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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 A11-16 

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 A11-16 vedrørende nedmuldning af 

halm. Svar på spørgsmål om tidlig såning af vintersæd (A1-A10) blev frem-

sendt 5. marts og svar på spørgsmålene om randzoner (B1-6) vil følge senere. 

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

Hansen, alle seniorforskere ved Institut for Agroøkologi. 

Svarene har efter ønske fra NAER været drøftet med DCE – Nationalt Center 

for Miljø og Energi. DCE er principielt enige i ikke at anbefale at indføre 

halmnedmuldning som virkemiddel baseret på nyligt publiceret materiale 

(Hansen et al., 2010; Hansen et al., 2014 – for referencer, se notat), som vi-

ser, at der ikke er signifikante forskelle i udvaskning ved forskellig halmhånd-

tering. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker 
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11. marts 2014 

Notat vedrørende baggrundsdata til brug for den fremtidige arealregulering  
- besvarelse af spørgsmål A11-16 (om halmnedmuldning før vintersæd)  
 
Ingrid K. Thomsen , Finn P. Vinther og Elly Møller Hansen , Institut for Agroøkologi  
 

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

efterafgrøder, brug for at få uddybet besvarelsen om tidlig såning, nedmuldning af halm og randzoner, til 

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

besvarelse af de seks spørgsmål, der vedrører nedmuldning af halm.  

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

11. På hvor stort et areal bliver halmen i dag nedmuldet før vintersæd, og hvor stort er potentialet for ned-

muldning af halm før vintersæd. 

SVAR: Danmarks Statistik foretager årligt opgørelser af halmproduktion og -anvendelse og beregner, hvor 

stor en del der anvendes til hhv. fyring, foder og strøelse, samt hvor stor en del der ikke bjerges, hvilket 

svarer til den del der nedmuldes. Halmproduktionen opgøres som en relation mellem kerneudbytte og 

forventet halmudbytte, mens anvendelsen af halm er baseret på spørgeskemaoplysninger om fordelingen 

af halmarealerne anvendt til hhv. fyring, foder, strøelse og nedmuldning. I Tabel 1 er vist arealet med ikke-

bjerget halm for korn og majs i perioden 2008-2012, hvor halmen altså er forventet nedmuldet. 

 

Tabel 1. Areal (1.000 ha) med halmnedmuldning (ikke bjerget) i perioden 2008-2012 (Statistikbanken, 

Danmarks Statistik). 

 

 

Tabel 2 viser procentdelen af arealet, hvor halmnedmuldning er foretaget i 2008-2012. Det fremgår her, at 

som vægtet gennemsnit af kornafgrøder, bliver halm nedmuldet på ca. 32% af arealet. 

 

2008 2009 2010 2011 2012
Gns  

2008-2012

KORN I ALT 406 463 510 529 497 481

Vinterhvede 183 254 281 278 212 242

Vårhvede 4 5 7 9 16 8

Rug 7 16 17 23 23 17

Triticale 11 15 17 13 7 12

Vinterbyg 20 29 44 37 19 30

Vårbyg 134 100 111 131 171 129

Havre og blandsæd 47 45 34 30 37 38

Majs til modenhed 9 13 11

RAPS I ALT 121 121 135 117 92 117

Vinterraps 121 121 134 116 90 116

Vårraps 0 1 1 1 2 1

BÆLGSÆD I ALT 4 6 10 8 6 7

Markærter 4 6 8 6 4 5
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Tabel 2. Procentdel af halm der er nedmuldet (ikke bjerget) i perioden 2008-2012 (Statistikbanken, 

Danmarks Statistik). 

 

Oprindeligt var nedmuldning af rapshalm godkendt som virkemiddel på lige fod med halm fra korn 

(Anonym, 2002). Iflg. Tabel 2 nedmuldes rapshalmen på 75% af arealet, hvilket betyder, at der kun kan 

blive tale om meget begrænset mer-nedmuldning. Ligeledes er der kun gennemført meget få undersøgelser 

til belysning af omsætning og kvælstofimmobilisering ved nedmuldning af rapshalm. Rapshalm er derfor 

ikke inkluderet i de videre beregninger.   

Potentialet for halmnedmuldning før vintersæd er beregnet ud fra det gennemsnitlige vintersædsareal i 

perioden 2008-2012, hvor korn har været forfrugt, dvs., der er foretaget et udtræk fra Det Generelle 

LandbrugsRegister (GLR), hvor der er sammenfald af arealer med vintersæd i årene 2008-2012 med korn 

som forfrugt.  

I gennemsnit af årene 2008-2012 udgjorde det samlede vintersædsareal ca. 895.000 ha (Statistikbanken, 

Danmarks Statistik). I Tabel 3 ses, at 701.882 ha havde korn som forfrugt, hvilket svarer til 78% af 

vintersædsarealet. Det skal dog bemærkes, at på 138.313 ha eller 19,7% af vintersædsarealet er forfrugt 

ukendt, hvilket betyder at ejer og/eller marknummer ikke kunne genfindes i de pågældende år. Antages 

dette areal at være andet end korn, kan det beregnes, at 63% af vintersædsarealet havde korn som 

forfrugt. Potentialet for nedmuldning af halm før vintersæd udgør således mellem 63 og 78% af 

vintersædsarealet og skønnes til i gennemsnit at udgøre ca. 70% med det nuværende sædskifte. Tabellen 

viser endvidere fordelingen af de enkelte vintersædsafgrøder (AFGRØDE 2008-2012) og forfrugter 

(FORFRUGT = AFGRØDE 2007-2011). Fordelingen er angivet både i hektar og i procent. For eksempel var 

vinterhvede forfrugt på 357.215 ha af de i alt 701.882 ha vintersæd med korn som forfrugt, svarende til 

50,9%.  

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012
Gns  

2008-2012

KORN I ALT 27 31 34 35 33 32

Vinterhvede 29 35 37 38 36 35

Vårhvede 40 47 49 45 53 47

Rug 23 35 33 40 35 33

Triticale 31 33 45 47 32 38

Vinterbyg 16 20 31 28 18 23

Vårbyg 23 22 26 28 28 25

Havre og blandsæd 56 68 59 64 63 62

Majs til modenhed 83 97 90

RAPS I ALT 71 74 81 78 71 75

Vinterraps 70 74 81 78 71 75

Vårraps 60 75 93 56 100 77

BÆLGSÆD I ALT 93 85 91 99 85 91

Markærter 92 93 91 98 86 92
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Tabel 3. Forfrugt forud for vintersæd bestemt ved udtræk fra Det Generelle LandbrugsRegister (GLR) for 

årene 2008-2012. Forfrugten er angivet dels i hektar dels i procent.  

 

 

12. Hvor stor en effekt har nedmuldning af halm før vintersæd på udvaskningen i rodzonen eller i 

vandmiljøet – i forhold til hvis halmen ikke blev nedmuldet?   

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

for at erstatte efterafgrøder med halmnedmuldning blev vurderet af Aarhus Universitet i 2011 (Thomsen og 

Christensen, 2011) og igen i 2013 (Hansen et al., 2013). Heraf fremgår, at halmnedmuldning tidligere har 

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

bestemmelse af kvælstofimmobilisering dels på 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/ha (personlig meddelelse, Bent T. 

Christensen, Institut for Agroøkologi, 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).  

 

En effekt af halmnedmuldning hænger som tidligere nævnt sammen med, at der immobiliseres kvælstof, 

når halm med et højt C:N-forhold nedmuldes. Efterfølgende kan den immobiliserede kvælstof imidlertid 

igen blive frigivet og det vil kunne blive optaget af efterfølgende afgrøder (eftervirkning) eller blive tabt ved 

denitrifikation eller udvaskning. Ved indførelse af halmnedmuldning før vintersæd som virkemiddel bør der 

således tages stilling til eftervirkning, som det er tilfældet for efterafgrøder. 

  

13.  Hvis nedmuldning af halm forud for vintersæd skal bruges som et alternativ til efterafgrøder, hvad er 

omregningsfaktoren så? Dvs på hvor mange hektar skal der nedmuldes halm før såning af fx 

vinterhvedehvede, for at der opnås en kvælstofudvaskningsreducerende effekt svarende til en ha 

efterafgrøder? I beregningen er det vigtigt at der tages højde for effekten af den halm der nedmuldes i 

forvejen, altså at det kun er effekten af den ”mer-nedmuldning”, som det forventes der vil ske, der 

medtages som effekten af virkemidlet. Dvs hvis vi fx antager at der er 1.000.000 ha med korn der 

FORFRUGT = AFGRØDE 2007-2011 (ha):

AFGRØDE 2008-2012

Andre 

kornarter
Havre

Hybrid-

rug 

Korn+ 

bælgsæd
Majs Triticale

Vinter-

byg 

Vinter-

hvede 

Vinter-

rug 
Vårbyg

Vår-

hvede
Ukendt

Korn som 

forfrugt 

i alt

Vinterbyg 51 1.390 497 45 10 2.612 21.370 50.512 616 25.686 238 20.032 123.058

Vinterhvede 154 21.308 465 114 195 1.719 9.873 294.651 522 69.836 1.392 105.190 505.423

Vinterrug 271 1.450 638 170 28 1.077 842 2.246 7.730 2.719 294 3.516 20.976

Hybridrug 7 486 8.434 25 10 818 805 3.430 1.651 2.230 75 4.137 22.098

Triticale 162 1.406 230 190 37 10.113 1.465 6.234 518 3.976 217 5.263 29.795

Vintersæd i alt 647 26.061 10.265 535 257 16.352 34.383 357.215 11.052 104.574 2.221 138.313 701.882

FORFRUGT = AFGRØDE 2007-2011 (%):

Vinterbyg 0,0 1,1 0,4 0,0 0,0 2,1 17,4 41,0 0,5 20,9 0,2 16,3 100

Vinterhvede 0,0 4,2 0,1 0,0 0,0 0,3 2,0 58,3 0,1 13,8 0,3 20,8 100

Vinterrug 1,3 6,9 3,0 0,8 0,1 5,1 4,0 10,7 36,9 13,0 1,4 16,8 100

Hybridrug 0,0 2,2 38,2 0,1 0,0 3,7 3,6 15,5 7,5 10,1 0,3 18,7 100

Triticale 0,5 4,7 0,8 0,6 0,1 33,9 4,9 20,9 1,7 13,3 0,7 17,7 100

Vintersæd i alt 0,1 3,7 1,5 0,1 0,0 2,3 4,9 50,9 1,6 14,9 0,3 19,7 100
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efterfølges af vintersæd, hvoraf der normalt vil blive nedmuldet 500.000 ha, med virkemidlet bliver det 

attraktivt at nedmulde på 250.000 ha yderligere, det vil så være effekten af de 250.000 ha mer-

nedmuldning der skal fordeles på det samlede nedmuldnings areal. I eksemplet  vil effekten af 

nedmuldning således være en tredjedel af den reelle effekt, da 2/3 af arealet bliver nedmuldet i 

forvejen.[Tallene i eksemplet er opfundet til lejligheden af NAER og det er meningen at DCA skal vurdere 

hvordan det reelle forhold mellem oprindelig nedmuldning og mer-nedmuldning vil forventes at blive] 

SVAR: Omregningsfaktoren beskriver, hvor mange ha med halmnedmuldning der kræves for at erstatte 1 

ha med efterafgrøder. Som tidligere nævnt var omregningsfaktoren 1,6:1, da halmnedmuldning var 

anerkendt som virkemiddel. Det betød, at der skulle 1,6 ha med halmnedmuldning til for at erstatte 1 ha 

plantedække, herunder efterafgrøder (Anonym, 2002). På daværende tidspunkt måtte halmnedmuldning 

højst erstatte 20% af det krævede plantedække.  

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 12, blev den oprindelige omregningsfaktor (1,6:1) bestemt i vårbyg 

med sort jord som reference. Omregningsfaktoren kan derfor ikke umiddelbart overføres til den aktuelle 

situation, hvor halmnedmuldning skulle foretages før såning af vintersæd. Vi har alligevel valgt at 

gennemføre beregninger med den tidligere omregningsfaktor i scenarier med vintersæd. Det er gjort for at 

illustrere konsekvensen af enten at inddrage (nærværende spørgsmål) eller udelade (spørgsmål 15) mer-

nedmuldning i beregningerne. 

Hvis halmnedmuldning kun kan erstatte efterafgrøder i det omfang, der sker en mer-nedmuldning, vil 

omregningsfaktoren øges i forhold til faktoren 1,6:1. Omregningsfaktoren vil afhænge dels af det areal, der 

i dag dyrkes med halmnedmuldning, dels det areal der i fremtiden ønskes dyrket med halmnedmuldning. 

Ud fra GLR og Danmarks Statistik kan man få dels et estimat for forfrugter til hvede dels omfanget af 

halmnedmuldning fra disse forfrugter, hvor det drejer sig om kornafgrøder. Som det fremgår af svar på 

spørgsmål 11, dyrkes ca. 900.000 ha med vintersæd, hvoraf der på 32% af arealet nedmuldes halm 

(gennemsnit 2008-2012). Ud fra disse værdier kan man opstille scenarier og beregne omregningsfaktorer 

afhængig af den kommende mer-nedmuldning. Som det fremgår af Tabel 4, er der i nogle af scenarierne 

opereret med et større areal, end det der under spørgsmål 11 blev beregnet som potentialet for 

halmnedmuldning ud fra nuværende afgrødefordeling og sædskifterækkefølger.  I princippet kan dette 

potentiale ændres ved at ændre sædskiftet til at indeholde mere korn som forfrugt. I Tabel 4 er der således 

indregnet scenarier, hvor der nedmuldes halm på op til 90% af vintersædsarealet. Dette er urealistisk og er 

kun medtaget for at illustrere effekten på omregningsfaktoren. 

Hvis arealet med halmnedmuldning skal øges, kræves det, at forbruget af halm til fyring, foder og strøelse 

skal reduceres. Fordelingen af den totale halmmængde mellem disse poster er i gennemsnit i perioden 

2008-12 følgende: 32% anvendes til fyring, 22% til foder og 13% til strøelse (Statistikbanken, Danmarks 

Statistik). 
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Tabel 4. Scenarier med nuværende andel af halmnedmuldning, kombineret med stigende andel fremtidig 

halmnedmuldning og dertil hørende omregningsfaktor. Beregningerne er gennemført med den tidligere 

gældende omregningsfaktor på 1,6:1 (se svar til spørgsmål 12). 

Areal med 
vintersæd i 
alt (ha) 

Nuværende 
andel med 

halm-
nedmuldning 

(%) 

Nuværende 
areal med 

halm-
nedmuldning 

(ha) 

Totalt fremtidigt 
areal med 

halmnedmuldning 
(%) 

Fremtidigt 
areal med 

mer-
nedmuldning 

(ha) 

Omregningsfaktor 
halmnedmuldning: 
efterafgrøde 

900.000 32 288.000 32 0 - 

900.000 32 288.000 42 90.000 6,7:1 

900.000 32 288.000 66 297.000 3,1:1 

900.000 32 288.000 80 423.000 2,7:1 

900.000 32 288.000 90 513.000 2,5:1 

 

Det er vanskeligt at give et skøn for, hvor meget mer-nedmuldning der kan blive tale om. Omregnings-

faktoren bliver, som det fremgår af Tabel 4, relativt høj, hvis der ikke er en stor interesse for mer-

nedmuldning. Det kan betyde, at virkemidlet i praksis blive vanskeligt at indpasse på en bedrift. Hvis der 

skal nedmuldes halm ud over den mængde, der nedmuldes i dag, skal der findes alternative produkter til at 

erstatte halm til strøelse og foder, eller der skal findes andre produkter til fyringsformål. Hvor stort 

omfanget af dette bliver, vil formentlig afhænge af økonomiske overvejelser omkring fordele og ulemper af 

øget halmnedmuldning. Hvis halmnedmuldning erstatter efterafgrøder, kan der i princippet dyrkes mere 

vinterhvede, som har et højere udbyttepotentiale end vårsæd, som skal efterfølge efterafgrøder. Dette skal 

opveje den gevinst, der er ved at sælge halm til fyringsformål. Ligeledes skal den halm, der anvendes til 

strøelse og foder, erstattes af indkøbte alternative produkter, hvis den i stedet nedmuldes. Det vurderes, at 

økonomiske kalkuler er den bedste måde at skabe estimat for fremtidig mer-nedmuldning, men sådanne 

beregninger ligger uden for rammerne af denne besvarelse. 

14. Foreligger der forsøgsmateriale, som viser at virkemidlet har en effekt på udvaskningen (udover N-min 

og planteoptag)? 

SVAR: Der findes danske forsøg med halmnedmuldning, hvor kvælstofudvaskningen er bestemt i lysimetre 

med sandjord (Kjellerup, 1986) og vha. sugeceller på fin lerblandet sandjord og fin sandblandet lerjord 

(Schjønning, 1986). Disse forsøg indgik sammen med andre forsøg, som ikke baserede sig på direkte 

udvaskningsmålinger, i den oprindelige vurdering af effekten af halmnedmuldning, som blev sat til at have 

en udvaskningsreducerende effekt på ca. 15 kg N/ha (beskrevet under spørgsmål 12). Som det også 

fremgår af svaret på spørgsmål 13, blev de ældre udvaskningsforsøg gennemført i vårbyg, hvor der ikke 

samtidigt var en voksende afgrøde efter nedmuldningen, som tilfældet nu ville være, hvis 

halmnedmuldning før vintersæd blev indført som virkemiddel. 

I et sædskifteforsøg med forskellig halmhåndtering er der fra 2002 til 2011 målt udvaskning vha. keramiske 

sugeceller på to lokaliteter. Parceller blev dyrket både med og uden nedmuldning af halm i et blandet 

sædskifte med vinterafgrøder og efterafgrøder før vårsæd. Dette forsøg indeholder tre års scenarier, hvor 

halmnedmuldning er gennemført før vintersæd. I forsøget har det ikke været muligt at måle signifikante 

forskelle i udvaskning ved forskellig halmhåndtering (Hansen et al., 2010; Hansen et al., 2014).   
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15. Kan de der allerede nedmulder halm før vintersæd, håndteres i en højere omregningsfaktor ? Hvis ikke 

hvad vil tabes af tons N i rodzonen? 

SVAR: Som det fremgår af svaret til spørgsmål 13, kan der i princippet beregnes en omregningsfaktor, der 

tager hensyn til den halmnedmuldning, der foregår allerede nu. En korrekt omregningsfaktor vil dog være 

afhængig af, at man kender potentialet for fremtidig halmnedmuldning, hvilket vanskeligt vil kunne 

fastsættes. Hvis man ikke korrigerer for nuværende halmnedmuldning, vil der tabes kvælstof fra rodzonen 

fra de 288.000 ha, der i dag foretager halmnedmuldning (Tabel 4). Udvaskningsreduktionen pr. ha ved 

halmnedmuldning er sat til 15 kg ud fra den tidligere omregningsfaktor på 1,6:1 (se svar til spørgsmål 12 og 

13). Tabet fra rodzonen ved ikke at indregne nuværende halmnedmuldning i omregningsfaktoren vil ud fra 

denne værdi svare til ca. 4.500 t N. 

 

16. Forslag til administrativ setup/kontrol? 

SVAR: Evt. kontrol af halmnedmuldning kan kun finde sted i tidsrummet efter høst og før jordbearbejdning i 

forbindelse med etablering af vintersæd, mens halmen ligger i snittet tilstand på jordoverfladen. Det er 

således kun i en kort periode, der kan gennemføres kontrol. Efter såning af vintersæd vil det være 

vanskeligt/umuligt at registrere, om der er foretaget halmnedmuldning. 

 

Sammendrag. Immobilisering af kvælstof i halm efter nedmuldning har potientale til at reducere 

udvaskningen, men en effekt har ikke kunnet påvises før vintersæd, som denne forespørgsel drejer sig om. 

Der foretages i forvejen halmnedmuldning på 32% af vintersædsarealerne. Denne andel skal enten 

håndteres i en forhøjet omregningsfaktor (spørgsmål 13) eller i et øget tab fra rodzonen (spørgsmål 15). 

Uanset om halmnedmuldning før vintersæd skulle vise sig at have en større eller mindre effekt end tidligere 

vurderet, vil omregningsfaktoren enten blive urealistisk høj, eller tabet fra rodzonen ved ikke at indregne 

mer-nedmuldning vil blive omfattende. Ud fra ovenstående vurderes, at det ikke kan anbefales at indføre 

halmnedmuldning før vintersæd som virkemiddel. 

 

Referencer 

Anonym, 2002. Vejledning og skemaer. Planperioden 1. august 2002 til 31. juli 2003. Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri. Plantedirektoratet. 

Christensen, B.T., Schjønning, P., 1987. Nedmuldning af halm. Beretning nr. S 1911. Tidsskrift for Planteavls 
Specialserie. 156 sider. 

Hansen E.M., Thomsen, I.K., Jensen, P.N., Kjærgaard, C., Børgesen, C.D., Rubæk, G.H., Blicher-Mathiesen, G., Grant, R. 
2013, 'Alternativer til efterafgrøder', no. 1030270, 13 p. Apr 09, 2013. 

Hansen, E.M., Munkholm, L.J., Melander, B., Olesen, J.E. 2010. Can non-inversion tillage and straw retainment reduce 
N leaching in cereal-based crop rotations? Soil and Tillage Research 109: 1-8. 

Hansen, E.M., Munkholm, L.J., Melander, B., Olesen, J.E. 2014. Nitrate leaching and carbon sequestration after 
different tillage, crop rotations and straw retainment. In preparation. 

Kjellerup, V. 1986. Halmnedmuldnings indflydelse på kvælstofudvaskning fra sandjord. Lysimeterforsøg. Meddelelse 
nr. 1880. 

Schjønning, P. 1986. Halmnedmuldning og N-udvaskning. NJF-publikation. Seminar nr. 81: Plantenæringsstoffer og 
vandmiljø, 86-95. 

Thomsen, I.K., Christensen, B.T. 2011. Vedrørende muligheden for at erstatte efterafgrøder med halmnedmuldning. 
Svar til Plantedirektoratet 3. februar 2011. 
http://pure.au.dk/portal/files/43877607/763983_DJF_halmnedmuldning_030211.pdf 

 


	Følgebrev_baggrundsdata_arealregulering_A11-A16_110314
	Besvarelse_halmnedmuldning_110314

