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NaturErhvervstyrelsen 

Opfølgning på bestilling om tidlig såning af vinterhvede 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har den 2. juli modtaget en haste-

bestilling fra NaturErhvervstyrelsen (NAER). Baggrunden for bestillingen er, at er-

hvervet i forbindelse med høringen af årets gødskningsbekendtgørelse har spurgt til, 

hvorfor vinterrug og triticale ikke kan anvendes i alternativet tidlig såning. 

 

Som opfølgning på DCA’s svar fra 5. marts 2014 på bestillingen ang. tidlig såning 

(Thomsen et al., 2014) har NAER bedt DCA redegøre for, hvorvidt vinterrug og triti-

cale med samme effekt som vinterhvede kan anvendes som alternativ til efterafgrøde. 

Det er en forudsætning, at der sås før den 7. september og omregningsfaktoren er 1 

ha efterafgrøder til 5 ha tidlig sået vinterrug eller triticale. 

 

Nedenstående svar er udfærdiget af seniorforskere Ingrid K. Thomsen og Elly Møller 

Hansen, begge Institut for Agroøkologi: 

 

For at kunne vurdere effekten af at så vintersæd tidligere er det bl.a. en betingelse, at 

man har kendskab til, hvornår såningen ved almindeligt såtidspunkt gennemføres i 

efteråret. Dette muliggør beregning af, hvor meget ekstra kvælstof der kan forventes 

optaget ved at fremrykke såtidspunktet. Ligeledes kan der beregnes en omregnings-

faktor mellem tidlig såning og efterafgrøder, der inkluderer den andel, der allerede i 

dag anvender tidlig såning. Dermed kan mer-effekten af at indføre tidlig såning som 

virkemiddel beregnes.   

 

I forbindelse med tidligere bestilling fra NAER blev derfor efterspurgt en redegørelse 

for, hvor stort et areal der i dag tilsås med vintersæd før hhv. 1. og 7. september. Be-

svarelsen af denne bestilling (Thomsen et al., 2014) tog udgangspunkt i data fra land-

overvågningen (LOOP) fra årene 1989-2011, hvor der var ca. 5.000 registreringer af 

såtidspunkter, hvoraf vinterhvede udgjorde næsten 80% (4.535).  

 

Da de relativt få observationer af vinterrug og triticale betød, at det nuværende så-

tidspunkt for vinterrug og triticale var ret usikkert bestemt, tog besvarelsen i Thom-

sen et al. (2014) hovedsageligt udgangspunkt i vinterhvede. Dette er ikke ensbety-
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dende med, at samme udvaskningsreducerende effekt ikke også kan opnås for vinter-

rug og triticale. Der er således ingen faglig begrundelse for, at det alene er tidlig så-

ning af vinterhvede, der kan indføres som alternativt virkemiddel til efterafgrøder. 

For eksempel fandt Andersen et al. (1994), at vinterrug lige som vinterhvede havde 

øget kvælstofoptagelse ved tidlig såning. Den højere kvælstofoptagelse ved tidlig så-

ning antages at have tilsvarende reducerende effekt på kvælstofudvaskningen.   

 

Det vurderes, at tidlig såning af vinterrug og triticale kan anvendes som alternativ til 

efterafgrøder på samme betingelser som tidlig såning af vinterhvede. I denne vurde-

ring antages, at såning af vinterrug og triticale for nuværende ikke finder sted før så-

ning af vinterhvede. Da vinterrug anbefales sået senere end eller samtidig med vin-

terhvede, kan effekten af at så denne afgrøde tidligere være større end for vinter-

hvede. Som nævnt er det nuværende såtidspunkt for triticale og vinterrug mere usik-

kert bestemt end for vinterhvede, og det er således ud fra en vurdering af generel 

landbrugsmæssig praksis, at vinterrug og triticale vurderes til at kunne sidestilles 

med vinterhvede. 
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