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Plantedirektoratet 

Vedrørende forbud mod jordbearbejdning ved  

dyrkning af gartneriafgrøder 

 
 
I forbindelse med høringen til gødskningsbekendtgørelsen for 2011/12 har 
Dansk Gartneri oplyst at forbuddet mod jordbearbejdning er meget proble-
matisk ved dyrkning af gartneri-afgrøder på friland. Dansk Gartneris hørings-
svar er vedhæftet inkl. tilhørende eksempler. Plantedirektoratet (PD) har d. 
28. juli anmodet Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer (DJF) om at 
vurdere disse eksempler. 
 
PD ønsker svar på følgende: 

a. Vurderer DJF, at de i høringssvaret nævnte eksempler er korrekte og 
repræsentative for dyrkningen af gartneriafgrøder på friland. Er der 
tale om nicheproduktioner eller er det noget der påvirker store dele af 
gartnerierhvervet. 

b. Vurderer DJF at problemerne realistisk set kan løses på anden vis end 
ved at foretage jordbearbejdning. 

c. Hvad vil kvælstofmankoen i forhold til Grøn Vækst baseline være, ved 
at tillade: 

 Jordbearbejdning ved alle gartneriafgrøder på friland 

 Jordbearbejdning ved gartneriafgrøder hvor dyrkningen bliver prob-

lematisk hvis jordbearbejdning ikke tillades. 
 
Vedhæftede svar og bilag er udarbejdet af seniorforsker Jørn Nygaard Søren-
sen, Institut for Fødevarer, samt akademisk medarbejder Klaus Paaske og 
undertegnede, Institut for Agroøkologi.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Finn P. Vinther,  
Seniorforsker og temakoordinator for Miljø og bioenergi 
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Vedrørende forbud mod jordbearbejdning ved  

dyrkning af gartneriafgrøder 
 
 
På baggrund af høringssvar fra Dansk Gartneri (vedlagt) ønsker PD svar på 
følgende: 

a. Vurderer DJF, at de i høringssvaret nævnte eksempler er korrekte og 
repræsentative for dyrkningen af gartneriafgrøder på friland. Er der 
tale om nicheproduktioner eller er det noget der påvirker store dele af 
gartnerierhvervet. 

b. Vurderer DJF at problemerne realistisk set kan løses på anden vis end 
ved at foretage jordbearbejdning. 

c. Hvad vil kvælstofmankoen i forhold til Grøn Vækst baseline være, ved 
at tillade: 

 Jordbearbejdning ved alle gartneriafgrøder på friland 

 Jordbearbejdning ved gartneriafgrøder hvor dyrkningen bliver 

problematisk, hvis jordbearbejdning ikke tillades. 

 

Vedr. spørgsmål a. 

Med henvisning til bilag 1 vurderer vi, at eksemplerne i Dansk Gartneris hø-

ringssvarer korrekte. Vi vurderer endvidere at et forbud mod jordbearbejd-

ning om efteråret vil berøre omtrent halvdelen (ca. 6.000 ha) af arealet med 

grønsagsafgrøder. Hertil kommer ca. 8.000 ha med frugt og bær samt ca. 

2.000 ha med planteskoleplanter. Det samlede areal med gartneriafgrøder 

udgør ca. 22.000 ha. Vi har ikke viden om i hvor stort et omfang der foregår 

jordbearbejdning i frugt og bær før 1. november og om de i givet fald vil blive 

berørt, men det er formentlig ikke et stort problem, da det ikke berøres i hø-

ringssvaret fra Dansk Gartneri. 

 

 

Vedr. spørgsmål b. 

Det er muligt delvist at erstatte bekæmpelse af ukrudt og opformering af syg-

domme ved jordbearbejdning med kemiske midler, men et eventuelt reduce-

ret N-tab ved udvaskning opnås herved på bekostning af et øget forbrug af pe-

sticider (se bilag 1). Det skal i den forbindelse endvidere nævnes, at for svam-

pemidler vil en øget anvendelse medføre en stærkt – og efter vores vurdering 

uacceptabel - forøget risiko for resistensdannelse (se bilag 2). 

 

 

Vedr. spørgsmål c. 

I flg. Grøn Vækst virkemiddelkataloget (Miljøministeriet, 2010) medfører for-

buddet mod jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder en reduktion i N-

udledning til vandmiljøet på 739 tons N, svarende til 6,7 kg N/ha. Den samle-

de effekt på 739 tons N er beregnet med den forudsætning, at virkemidlet an-

vendes på 110.000 ha. Det har ikke været muligt, at få oplyst om dette areal 
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inkluderer arealer med gartneriafgrøder eller om der kun er tale om land-

brugsafgrøder. Dog er det på s. 36 i Anonym (2008) nævnt, at ”virkemidlet er 

aktuelt for vårsæd (korn, ærter og raps), helsæd, majs, roer og kartofler i 

det omfang, det ikke kommer efter afgrøder, hvor tidlig jordbearbejdning er 

umulig, fordi jorden er dækket af en afgrøde først i efteråret.” Dette antyder, 

at man ikke har inkluderet gartneriafgrøder i det nævnte estimat på 110.000 

ha. Er det tilfældet, betyder det, at Grøn Vækst baseline ikke påvirkes af at til-

lade jordbearbejdning i gartneriafgrøder.  

Antages det derimod, at arealet med gartneriafgrøder indgår i de 110.000 ha, 

kan effekten af at tillade jordbearbejdning skønnes, som følger: Anvendes, 

som i Grøn Vækst, en reduktionsprocent på 58 svarer det til en reduceret ud-

vaskning fra rodzonen på ca. 16 kg N/ha i rodzonen.  

Effekten på ca. 16 kg N/ha i rodzonen er baseret på resultater i Schou et al. 

(2007) og Miljøministeriet og Fødevareministeriet (Anonym, 2008), hvor det 

henholdsvis nævnes, at 

 Udsættelse af jordbearbejdning fra efterår til forår vil mindske nitrat-

udvaskningen med 10-25 kg N/ha under forudsætning af, at spildkorn 

og ukrudt ikke bortsprøjtes (s. 49 i Schou et al., 2007)  

 Der vurderes at være en reduktion på ca. 18 kg N/ha ved udskydelse af 

jordbearbejdning til efter januar forudsat, at der ikke ukrudtsbehandles 

i efteråret. Hvis jordbearbejdningen blot udskydes til sent på efteråret 

(1/11), så øges risikoen for kvælstofudvaskning, og der vurderes at være 

en udvaskningsreduktion på ca. 10 kg N/ha. (s. 35 i Anonym, 2008) 

 

Disse estimater er alle baseret på resultater fra markforsøg med landbrugsaf-

grøder, hvor markerne efter høst har været ubehandlede, dvs. uden nogen 

form for jordbearbejdning og uden sprøjtning mod ukrudt.  

Dyrkning af flere af grønsagsafgrøderne foregår væsentligt mere intensivt end 

tilfældet er med landbrugsafgrøder (se bilag 1 og 2), med større aktivitet i 

marken, også om efteråret for flere af afgrødernes vedkommende. Dette bety-

der, at et forbud mod egentlig jordbearbejdning i disse afgrøder vil have en 

mindre effekt på kvælstofudvaskningen. Med andre ord, der sker i forvejen en 

betydelig ”jordbearbejdning”, således at den egentlige bearbejdning får min-

dre effekt end angivet ovenfor. Med et groft skøn vurderes effekten derfor i 

grønsagsafgrøder at være noget mindre end effekten af ingen jordbearbejd-

ning i landbrugsafgrøder, 0g vurderes til i størrelsesordenen 5 kg N/ha i rod-

zonen. 

 

Med et skønnet areal på ca. 6.000 ha grønsagsafgrøder, hvor efterårsbehand-

ling er nødvendig (bilag 1 og 2) vil mankoen i forhold til Grøn Vækst baseline 

derfor være i størrelsesordenen 10-15 tons i vandmiljøet (6000 x 5 x 0,42 = 

13), hvis der tillades jordbearbejdning i grønsagsafgrøder.  
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Det vil sige, at afhængig af om arealet med gartneriafgrøder er inkluderet eller 

ej i det ovenfor nævnte areal på 110.000 ha, kan mankoen i forhold til Grøn 

Vækst baseline samlet set skønnes til i størrelsesordenen 0-15 tons N i vand-

miljøet. 

 

Referencer 

Miljøministeriet (2010) Virkemiddelkatalog – til brug for vandplanindsats-

programmer. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, november 

2010. 

Anonym (2008). Afrapportering fra arbejdsgruppen om udredning af mulig-

hederne for justering af afgrødenormsystemet med henblik på optime-

ring af gødsknings- og miljøeffekt – ”noget for noget”. Miljøministeriet 

og Fødevareministeriet, 2008 

Schou, J.S., Kronvang, B., Birr-Pedersen, K., Jensen, P.L., Rubæk, G.H., Jør-

gensen, U., Jacobsen, B.H. 2007. Faglig rapport fra DMU nr 625. Virke-

midler til realisering af målene i EU's Vandramme-direktiv. 
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Bilag 1 vedr. restriktioner i jordbearbejdning forud for forårssåede gartneriafgrøder 
 
 

A. DJF's vurdering af de i høringssvaret nævnte eksempler for dyrkning af gartneriafgrøder 

på friland: Er der tale om nicheproduktioner eller er det noget, der påvirker store dele af 

gartnerierhvervet. 
 
Dyrkning af grønsager på friland adskiller sig fra almindelige landbrugsafgrøder ved at der sås 
eller udplantes løbende i løbet af dyrkningssæsonen og ved at der dyrkes flere afgrøder eller flere 
hold af samme afgrøde (f.eks. salat, blomkål, broccoli og babyleaf) på samme areal i løbet af en 
dyrkningssæson. I flere arter af grønsager (bl.a. gulerødder, salat og kål) dyrkes tidlige, 
middeltidlige og sene sorter. Ved tidlig dyrkning anvendes i stor udstrækning plastdækning. 
 
Gulerødder og andre rodfrugter dyrkes hovedsageligt på de lette jorder. Dyrkningen finder i dag 
primært sted på sandjord i Jylland. En stor del af dette areal stenstrenglægges inden såning. Det 
er korrekt, at der er et skifte til at stenstrenglægge om efteråret for at opnå et optimalt såbed. 
 
Ved dyrkning af tidlige kulturer er det korrekt, at det er nødvendigt at sætte bede op om efteråret 
(falsk såbed) for at kunne bekæmpe ukrudt og have optimalt såbed i det tidlige forår. 
 
Ved dyrkning af grønsager er der mange arbejdsopgaver i marken, som skal udføres også i 
perioder hvor jorden kan være for våd. Det er korrekt, at intensiv kørsel i marken ofte kræver dyb 
jordbearbejdning om efteråret. 
 
Ved dyrkning af visse grønsager er det korrekt, at der ikke findes godkendte ukrudtsmidler og at 
der derfor anvendes gentagen jordbearbejdning i sensommer, efterår og vinter. 
 
Det er normal god praksis at nedmulde afgrøderester (salat, spinat, selleri, kål, m.fl.) umiddelbart 
efter høst af grønsager for at undgå opformering af sygdomme. 
 
Gulerødder, salat og kål (samt løg) er hovedafgrøder (se evt. nedenstående tabel). 
 
 

B. DJF's vurdering af om problemerne (realistisk set) kan løses på anden vis end ved at 

foretage jordbearbejdning. 

 
Det er muligt delvist at erstatte bekæmpelse af ukrudt og opformering af sygdomme ved 
jordbearbejdning med kemiske midler, men et eventuelt reduceret N-tab ved udvaskning opnås 
herved på bekostning af et øget forbrug af pesticider. 
 
 

C. Areal af gartneriafgrøder 
 

I alt dyrkes godt 12.000 ha med grønsager (se nedenstående tabel). Der findes ingen statistik, der 
viser arealfordelingen af de enkelte arter hen over sæsonen. Arealet med grønsagsafgrøder, hvor 
efterårsbehandling er nødvendig, udgør skønsmæssigt 6.000 ha. 
 
 

  



Grønsager på friland 

  

Areal 

(ha) 

Asier 144 

Asparges 88 

Bladselleri 51 

Blomkål 347 

Broccoli 291 

Bønner 10 

Efterårs- og vinter hvidkål 257 

Grønkål 37 

Gulerødder 1811 

Jordskok 86 

Kinakål 183 

Knoldselleri 143 

Løg (Kepa) 1512 

Pastinak 88 

Persillerod 91 

Porrer 290 

Rosenkål 66 

Rødbeder 226 

Rødkål 186 

Salat 485 

Spinat 150 

Squash 30 

Sukkermajs 311 

Tidlig hvid- og spidskål 72 

Ærter, frisk konsum 324 

Ærter, industri 3751 

Krydderurter 112 

Andre kulturer 1269 

Total 12411 

 
Kilder: 
FødevareErhverv 2009. Bilag til Analyse af rammevilkår for økologisk frugt, grønt og bær i 
Danmark. 
Danmarks Statistik, 2004:14 (Statistiske Efterretninger). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Årslev, den 15. august 2011 
Jørn Nygaard Sørensen 
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Bilag 2 vedr. restriktioner i jordbearbejdning forud for forårssåede gartneriafgrøder 

 

 

På baggrund af problemerne som er beskrevet i høringssvar fra Dansk Gartneri er spørgsmålet: 

- Vurderer DJF at problemerne (realistisk set) kan løses på anden vis end ved at foretage 

jordbearbejdning? 

 

Min vurdering af argumenterne fra Dansk Gartneri er følgende: 

 

 

1. Svampesygdomme 

En række kulturer, bl.a. icebergsalat, bladsalater, babyleaf-salater, brokkoli og blomkål, dyrkes i hold 

gennem hele vækstsæsonen, og kan angribes af en række svampesygdomme. Flere af disse overlever på 

spildplanter eller uomsatte planterester hvorfra smittespredning kan ske til nye hold/planter. For at forhindre 

dette er det normal praksis at harve, fræse eller pløje arealet hurtigst muligt efter afsluttet høst.  

 

Såfremt denne jordbehandling ikke vil være er mulig, kan spildplanter nedvisnes med et ukrudtsmiddel, 

hvilket vil reducerede smitterisikoen for svampesygdomme, der kun kan leve på levende planter, men for 

andre, f.eks. gråskimmel, der overlever på døde plantedele, vil smitterisikoen ikke blive reduceret.  

Det er ikke muligt at bekæmpe etablerede angreb af svampesygdomme på gamle planter, da alle godkendte 

svampemidler kun virker forebyggende eller i de første faser af svampens etablering på værtsplanten. Derfor 

er eneste mulighed for at undgå smittespredning, at sørge for hurtigst muligt af få fjernet smittekilden.  

 

Konklusion: manglende mulighed for jordbearbejdning efter høst vil medføre forøget forbrug af 

ukrudtsmidler til nedvisning af spildplanter samt svampemidler til beskyttelse af efterfølgende kulturer. For 

svampemidler vil en øget anvendelse desuden medføre en uacceptabel forøget risiko for resistensdannelse. 

 

 

2. Falsk såbed 

I salat, babyleaf m.m. er eneste mulighed for kemisk bekæmpelse af ukrudt at lave falsk såbed og sprøjte 

inden afgrøden sås. For at kunne så/plante de første hold om foråret tilstrækkeligt tidligt, er det nødvendigt 

at etablere det falske såbed om efteråret. 

Alternativet til anvendelse af falsk såbed er håndlugning. 

 

Konklusion: manglende mulighed for jordbearbejdning efter høst vil gøre det umuligt at etablere falsk 

såbed om efteråret. Konsekvensen vil blive senere produktionsstart om foråret og dermed mindre 

produktion. Anvendelse af håndlugning vil kræve så mange timer, at det af økonomiske årsager vurderes at 

være urealistisk. 

 

 

3. Strukturskader  

Ved dyrkning af grønsager er der en intensiv trafik på arealet med jordbearbejdningsudstyr, plantemaskine, 

gødskning og sprøjtningsudstyr samt høstvogne.  Samtidig vandes de fleste grønsagskulturer intensivt, enten 

med sprinkler eller naturlig; desuden er kontinuerlig høst nødvendig uanset vejret. Dette giver stor risiko for 

strukturskader på jorden, især på foragre og i kørespor. 

Udbedring af disse skader kræver dyb harvning, pløjning og/eller grubning, der på lerjorde skal udføres om 

efteråret for at opnå den ønskede virkning. Da den jordløsnende effekt af grubning opnås i forholdsvis tør 

jord anbefales dette efter tidlig høst, hvorimod effekten af dyb harvning eller pløjning også opnås i våd jord, 



og disse behandlinger kan således foretages hele efteråret. Argumenterne fra Dansk Gartneri om at 

gartneriafgrøder bør fritages fra reglen om ingen jordbearbejdning om efteråret, er således mht. 

strukturskader i tråd med argumentationen fra sukkerroedyrkerne, som har fået dispensation fra denne regel.  

 

Konklusion: manglende mulighed for jordbearbejdning efter høst vil medføre forøget risiko for 

strukturskade. Konsekvensen vil blive dårligere etablering og udvikling af næste års afgrøde.  

 

 

 

Flakkebjerg 11. august 2011 

Klaus Paaske 






