
 

 

 

 
DCA - Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug 

Aarhus Universitet  

Blichers Allé 20 

8830 Tjele 

Tlf .: 8715 6000 

Fax: 8715 6076 

E-mail:  dca@au.dk  

http://dca.au.dk/  

 

DCA - Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug 

 

Susanne Elmholt  

 

Seniorforsker  

 

Dato: 27. oktober 2014 

 
 

Direkte tlf. : 87157685 

Fax: 8715 6076 

E-mail:  

susanne.elmholt@agrsci.dk 

 

Journal nr.:  

Afs.  CVR-nr.:  31119103 

Reference: sel  

 
 

Side 1/1 

AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende opfølgning på ”Notat om anvendelse af kvælstoffikserende 

afgrøder som miljøfokusområder” 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har på anmodning fra Natur-

Erhvervstyrelsen (NAER) udarbejdet et ”Notat om anvendelse af kvælstoffikserende 

afgrøder som miljøfokusområder”, som blev fremsendt den 1. oktober 2014. 

Efterfølgende har NAER i mail af 23. oktober bedt DCA svare på en række spørgsmål 

med frist 27. oktober kl. 15. 

Spørgsmålene tager udgangspunkt i kommentarer, som NAER har modtaget fra Vi-

dencentret for Landbrug.  

NAER stiller tre spørgsmål, som besvares herunder. Svarene er udarbejdet af senior-

forskere Ingrid K. Thomsen, Elly Møller Hansen, professor Jørgen E. Olesen og pro-

fessor Jørgen Eriksen, alle fra Institut for Agroøkologi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker 

 

 

 

Kopi til: 

Center for Innovation 
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

27. oktober 2014 

 

Anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne støtte 

Ingrid K. Thomsen, Elly Møller Hansen, Jørgen E. Olesen og Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi 

 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har på anmodning fra NaturErhvervstyrelsen (NAER) 

udarbejdet et ”Notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder”, som blev 

fremsendt den 1. oktober. Efterfølgende har NAER i mail af 23. oktober bedt DCA svare på en række 

opfølgende spørgsmål. 

Fra bestillingen: 

Med baggrund i DCA’s besvarelse af 1. oktober 2014 om anvendelse af kvælstof fikserende afgrøder som 

miljøfokusområder kommer her en række opfølgende spørgsmål: 

1) Hvor er udvaskningsrisikoen mindst (gerne kvantificeret evt. med interval) hvis man sammenligner: 

 Korn efterfulgt af en efterafgrøde sammenlignet med markært efterfulgt af en korsblomstret 

efterafgrøde 

 MFO-brak efterfulgt af vintersæd sammenlignet med markært efterfulgt af en korsblomstret 

efterafgrøde 

 Korn efterfulgt af en efterafgrøde sammenliget med lucerne eller kløver til slæt der ikke 

ompløjes i henhold til regler om forbud mod omlægning af fodergræs 

 Korn efterfulgt af en efterafgrøde sammenlignet med hestebønner der ikke ompløjes efter 

høst, og efterfølges af en vårsæd  

2) Er det muligt, at så efterafgrøder i en voksende afgrøde af markært eller hestebønne? 

3) Er det muligt at så et græsudlæg i hestebønner? 

 

Besvarelse: 

I besvarelsen fra 1. oktober 2014 (Thomsen et al., 2014) er der givet eksempler på udvaskning fundet under 

danske forhold efter hhv. ærteafgrøder og korn. Der findes ikke tilstrækkelig med relevante data til, at der 

kan gives et fyldestgørende svar på de meget specifikke sammenligninger, der nu efterspørges, men 

nedenfor gives resultater fra nogle af de få forsøg, der er gennemført under danske forhold eller i 

nabolande.  Det skal understreges, at nogle af de refererede forsøg er gennemført under ikke-

konventionelle dyrkningsforhold. Det betyder bl.a., at efterafgrøderne ofte består af blandinger 

indeholdende bælgplanter, som med den nuværende lovgivning ikke er accepterede som lovpligtige 

efterafgrøder. 

 



2 

 

Vedr. spørgsmål: 

 Korn efterfulgt af en efterafgrøde sammenlignet med markært efterfulgt af en korsblomstret 

efterafgrøde  

 Korn efterfulgt af en efterafgrøde sammenlignet med hestebønner der ikke ompløjes efter høst, og 

efterfølges af en vårsæd 

I en gennemgang af dyrkning af hovedsagelig hestebønner konkluderede Jensen et al. (2010) i lighed med 

Thomsen et al. (2014), at indholdet af uorganisk N i jord og dermed risiko for udvaskning efter bælgplanter 

ofte er større end efter korn. Konklusionen i Jensen et al. (2010) er bl.a. baseret på undersøgelser på tyske 

landbrugsbedrifter (Maidl et al., 1991), hvor det blev fundet, at indholdet af uorganisk N efter ært og 

hestebønne var betydeligt højere end efter vinterhvede. Således var maksimumindholdet af uorganisk N 

hhv. 120 og 140 efter ært og hestebønne og 65 kg N/ha efter hvede. En korsblomstret efterafgrøde, dyrket 

efter en bælgplante, var i stand til at optage 110 kg N/ha, men efter nedmuldning af efterafgrøden i 

november steg indholdet af uorganisk N i jorden betydeligt (Maidl et al., 1991). Det skal understreges, at 

forsøget i Maidl et al. (1991) er gennemført i Sydtyskland, hvor de dyrkningsmæssige og klimatiske forhold 

er væsentligt anderledes end i Danmark. Det betyder bl.a., at der formentlig har været betydelig bedre 

betingelser for etablering og vækst af efterafgrøder end under danske forhold og sandsynligvis bedre 

betingelser for mineralisering efter nedmuldning af efterafgrøden. 

 Hauggaard-Nielsen et al. (2009) fandt en generelt højere udvaskning efter hestebønne, lupin og ærter end 

efter havre. Forsøget var ugødet, og resultaterne kan derfor ikke umiddelbart overføres til konventionel 

dyrkningspraksis. I perioden fra høst af bælgplanterne i 2004 til august 2005, hvor der blev sået vårhvede i 

foråret 2005, var udvaskningen hhv. 9, 27 og 10 kg N/ha større efter hestebønne, lupin og ærter end efter 

havre. En efterafgrøde af rajgræs og kløver, sået forår to uger efter etablering af bælgplanterne, 

reducerede udvaskningen for havre, lupin og hestebønne. Effekten af efterafgrøden efter havre var større 

end efter hestebønne, hvorfor udvaskningen fra hestebønne var 12 kg N/ha større end efter havre når 

begge afgrøder blev dyrket med kløvergræs som efterafgrøde. Efterafgrøden af kløvergræs var mere 

effektiv efter lupin, og den øgede udvaskning i forhold til havre blev således reduceret fra 27 kg N/ha til 11 

kg N/ha. I det pågældende forsøg reducerede kløvergræs sået efter ærter ikke udvaskningen, og 

udvaskningen efter ærter med kløvergræs var 18 kg N/ha højere end efter havre med kløvergræs 

(Hauggaard-Nielsen et al., 2009). 

I Kjellerup (1991) var udvaskningen efter ærter høstet til modenhed (juli/august) på sandjord i gennemsnit 

af tre år ca. dobbelt så stor som efter dyrkning af vårbyg svarende til hhv. 65 og 33 kg N/ha. Fra ærter til 

konsum høstet i juli var udvaskningen 110 kg N/ha. Dyrkning af vintersæd i forhold til ubevokset jord efter 

høst af ærter (konsum/modenhed) reducerede udvaskningen med 10-16 %. Der indgik ikke efterafgrøder i 

forsøget.  

I Thomsen et al. (2001) blev der i et lysimeterforsøg målt udvaskning efter ærter og byg på hhv. en 

grovsandet jord og en lerjord. Udvaskningen efter ærter til modenhed var 15-19 kg N/ha større end efter 

vårbyg, mens udvaskningen efter ærter til konsum var 60-63 kg N/ha større end efter vårbyg. Vinterhvede 

reducerede ikke signifikant udvaskningen sammenlignet med ubevokset jord. Udvaskningen var generelt 
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højere på sandjorden end på lerjorden, mens der kun var mindre forskelle mellem de to jordtyper mht. 

effekt af afgrødetyper. Der indgik ikke efterafgrøder i forsøget.  

I det langvarige forsøg med økologiske og konventionelle planteavlssædskifter ved Jyndevad (sandjord), 

Foulum (lerblandet sand) og Flakkebjerg (sandblandet ler) blev der i 2006 målt udvaskning fra hestebønne 

dyrket både økologisk og konventionelt (Tabel 1). Resultaterne er delvist beskrevet i Askegaard et al. 

(2011). Som det fremgår af Tabel 1, var der ingen effekt af efterafgrøden ved Jyndevad, hvilket tilskrives en 

dårlig etablering af efterafgrøden om foråret. På Jyndevad bestod efterafgrøden i det økologiske system af 

en blanding af rajgræs og kløver, mens der i det konventionelle system var tale om rajgræs. På Foulum 

halverede efterafgrøderne udvaskningen efter hestebønne, selvom den oprindelige efterafgrøde, sået i 

maj, senere - på grund af dårlig etablering - måtte erstattes af en blanding af vinterraps, rug, rajgræs og 

vintervikke, sået 1. september. I det konventionelle system blev den oprindelige rajgræsefterafgrøde 

ligeledes omsået 1. september til vinterraps, vinterrug og rajgræs. På Foulum blev der altså opnået en god 

effekt af efterafgrøden på trods af det sene etableringstidspunkt. På Flakkebjerg blev udvaskningen 

omtrent halveret, og i det økologiske system blev udvaskningen endda reduceret til et meget lavt niveau. 

Her bestod efterafgrøden i det konventionelle system af rajgræs etableret efter såning af hestebønne, 

mens efterafgrøden i det økologiske system var en blanding af vinterrug, olieræddike og vintervikke sået i 

september. Forsøget viser, at udvaskningen efter hestebønne kan reduceres betydeligt ved anvendelse af 

effektive efterafgrøder. Set på tværs af de tre lokaliteter i det pågældende forsøgsår var der en indikation 

af, at der kunne opnås bedre effekt af en efterafgrøde sået efter høst end ved undersåning foråret.  

 

Tabel 1. Gennemsnitlig udvaskning (kg N/ha) fra hestebønne i sædskifteforsøg i 2006 på tre lokaliteter 

dyrket under økologisk og konventionel praksis på tre lokaliteter i Danmark. I begge systemer er hestebønne 

dyrket uden (-E) og med (+E) efterafgrøde. Der var to gentagelser af hver behandling. 

 Økologisk Konventionel 

Lokalitet -E +E -E +E 

  Jyndevad 81 88 121 174 

  Foulum 133 54 97 45 

  Flakkebjerg 116 26 78 41 

 

Vedr. spørgsmål: 

 MFO-brak efterfulgt af vintersæd sammenlignet med markært efterfulgt af en korsblomstret 

efterafgrøde 

 Korn efterfulgt af en efterafgrøde sammenliget med lucerne eller kløver til slæt der ikke ompløjes i 

henhold til regler om forbud mod omlægning af fodergræs 

Så vidt vides findes der ikke danske data, der beskriver disse problemstillinger. Vi kan derfor ikke svare på 

de konkrete spørgsmål, men vil henvise til de generelle betragtninger, der er i Thomsen et al. (2014).  
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Vedr. spørgsmål: 

 Er det muligt at så efterafgrøder i en voksende afgrøde af markært eller hestebønne? 

 Er det muligt at så et græsudlæg i hestebønner? 

Det er ikke særlig udbredt at etablere græsudlæg i bælgsæd generelt, hvilket formentlig skyldes 

konkurrencen til hovedafgrøden (Hauggaard-Nielsen et al., 2009). Så vidt vides findes der ikke 

undersøgelser vedrørende etablering af efterafgrøder i en voksende afgrøde af markært og hestebønne. 

Hestebønner er relativt høje, hvilket kan gøre det problematisk at etablere en efterafgrøde i en voksende 

afgrøde.  

I begyndelsen af vækstperioden er hestebønne en forholdsvis åben afgrøde, og det vurderes derfor at være 

muligt at etablere græsudlæg om foråret, selvom det i forsøgsåret beskrevet ovenfor fra Askegaard et al. 

(2011) viste sig problematisk. Udfordringen ved at etablere en efterafgrøde i hestebønne vil være dels at 

undgå, at græsset udkonkurrerer hestebønnerne, dels at hestebønnerne høstes så sent, at græsset ikke 

overlever eller udvikler sig tilfredsstillende om efteråret efter høst. Hestebønner bliver dog igen en ret åben 

afgrøde efter blomstringen, hvilket kan gavne efterafgrødens vækst, selvom afgrøden høstes forholdsvis 

sent. Med hensyn til konkurrencen med hovedafgrøden kan dette afbødes ved at justere udsædsmængden 

for hestebønnerne (Nordestgaard & Boelt, 1992). Høsttidspunktet kan til en vis grad påvirkes gennem 

sortsvalg men vil tillige være meget klimabestemt. 

 

Generelle kommentarer 

Som det bl.a. fremgår af ovenstående, er risikoen for udvaskning størst ved dyrkning af bælgplanter i 

sammenligning med ikke-bælgplanter, men der findes ikke tilstrækkeligt med forsøgsresultater til, at der 

kan gives intervaller for, hvor meget risikoen kan mindskes ved dyrkning af f.eks. korsblomstrede 

efterafgrøder efter bælgplanter. Korsblomstrede efterafgrøder kan i lighed med cikorie udvise dyb 

rodvækst på jord med et vist lerindhold (Thorup-Kristensen, 2006; Munkholm & Hansen, 2012), men har 

ringe dybdegående rodvækst på grovsandet jord (Askegaard & Eriksen, 2007). På lerjord er der derfor 

bedre mulighed for, at en forholdsvis hurtig mineralisering af kvælstof fra en bælgplanteafgrøde kan 

opsamles af en efterafgrøde med dyb rodvækst end af en efterafgrøde med mindre dyb rodvækst. Men 

opsamlingen af kvælstof afhænger af, hvor tidligt og ensartet efterafgrøderne etableres samt af de 

efterfølgende vejrforhold.   
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