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Baggrund og besvarelse 

Som led i NaturErhvervstyrelsens (NAER) arbejde med implementering af CAP13 har NAER behov for at 

vide, hvordan de bør håndtere forordningens bestemmelser om lavskov. I den forbindelse har NAER skrevet 

et udkast til, hvordan lavskovs udnyttelse som Miljøfokusareal i CAP13 kan implementeres i Danmark, som 

de har bedt om bemærkninger til fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Følgende ønskes 

specifikt vurderet:  

 Om de foreslåede arter er for snævre i et dyrkningsmæssigt perspektiv 

 Om der er forslag til alternativ artsliste 

 Om de foreslåede arter for pil og poppel vil opfylde kravet om udelukkelse af arter som tydeligvis 

ikke er hjemmehørende i DK 

Herunder følger en vurdering af NAERs udkast hvad angår miljøpåvirkning og produktivitet, herunder det 

første af ovenstående punkter 

Det indebærer næppe en særlig stor miljøpåvirkning at benytte de nuværende gødningsnormer til lavskov, 

da den flerårige kultur sikrer en effektiv næringsstofoptagelse samt opbygning i jordpuljen. Adskillige forsøg 

i pil har således vist stort set samme nitratudvaskning fra ugødet som fra gødet til norm og i nogle tilfælde 

også efter højere gødskning (Mortensen et al., 1998;Sevel et al., 2014b;Sevel et al., 2014a). I enkelte 

tilfælde er der dog i ældre beplantninger fundet svagt øget udvaskning i gødede behandlinger (Pugesgaard 

et al., 2014), og en reduktion til 75 % af normen vil reducere denne risiko, såvel som risikoen for 

lattergasemission. Det skal også bemærkes, at der normalt ikke bør gødes i etableringsåret, hvor 

nitratudvaskningen oftest er stor, og hvor gødskning primært vil gavne ukrudt (Mortensen et al., 1998). 

Der findes endnu ikke tilsvarende resultater fra poppel og el i Danmark, men de forventes at være 

nogenlunde tilsvarende resultaterne fra pil. Dog vil det ofte være fornuftigt med længere rotationer (6-10 

år) i poppel end i pil, hvilket reducerer behovet for næringstilførsel, idet barkandelen (med høj 

koncentration af næringsstoffer) stiger relativt mindre end vedandelen ved lang rotation. I skovbruget 

opnås kraftig tilvækst i poppel i perioden 10-20 år efter etablering uden tilførsel af gødning. Det er således 

sandsynligt, at poppel i længere rotation vil kunne nøjes med mindre end 75 % af nuværende N-norm uden 

væsentlig udbyttereduktion. Elletræer er N-fikserende og kan derfor, ligesom kløver, dyrkes uden N-

tilførsel. Men derfor kan ikke udelukkes en vis positiv udbytteeffekt af gødskning, da den biologiske N-

fiksering har en energiomkostning. Der findes dog ikke forsøg hermed. 

De vejledende P og K normer virker rimelige ift. almindelig landbrugsdrift, idet de svarer ca. til fraførslen 

med høstet biomasse. Der findes dog ikke forsøg, som påviser betydning af P og K gødskning af pil og 



2 
 

poppel på danske jorde, og i mange tilfælde må det forventes, at landbrugsjorde i omdrift har tilstrækkeligt 

med P til at forsyne lavskov i en række år, og tilsvarende for K-forsyning på nogle jorde. Vi vurderer derfor 

ikke, at en reduktion til 75 % af vejledende norm for P og K vil have væsentlig indflydelse på 

produktiviteten. Specielt for P kan det være fornuftigt at reducere tilførslen, da P er af væsentlig betydning 

for eutrofiering, og da en enkelt undersøgelse har vist en risiko for P-tab fra pil (Dimitriou et al., 2012). 

Det er korrekt, at ukrudtsbekæmpelse i etableringsfasen har stor betydning for udbyttet i pil og poppel. 

Specielt flerårigt ukrudt vil betyde en vedvarende konkurrence med afgrøden, mens enårige arter normalt 

efter etableringsfasen ikke vil udgøre et alvorligt problem. Pil er mindre konkurrencestærk overfor ukrudt 

end poppel og el, der, specielt hvis de dyrkes i længere rotationer, har en evne til at udkonkurrere ukrudt.  

Der savnes dog grundige analyser af den samlede betydning af ukrudtsstrategier på udbyttet over en hel 

omdrift (ca. 20 år) og af, hvad den driftsøkonomiske betydning er heraf (Larsen et al., 2011).  Søren Ugilt 

Larsen, Agrotech, har gennemført en foreløbig driftsøkonomisk analyse (upubliceret) af de første 3 år af et 

klonforsøg med 8 pilekloner på 5 lokaliteter, hvor input af gødning og ukrudtsbekæmpelse har været meget 

forskellige (Larsen et al., 2014). Selvom den bedste lokalitet gav ca. dobbelt så stort udbytte som de øvrige, 

gav den ikke det bedste driftsmæssige resultat pga. større udgifter til ukrudtsbekæmpelse og gødning. Hvis 

den bedste lokalitet havde anvendt husdyrgødning i stedet for handelsgødning, ville den dog have givet det 

klart bedste driftsresultat. Desuden bør resultatet vurderes over en hel omdrift (ca. 20 år), hvor udgifter til 

ukrudtsbekæmpelse vil være langt mindre i de sidste 17 år end i de første tre, men der findes ikke gode 

data herfor.  

Den foreslåede artsliste fra NAER menes ikke at være for snæver dyrkningsmæssigt, da den vil muliggøre 

anvendelse af de i dag anvendte pile- og poppelkloner. DCA har ikke ekspertise til at vurdere betydningen 

for biodiversiteten af brug af hjemmehørende arter i forhold til indførte, og dette aspekt er derfor 

behandlet af DCE (se særskilt delnotat), der anbefaler, at der alene anvendes oprindelige danske arter 

uanset, om de har været indført til landet for længe siden. Det vil være en betydelig dyrkningsmæssig 

indsnævring, som udelukker alle de nuværende pile- og poppelkloner, anvendt til kort rotation. Det er 

muligt at længere rotation med fx bævreasp kan give et fornuftigt driftsresultat, men vi har ikke viden 

herom. I skovbruget plantes nogle steder bævreasp, men i længere rotation end 10 år. 

Slutteligt bemærkes, at NAER har oversat ”ecological perspective” fra Kommissionens tekst til 

”miljøhensyn”. Vi opfatter ”ecological” som en bred term for økosystemeffekter, der både omfatter 

fysisk/kemiske miljøeffekter samt biologiske effekter, herunder biodiversitet. 

Konklusion - miljøpåvirkning og produktivitet 

NAERs udkast vurderes at ville sikre lave tab af næringsstoffer fra lavskov i miljøfokusarealer. Det kan dog 

overvejes også at reducere N-normen for el til 75% og at gennemføre en reduktion i de retningsgivende P- 

og evt. K-normer.  

Gennemførsel af ukrudtsbekæmpelse i etableringsfasen (år 1-2) i pil og poppel har stor betydning for at 

sikre høje udbytter i afgrøden, specielt hvis der er flerårigt ukrudt. Der er dog dårligt grundlag for at 

vurdere den præcise betydning heraf for driftsøkonomien over en hel omdrift. Og andre arter end pil vil 

formentlig kunne konkurrere med ukrudt uden omfattende bekæmpelse – specielt hvis der vælges lange 

rotationsperioder. 
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