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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende vurdering af fagligt grundlag for indstilling af ny afgrøde-

norm til byg efter rødsvingel 2014/2015 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 19. september 2014 bedt DCA – Nationalt 

Center for Fødevarer og Jordbrug vurdere om der er grundlag for, at Normudvalget 

kan indstille en ny norm til byg efter rødsvingel. Der er således tale om to afgrøder på 

samme areal, der høstes det samme år (fra planperioden 2014/2015).  

Nedenstående notat er udarbejdet af seniorforsker Ingrid K. Thomsen og professor 

Bent T. Christensen, begge Institut for Agroøkologi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker 
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Vurdering af fagligt grundlag for indstilling af ny afgrødenorm til byg efter rødsvingel 2014/2015 

Ingrid K. Thomsen og Bent T. Christensen, Institut for Agroøkologi 

 

Fra bestilling: 

NAER ønsker at vide om DCA finder, at der er grundlag for, at Normudvalget kan indstille en ny norm til byg 

efter rødsvingel. Der er således tale om to afgrøder på samme areal, der høstes det samme år (fra 

planperioden 2014/2015).  

Normer til dobbeltafgrøder har tidligere ikke været oprettet særligt bredt, da man i Normudvalget 

vurderede, at der kun var meget begrænset brug af sådanne normer. Hvis der ikke indstilles en generel 

norm, skal NAER bruge grundlaget til at behandle en modtaget dispensationsansøgning. 

Bestillingen er vedlagt et notat, udarbejdet af Leif Knudsen fra Videncentret for Landbrug, vedrørende 

normer for dobbeltafgrøder (Knudsen, 2014). 

 

Besvarelse: 

I den aktuelle bestilling tages udgangspunkt i vårbyg, sået efter høst af rødsvingel i første halvdel af juli, 

men problematikken vil være gældende også for byg sået efter andre afgrøder som f.eks. tidligt høstet 

vinterbyg (Knudsen, 2014). Som det fremgår af heraf, findes der allerede en række kombinationer af 

afgrøder, som kan betegnes ”dobbeltafgrøder”, dvs. med etablering og gødskning af to på hinanden 

følgende afgrøder i samme planperiode. Det antages, at det i det aktuelle spørgsmål drejer sig om vårbyg, 

der høstes til modenhed og altså ikke som grønbyg. 

 

Spørgsmål fra NAER: Er der efter DCA’s opfattelse grundlag for, at Normudvalget indstiller en ny norm til 

byg efter rødsvingel for planperioden 2014/2015?  

Ifølge bestillingen har NAER fået oplyst af en landmand, som ønsker at dyrke en dobbeltafgrøde i forsøg, at 

en ”arktisk” type vårbyg, sået efter høst af rødsvingel i starten af juli, kun kræver ca. 60 dages vækst. 

Ligeledes er det oplyst, at for en finsk sort, ”Einar”, der er forædlet af Svalöf i Sverige, er udbyttepotentialet 

sat til 6 tons/ha, når den dyrkes i Finland/Sverige med en finsk/svensk gødningsnorm på 90 kg N pr ha.  

Der er ikke kendskab til danske undersøgelser omkring sent sået vårbyg, der efterfølgende høstes ved 

modenhed. Der foreligger således ikke et vidensgrundlag, som man kan bygge eventuelle anbefalinger på. 

Der er ganske vist forædlet bygsorter, som er tilpasset en kort vækstsæson med henblik på at udbrede 



bygdyrkningen til regioner med kort vækstsæson (Zakhrabekova et al., 2012), men sådanne sorter mangler 

endnu at blive afprøvet i stor skala under danske forhold. Hvis modningsprocessen i sorter, som beskrevet 

af Zakhrabekova et al. (2012), forkortes fra fire til tre måneder, vil høsten af vårbyg sået i juli skulle finde 

sted i oktober. Det vurderes, at det ofte vil være problematisk at få høstet på dette tidspunkt, da nedbør i 

højere grad end ved høst til normal tid i august kan give problemer i forbindelse med høst i det sene 

efterår.  

På den baggrund kan en generel N-norm til sent sået byg ikke anbefales. I stedet foreslås, at der i det 

aktuelle og fremtidige tilfælde overvejes en dispensation mht. N-norm. Der kan evt. samtidigt stilles krav 

om, at en N-norm forudsætter, at såningen finder sted inden et givent tidspunkt som f.eks. midten af juli. 

For at opnå erfaring med sent sået vårbyg som dobbeltafgrøde kan der ligeledes stilles krav om, at der efter 

høst oplyses om opnået kerneudbytte.  

Hvis der i de kommende år sker en stigning i ansøgninger om dispensation, f.eks. som reaktion på 

klimaforandringer, kan en generel N-norm til vårbyg som dobbeltafgrøde genovervejes. 

 

Spørgsmål fra NAER: Hvad anbefales som norm til byg efter rødsvingel (økonomisk optimalt) i kg N pr. ha. 

Gerne med angivelse af vejledende P og K normer.  

I Knudsen (2014) vurderes, at der kan høstes halvt udbytte af sent sået vårbyg i forhold til normalt sået. Da 

der ikke foreligger forsøgsresultater eller erfaringer inden for området, foreslås det at tage udgangspunkt i 

denne vurdering. Ved en evt. dispensation kan der således tages udgangspunkt i de til enhver tid gældende 

økonomisk optimale N-normer på en given jordtype, hvor normen for N, P og K til sent sået vårbyg sættes 

til den halve mængde.  

 

Referencer 

Knudsen, L. (2014). Normer for dobbeltafgrøder – vårbyg efter korn. Notat af 12. august. Videncentret for 

Landbrug. 

 

Zakhrabekova, S., S. P. Gough, I. Braumann, A. H. Müller, J. Lundqvist, K. Ahmann, C. Dockter, I. Matyszczak, 

M. Kurowska, A. Druka, R. Waugh, A. Graner, N. Stein, B. Steuernagel, U. Lundqvist and M. Hansson. 2012. 

Induced mutations in circadian clock regulator Mat-a facilitated short-season adaptation and range 

extension in cultivated barley. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 109: 4326-4331. 


	DCA_Følgebrev_byg_efter_rødsvingel_071014
	DCA_Byg_efter_rødsvingel_071014

