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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Notat vedrørende baggrundsdata til brug for den fremtidige areal-

regulering – besvarelse af spørgsmål A1-10 

Med baggrund af notat fra 9. april 2013 om nye alternativer til efterafgrøder 

har NaturErhvervstyrelsen (NAER) den 16. december 2013 bedt DCA – Nati-

onalt Center for Fødevarer og Jordbrug om at uddybe besvarelsen vedrørende 

tidlig såning, nedmuldning af halm og randzoner, til brug for en eventuel 

fremtidig implementering af nye alternativer til efterafgrøder.  

NAER har bedt os tage udgangspunkt i en række spørgsmål, der er vedlagt 

bestillingen fra 16. december. 

Herunder følger besvarelse af spørgsmål A1-10 (om tidlig såning af vinter-

sæd). Svar på spørgsmålene vedrørende nedmuldning af halm (A11-16) og 

randzoner (B1-6) vil følge senere. 

Svarene er udarbejdet af Ingrid K. Thomsen, Finn P. Vinther, Elly Møller 

Hansen og Lise Nistrup Jørgensen, alle seniorforskere ved Institut for Agro-

økologi, samt professor Per Kudsk, ligeledes Institut for Agroøkologi. 

Svarene er læst og kommenteret af seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, 

Institut for Bioscience, og chefkonsulent Poul Nordemann Jensen, DCE - Na-

tionalt Center for Miljø og Energi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker 



5. marts 2014 

Notat vedrørende baggrundsdata til brug for den fremtidige arealregulering 

- besvarelse af spørgsmål A1-10 (om tidlig såning af vintersæd) 

Ingrid K. Thomsen, Finn P. Vinther, Elly Møller Hansen, Lise Nistrup Jørgensen  og Per Kudsk, Institut for 

Agroøkologi  

 

NaturErhvervstyrelsen har på baggrund af DCA´s svar af den 09.04.2013 om nye alternativer til 

efterafgrøder, bedt om en uddybning besvarelsen om tidlig såning, nedmuldning af halm og randzoner, til 

brug for en eventuel fremtidig implementering af nye alternativer til efterafgrøder. 

A. Med baggrund i besvarelsen fra april 2013 bedes om en redegørelse for følgende spørgsmål: 

1. Hvor stort et areal bliver allerede i dag sået tidligt (før 7. september) og hvor stor er potentialet for 

tidlig såning før 7. september?   

SVAR: Ud fra mere end 4.500 observationer gennemført i landovervågningsoplandene (LOOP) i årene 1989-

2011 er der gennemført analyser for såtidspunktet for vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale.  

 

Som det fremgår af Figur 1, er der meget store variationer mellem årene, så de beregnede funktioner kan 

alene betragtes som trendgivende. For vinterhvede er det gennemsnitlige såtidspunkt rykket ca. 1 dag frem 

i løbet af de 22 år (Tabel 1).  

 

 

Figur 1. Gennemsnitlige såtidspunkter for vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale baseret på analyser 

af mere end 4.500 observationer i LOOP.  
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Tabel 1. Observationer i LOOP vedr. såtidspunkt for vintersæd. Den gennemsnitlige dato for såning og 

ændringer i såtidspunktet gennem perioden er beregnet ud fra data i Figur 1. Hvis ændringen i 

såtidspunktet er negativ, indikerer det, at der er en tendens til, at såningen er rykket frem i løbet af 

perioden, som for vinterhvede er 1989-2011 og for de øvrige 1997-2011. 

 
Periode Antal obs. 

Gns. sådato i 

september 
Spredning 

Ændring i sådato i 

løbet af perioden 

Vinterhvede 1989-2011 4.535 23 11 -1,2 

Vinterbyg 1997-2011 850 16 8 2,1 

Vinterrug 1997-2011 131 25 11 -8,5 

Triticale 1997-2011 326 20 11 4,0 

 

Som det fremgår af Figur 1 og Tabel 1, er der relativt få observationer for vinterbyg, vinterrug og triticale. I 

de videre beregninger er derfor alene regnet på data for vinterhvede.  

  

For årene 1989-2011 blev under 1% af arealet med vinterhvede sået før 1. september, medens der på 3,6% 

af arealet blev sået før 7. september (Tabel 2). Data fra Tabel 2 er vist grafisk i Figur 2.  

 

Den gennemsnitlige sådato for vinterhvede er, som det fremgår af Tabel 1, bestemt til 23. september. Det 

er senere, end det tidspunkt (14. september), der blev forudsat i Hansen et al. (2013) ved anbefalingen af et 

forhold på 1:4, hvis efterafgrøder skal erstattes af tidligt sået hvede. Vinterhvede optager generelt mindre 

kvælstof sidst på efteråret end tidligt på efteråret. Effekten af tidlig såning vil derfor mindskes, jo senere 

den egentlige såning foretages, dvs. effekten af at fremrykke såtidspunktet en uge bliver mindre, jo senere 

udgangspunktet er. Derfor bør såtidspunktet fremrykkes mere end en uge, eller forholdet mellem tidligt 

sået hvede og efterafgrøde bør forøges, hvis udgangspunktet mht. nuværende såtidspunkt fastlægges til 

23. september.     

 

Tabel 2. Såtidspunkter bestemt ud fra LOOP i 2008-2011 samt opskaleret til det danske gennemsnitlige 
vinterhvedeareal. 

  Antal obs. Procent Areal sået, ha* 

Før 1. september 39 0,9 6.000 

Før 7. september 161 3,6 24.000 

Før 10. september 238 5,2 36.000 

Før 14. september 703 15,5 106.000 

Før 21. september 2.121 46,8 319.000 

Efter 20. september 2.414 53.2 363.000 

I alt 4.535 100,0 682.000 
*Fra Statistikbanken, Danmarks Statistik. Afrundet til hele 1.000. Det samlede areal på 682.000 ha svarer til det gennemsnitlige vinterhvedeareal for 
årene 2008-2012.    

 



 
Figur 2. Grafisk fremstilling af data for såtidspunkter fra Tabel 2. 

 

Potentialet for tidlig såning er vanskeligt at forudsige, da det afhænger af vejrforhold, høsttidspunkt, hvor 

stort et areal der er tid til at så tidligt, samt om der er adgang til såsæd. Ved implementering af tidlig såning 

som virkemiddel forventes, at der indføres rutiner til sikring af tilstrækkeligt såsæd f.eks. ved at gemme fra 

året før.  

 

2. Hvor stort et areal bliver allerede i dag sået tidligt (før 1. september) og hvor stor er potentialet for 

tidlig såning før 1. september?   

SVAR: Som det fremgår af Tabel 2, forventes ca. 0.9% svarende til 6.000 ha i dag at blive sået med 

vinterhvede før 1. september og ca. 3.6% svarende til 24.000 ha at blive sået før 7. september. Mht. 

potentiale for såning før 1. september gælder samme forbehold som nævnt ovenfor (sidste del af punkt 1). 

 

3. Hvor stor en effekt har tidlig såning af vintersæd (hvis skæringsdatoen sættes til 7. september, og der 

omregnes 1 ha efterafgrøder til 4 ha tidlig sået vintersæd) på udvaskningen i rodzonen? Effekten skal 

ses i forhold til, at der i stedet for tidlig såning benyttes efterafgrøder efterfulgt af vårsæd + tidlig 

såningseffekten af de afgrøder der uanset om man kan bruge tidlig såning eller ej, alligevel vil så før d. 

7. september?  

SVAR: Hvis omregningsfaktoren skal justeres ift. det areal, der allerede nu sås før 7. september (se Tabel 2), 

kræves, at potentialet for fremtidig anvendelse af tidlig såning fastsættes. I Tabel 3 er vist scenarier for 

vinterhvede, hvor det fremgår, hvordan omregningsfaktoren påvirkes, hvis tidlig såning af vinterhvede øges 

til at omfatte op til ca. 25% af vinterhvedearealet. I scenarierne er alene inddraget areal med vinterhvede, 

men tilsvarende beregninger kan gennemføres for hele vintersædsarealet.  

 

Et alternativ til at beregne en anden omregningsfaktor end 1:4 vil være at fremrykke datoen for tidlig 

såning med mere end en uge, så effekten af den tidligere såning kan kompenser for det areal, der allerede 

nu sås tidligt.  



Tabel 3. Scenarier med nuværende andel af tidlig såning af vinterhvede kombineret med stigende andel 

fremtidig tidlig såning og dertil hørende omregningsfaktor. I scenarierne er der alene inddraget areal med 

vinterhvede.  

Areal med 
vinterhvede 
i alt (ha) 

Nuværende 
andel med 

såning før 7. 
sept. (%) 

Nuværende 
areal med 

såning før 7. 
sept. (ha) 

Totalt fremtidigt 
areal med såning 

før 7. sept. (%) 

Totalt fremtidigt 
areal med såning 
før 7. sept. (ha) 

Omregningsfaktor 
efterafgrøde: tidlig 
såning 

682.000 3,6 24.000 3,6 24.000 - 

682.000 3,6 24.000 4,4 30.000 1:20 

682.000 3,6 24.000 7,0 48.000 1:8 

682.000 3,6 24.000 12,3 84.000 1:5,6 

682.000 3,6 24.000 25,5 174.000 1:4,6 

 

 

4. Hvis skæringsdatoen sættes til 1. september, hvad bør omregningsfaktoren så være? Og hvor stor en 

effekt har tidlig af såning af vintersæd så på udvaskningen i rodzonen? Effekten skal ses i forhold til at 

der i stedet for tidlig såning benyttes efterafgrøder efterfulgt af vårsæd + tidlig såningseffekten af de 

afgrøder der uanset om man kan bruge tidlig såning eller ej, alligevel vil så før 1. september?  

SVAR: På tilsvarende vis som under spørgsmål 3, er der i Tabel 4 beregnet scenarier, hvor 

omregningsfaktoren er korrigeret for det areal, som på nuværende tidspunkt sås tidligt, her før 1. 

september. Der er igen beregnet omregningsfaktorer i scenarier, hvor op til ca. 25% af vinterhvedearealet 

bliver sået før  1. september. 

 

Tabel 4. Scenarier med nuværende andel af tidlig såning af vinterhvede kombineret med stigende andel 

fremtidig tidlig såning og dertil hørende omregningsfaktor. I scenarierne er der alene inddraget areal med 

vinterhvede.  

Areal med 
vinterhvede 
i alt (ha) 

Nuværende 
andel med 

såning før 1. 
sept. (%) 

Nuværende 
areal med 

såning før 1. 
sept. (ha) 

Totalt fremtidigt 
areal med såning 

før 1. sept. (%) 

Totalt fremtidigt 
areal med såning 
før 1. sept. (ha) 

Omregningsfaktor 
efterafgrøde: tidlig 
såning 

682.000 0,9 6.000 0,9 6.000 - 

682.000 0,9 6.000 1.8 12.000 1:8 

682.000 0,9 6.000 4.4 30.000 1:5 

682.000 0,9 6.000 9.7 66.000 1:4,4 

682.000 0,9 6.000 25.8 176.000 1:4,1 

 

5.  I AU’s svar til NaturErhvervstyrelsen af den 09.04.2013 om nye alternativer til efterafgrøder, anbefaler 

AU at hvis man ønsker at anvende tidlig såning som alternativ til efterafgrøde, bør det igangsættes som 

et forsøg. Hvad forestiller AU sig, dette forsøg skal indeholde – er det a) verificering af effekten eller b) 

verificering af hvor mange der reelt ændrer praksis – eller c) en kombination af begge? 

SVAR: De forsøg, der er foreslået i AU’s svar til NaturErhvervstyrelsen af den 09.04.2013 (Hansen et al., 

2013) om nye alternativer til efterafgrøder, skal først og fremmest verificere effekten af tidlig såning af 

vintersæd. De oprindeligt foreslåede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og tidligt sået vintersæd 

bygger hovedsageligt på en forventet reduktion af udvaskningen ud fra målinger af overjordisk planteoptag 



af kvælstof. Derfor var vores anbefaling at igangsætte forsøg med direkte målinger af effekten af tidlig 

såning på kvælstofudvaskningen fra rodzonen, for at verificere de tidligere målinger af overjordisk 

planteoptag af kvælstof. Spørgsmålet om hvor mange der reelt ændrer praksis må kunne følges via 

indberetningerne og via LOOP. 

 

6. De eksisterende forsøg med tidlig såning baserer sig på planteoptagelse af kvælstof og N-min. 

Foreligger der udvaskningsmålinger eller anden dokumentation på udvaskningseffekten? 

SVAR: I de tidligere forsøg med tidlig såning er der ikke målt udvaskning af nitrat. I et nyt forsøg på Foulum 

er der fra efteråret 2012 til foråret 2013 målt nitratudvaskning ved tre forskellige såtidspunkter i 

vinterhvede: 31. august, 13. september og 9. oktober 2012 (Melander et al., 2013). Udvaskningen er målt 

vha. keramiske sugeceller nedsat i en meters dybde i parceller i marken. Resultaterne viser, at der ved 

fremrykning af såtidspunktet fra 13. september til 31. august blev optaget 12 kg N/ha mere i overjordisk 

bladmasse (signifikant forskel) svarende til 6 kg N/ha pr. uge, som såtidspunktet blev fremrykket. 

Udvaskningen blev reduceret med 14 kg N/ha (ikke signifikant forskel) svarende til ca. 7 kg N/ha for hver 

uge, såtidspunktet blev fremrykket. Forsøgene fortsætter i 2013-14.  

 

Ovenstående forsøg er det eneste, hvor der direkte er blevet målt kvælstofudvaskning fra rodzonen efter 

tidlig såning. Forsøget er alene foretaget på én jordtype og pt. kun i et forsøgsår. En sikker bestemmelse af 

en udvaskningsreducerende effekt ved tidlig såning vil kræve forsøg på flere lokaliteter og brugstyper samt 

at forsøg gennemføres under varierende klimatiske forhold. I Hansen et al. (2013) var anbefalingen af et 

forhold på 1:4 mellem efterafgrøder og tidligt sået hvede baseret på en forventet udvaskningsreducerende 

effekt af efterafgrøder på 25 kg N/ha. Forholdet var baseret på en gennemsnitlig effekt af efterafgrøder på 

ler og sand på ejendomme under 0,8 DE/ha, hvor den forventende udvaskningsreducerende effekt således 

var ca. 6,25 kg N for hver ha tidligt sået hvede.  

 

De nu gennemførte udvaskningsmålinger er gennemført i forsøg med årlig tildeling af husdyrgødning (100 

kg NH4-N/ha). Dette svarer til et system med over 0,8 DE, hvor den udvaskningsreducerende effekt af 

efterafgrøder er sat til 28 kg N/ha på ler og 46 kg N/ha på sand (gennemsnit 37 kg N/ha). Da den 

udvaskningsreducerende effekt over 0,8 DE/ha er fundet at være i størrelsesordenen 7 kg N/ha, for hver 

uge såningen fremrykkes, (Melander et al., 2013) vil omregningsfaktoren ud fra dette forsøg skulle være fra 

1:4 (ler) til 1:7 (sand). Den oprindeligt foreslåede omregningsfaktor på 1:4 var et gennemsnit over jord- og 

brugstyper, men var baseret på målinger af overjordisk plantebiomasse og Nmin. Der findes altså ikke forsøg 

med direkte målinger af den udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning på brugstyper under 0,8 DE/ha 

og altså kun et enkelt forsøg et enkelt år på brug over 0,8 DE/ha. 

 

7. Da virkemidlet optager mere kvælstof pga. den tidlige såning – skal N-normen for den tidligt såede 

afgrøde nedsættes som en del af virkemidlet(som med efterafgrøderne) eller hvordan håndteres dette 

meroptag?  

SVAR: Situationen for tidligt sået vintersæd er en anden end for efterafgrøder. Ved dyrkning af 

efterafgrøder nedmuldes alt plantemateriale, som efterfølgende omsættes og dermed kan frigive kvælstof. 

Ved tidligt sået vintersæd høstes afgrøden og det meste kvælstof fjernes fra marken, hvorfor der ikke vil 



være tale om en efterfølgende mer-mineralisering. Vi mener derfor ikke, at der bør indføres regler for 

eftervirkning, hvis tidlig såning af vintersæd indføres som virkemiddel.   

 

8. Hvis der fastsættes en dato, som indebærer at dem der allerede sår tidligt, ikke ændrer praksis, men 

benytter sig af tidlig såning, kan det håndteres i en højere omregningsfaktor? Hvis ikke hvad vil tabes af 

tons N i rodzonen?  

SVAR: Som det fremgår af Tabel 1 forventes der for nuværende at blive sået 6.000 ha med vinterhvede før 

1. september og 24.000 ha før 7. september. Hvis dette ikke håndteres i en højere omregningsfaktor (eller 

øget fremrykning af såtidspunktet, se svar til spørgsmål 3), vil der fra rodzonen tabes, hvad der svarer til ca. 

1 ha med efterafgrøder (25 kg N/ha) for hver 4 ha med tidligt sået hvede. Dette vil svare ca. 38 t N, hvis 

skæringsdatoen bliver 1. september og ca. 150 t N ved skæringsdato 7. september. Disse beregninger er 

gennemført ud fra det oprindeligt foreslåede forhold mellem efterafgrøder og tidligt sået hvede på 1:4 

(Hansen et al., 2013). 

 

9. Der er et øget pesticidforbrug ved tidlig såning, hvor meget vil pesticidforbruget stige ved at endnu flere 

sår vinterhvede tidligt? 

SVAR: Behandlingshyppigheden for insektmidler må forventes øget ved tidlig såning, da der vil være en 

forøget risiko for angreb af bladlus i efteråret. Bladlus er vektor for virussygdommen havrerødsot. For at 

mindske risikoen for angreb, må det forventes, at flere vil sprøjte med insektmidler om efteråret. Risikoen 

for udbredte angreb af havrerødsot er størst i kystnære og sydlige egne af landet, hvor en højere 

middeltemperatur om efteråret øger muligheden for, at bladlus er aktive i vintersæden. Da det kan være 

svært at afgøre behovet for bekæmpelse mod bladlus og det potentielle tab kan være stort (50% nedgang i 

inficerede pletter) må det forventes, at der vil blive foretaget en del forsikringssprøjtninger imod bladlus i 

efteråret, hvis såtidspunktet fremrykkes mere generelt. Det er svært specifikt at estimere, hvor meget 

insekticidforbruget vil stige, da det afhænger meget af den enkelte vækstsæson, men en stigning på 

omkring 0,1-0,2 behandlingsindeks i vintersæd kunne være et bud (det forventes, at der typisk vil blive 

anvendt 1/3- ½ dosering af et pyrethroid ved en bekæmpelse). For flere detaljer om risikoen for bladlus i 

efteråret henvises til rapport fra VfL udarbejdet for Miljøstyrelsen: 

http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/97

8-87-7052-806-1/html/helepubl.htm 

Behovet for sygdomsbekæmpelse forventes ikke at ændre sig af betydning.  Risikoen for Septoria og rust 

øges, mens risikoen for meldug sænkes. Der er generelt ikke praksis for eller økonomi i 

sygdomsbekæmpelse om efteråret. Ved tidlig såning kan der være øget risiko for, at sneskimmel udvikler 

sig, især langs hegn. De midler, som har været godkendt til bekæmpelse af sneskimmel, vil ikke være til 

rådighed fremadrettet.  Der findes derfor ingen muligheder for bekæmpelse.  Risikoen for goldfodsyge øges 

ved tidlig såning og dermed behovet for bejdsning med Latitude. Bejdsning med Latitude er ikke tilladt i 

Danmark, men bejdset korn kan importeres. Andelen af importeret bejdset korn kan således forventes at 

stige.  

Tidlig såning vil især øge problemerne med græsukrudt, men også visse tokimbladede ukrudtsarter, som 

spirer tidligt, som f.eks. kornvalmue, kan forventes at blive et større problem. En indikation af betydningen 

af såtidspunktet kan man se i Eriksen et al. (2013), hvor 3 års forsøg med integreret bekæmpelse af 

http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-806-1/html/helepubl.htm
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-806-1/html/helepubl.htm


agerrævehale er blevet afrapporteret. I forsøget indgik to såtidspunkter, 10-15. september og 25-30. 

september. Antallet af agerrævehaleplanter i april var i de tidligt såede parceller i gennemsnit af 6 forsøg 

316 planter/m2 mod 124 i det sent såede parceller, hvor der ikke var foretaget nogen ukrudtsbekæmpelse. I 

forsøget blev der afprøvet en række herbicidstrategier, og i alle tilfælde var udbyttet lavere i de tidligt 

såede parceller (gennemsnit af forskellige vinterhvedesorter og udsædsmængder), end i det sent sået 

forsøgsled sandsynligvis pga. konkurrence fra den store bestand af agerrævehale. Hvor meget 

fremspiringen øges yderligere ved at så 1. september i forhold til 10. september, har vi ingen viden om, 

men da agerrævehale kan spire allerede i august, må der forventes en endnu større fremspiring ved såning 

før d. 10. september.          

Hvad en forøget fremspiring af ukrudt betyder for herbicidforbruget, kan vi ikke svare præcist på. Med de 

udbyttetab, der er forbundet med store forekomster af græsukrudt, er der ingen tvivl om, at jo tidligere, 

der sås, jo højere vil herbicidforbruget være, hvis tidlig såning af vintersæd ikke følges op af andre 

forebyggende tiltag såsom en øget andel af vårafgrøder i sædskiftet. Effekten på herbicidforbruget vil være 

størst i vinterhvede, som er en konkurrencesvag afgrøde, og noget mindre i vinterrug, som er en 

konkurrencestærk afgrøde.  

Et andet aspekt ved tidlig såning er, at den større bestand af græsukrudt alt andet lige vil øge risikoen for, 

at der selekteres for resistente biotyper. Risikoen for herbicidresistens afhænger af en række faktorer, 

hvoraf plantebestandens størrelse er en af dem. Jo flere planter jo større er sandsynligheden for, at der 

blandt dem er en, der har en mutation, som betinger resistens. 

 

10. Forslag til administrativ setup/kontrol? 

SVAR: Administrativt kan tidlig såning som virkemiddel håndteres ved, at landmanden indberettet antallet 

af hektar med tidlig såning. Yderligere kan der foretages kontrolbesøg, som tilfældet er for efterafgrøder. 

Der kan evt. også på længere sigt udarbejdes GPS-systemer til kontrolfunktioner. 
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