2013) Angående udtalelse vedr. forespørgsel om hensigtsmæssigheden i at kalke 

juletræskulturer på randzonejord efter at de er etableret. Besvarelse af forespørgsel fra 

NaturErhvervstyrelsen fremsendt d. 17. april 2013. 
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Til NaturErhvervsstyrelsen 

Angående udtalelse vedr. forespørgsel om hensigtsmæssigheden i at kal-

ke juletræskulturer på randzonejord efter at de er etableret 

I mail af 22. marts 2013 har NaturErhvervstyrelsen fremsendt følgende forespørgsel 

og kommentarer til DCA- Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug:  

 

I forbindelse med den videre udmøntning af reglerne for dykning i randzonerne, er 

der opstået et spørgsmål i relation til anvendelse af jordforbedringsmidler, idet loven 

ikke direkte omtaler et forbud mod sådanne produkter. Derfor spørger vi om: 

  Er det hensigtsmæssigt at kalke juletræskulturer efter at de er blevet etableret, 

idet der øvrigt ikke må anvendes gødning til kulturerne ? Umiddelbart er det 

vores opfattelse, at når juletræskulturer bliver etableret, så er der foretaget en 

kalkning hvis behov.  

 Er der grund til at tro at, at man vælger at udskyde en del af kalkningen til 

senere. 

 

Nedennævnte besvarelse er efter telefonisk uddybning af forespørgslen  udarbejdet af 

seniorforsker  Martin Jensen, Institut for Fødevarer: 

 

Som udgangspunkt vil kalkning af jord altid blive gennemført forud for etab-lering af 

en juletræskultur, så pH grundlaget er dækket i hele kulturperioden på 6-9 år (1). 

Udbringning på bar jord er teknisk set nemmest og billigst og indarbejdning af kalk i 

jordens dyrkningszone kan nemt gøres med standard landbrugsudstyr.  

 

Etablerede juletræskulturer på arealer, der efterfølgende er udlagt til randzone, vil 

normalt ikke have behov for kalkning, da dette vil være udført før plantning. En nor-

mal opkalkning af dyrkningsjorden vil almindeligvis holde pH på et acceptabelt ni-

veau i et antal år afhængig af jordbund, og derfor normalt ikke give behov for ekstra 

kalkning indenfor en juletræsalder.  

 

Nordmannsgran til juletræer dyrkes normalt optimalt ved et relativ lavt pH, nord-

mannsgran og nobilis har optimum ved 5,8-6,2, rødgran 4,5 - 5,0, fyr 6-7 (2). Nord-

mannsgran og rødgran gror udmærket ved pH ned til 4,5. Høj pH over 6,5 undgås 

helst, da det kan give kalkklorose (pH induceret mangel på jern og mangan) (2), som 
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giver uønskede lysegrøn-gullige nåle, der er ødelæggende for kvaliteten. Kalknings-

behovet for at justere pH skal derfor ses i lyset af en stor tolerance for lav pH i jule-

træsproduktion. 

 

Udbringning af løs kalk i eksisterende juletræsplantninger vil kræve anvendelse af 

specielt udbringningsudstyr, der sikrer at planterne ikke rammes af kalken, da nålene 

vil kunne svides af kalken. Manuel udbringning kunne gennemføres forsigtigt, men 

vil være en økonomisk dyr metode. Udbringning af kalkgranulat, der ’løber’ af plan-

terne efter udspredning, vil formodes at være en mere sikker metode med mindre ri-

siko for svidninger. Efter en udbringning af kalken vil den ligge på jordoverfladen, og 

kun langsomt bevæge sig ned i dyrkningszonen, hvor pH ønskes justeret. Det er ikke 

tilladt at bearbejde jorden i randzoner og derfor kan kalken ikke med mekaniske me-

toder nedbringes og indarbejdes i jorden. Ved en evt. overfladekalkning vil man der-

for på kort sigt forvente at opnå en begrænset effekt på pH i hele rodzonen og en for-

sinket effekt afhængig af en række naturlige processer, der vil nedvaske kalken over 

tid. Specifik viden om hastigheden af nedvaskningen af kalken eller om hvor hurtigt 

pH ændres i hele dyrkningszonen under disse specielle betingelser er ikke fremskaffet 

til denne besvarelse, men kan potentielt belyses af AU forskere med speciale i ernæ-

ring og jordbundsforhold.  

 

 

1) Dyrkningsvejledning Skovdyrkerne. 

http://www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsaktuelt/juletraeerogklippegroent/bevoksnin

gspleje/goedskning/reaktionstalph/ 

 

2) Christensen, CJ, Frahm, A., Christensen, BK., Damgaard I., Klausen K., Søn-

nichsen K., Christensen P., Theilby F., Gejl U., Geil L. 2006. Dyrkningsvejledning for 

juletræer dyrket efter tankegangen om inte-greret produktion 

http://www.christmastree.dk/media/80350/IP_2_Vejledning.pdf 
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