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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Notat vedr. udvikling af nyt alternativ i gødskningsloven ”tidlig 
såning 
 

NaturErhvervstyrelsen har den 9. december 2014 fremsendt bestilling til DCA – Na-
tionalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, på et notat vedr. udvik-
ling af nyt alternativ i gødskningsloven ”tidlig såning”, som blev introduceret med 
virkning fra planåret 2014/2015. 
  
Vedlagte besvarelse er udarbejdet af seniorforsker Ingrid Kaag Thomsen, seniorfor-
sker Lise Nistrup Jørgensen, professor Per Kudsk og seniorforsker Finn Piilgaard 
Vinther, Institut for Agroøkologi. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2014-2017” (punkt 
FM-3 i aftalens Bilag 2).   
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Flinterup 
Specialkonsulent,  
Koordinator for myndighedsrådgivning. 
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Notat vedr. udvikling af nyt alternativ i gødskningsloven ”tidlig såning”, som blev 
introduceret med virkning fra planåret 2014/2015. 
Ingrid K. Thomsen, Lise N. Jørgensen, Per Kudsk, Finn P. Vinther, Aarhus Universitet, Institut for 
Agroøkologi 
 
 
BAGGRUND 
Tidlig såning blev introduceret som nyt alternativ til efterafgrøder i gødskningsbekendtgørelsen med 
virkning fra planåret 2014/2015. Alternativet vedrørte udelukkende tidlig såning af vinterhvede, som skulle 
være sået inden den 7. september 2014 og være indberettet til NaturErhvervstyrelsen (NAER) senest den 
10. september 2014. 
  
NAER ønsker nu en vurdering af, hvorvidt virkemidlet kan udvides til at omfatte andre vinterafgrøder som 
f.eks. triticale og vinterrug og har på den baggrund den 9. december 2014 fremsendt en bestilling til DCA - 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på et notat vedr. udvikling af alternativet ”tidlig såning”.  
 
Jf. bestillingen ønskede NAER en besvarelse af fire del-spørgsmål. Spørgsmålene samt de tilhørende 
besvarelser udgør besvarelsens punkt 1-4. I forbindelse med et videolinkmøde mellem NAER og DCA, 
afholdt den 12. december 2014, blev der derudover aftalt besvarelse af yderligere et spørgsmål. Dette 
spørgsmål samt tilhørende besvarelse udgør som punkt 5. 
 
 
BESVARELSE 
 
1. Spørgsmål fra NAER: 
Hvilke barrierer er der for udbredelse af virkemidlet ”tidlig såning”? Her tænkes eksempelvis på 
begrænsning i maskinkapacitet mv. 
 
Svar: 
Høsttidspunktet i et givet år vil have stor indflydelse på muligheden for at så tidligt. Sikring af årets høst 
forudsættes generelt at have højeste prioritet, mens der for etablering af de efterfølgende afgrøder vil 
være flere muligheder både mht. artsvalg og etableringstidspunkt. Hvis høsttidspunktet betinger mulighed 
for efterfølgende tidlig såning, kan maskinkapaciteten være begrænsende for udbredelsen af tidlig såning. 
Dette gælder naturligvis først og fremmest på ejendomme med store vintersædsarealer. Her vil det gælde, 
som tilfældet også var før tidlig såning blev introduceret som virkemiddel, at der må prioriteres mellem 
marker og afgrøder.  



 
Tidlig såning vil ikke være lige hensigtsmæssig i alle sædskifter eller på alle arealer. F.eks. vil tidlig såning 
være at foretrække på marker med 1. års hvede f.eks. efter vinterraps, og ukrudtsproblemer på en mark 
kan bevirke, at tidlig såning ikke vil være hensigtsmæssig. Tidlig såning er desuden kendt for at øge 
angrebet af goldfodsyge i vintersæd.  Hvede er mest modtagelig, mens rug og tricale og vinterbyg er mindre 
modtagelige.  Alle vintersædsarter kan angribes af havrerødsot, men angreb er oftest kun mindre udbredt i 
rug og triticale, hvorfor bladlusbekæmpelse her normalt ikke anbefales. Anvendelse af tidlig såning vil altså 
forstærke behovet for prioritering af såning i forhold til f.eks. jordtype, beliggenhed, ukrudtstryk og 
forfrugt, og disse parametre kan således betragtes som de væsentligste barrierer for tidlig såning.  
 
Tidlig såning vil desuden medføre en afkortning af den periode, der er til rådighed for klargøring af såsæd. 
Dette forventes dog ikke at udgøre en egentlig barriere men kan evt. medvirke til, at ikke alle sorter vil 
være til rådighed på markedet og at der evt. skal anvendes egen såsæd, såsæd fra det foregående år eller 
importeret fra lande med tidligere høsttidspunkt. 
 
Der har været stor interesse for at anvende tidlig såning som virkemiddel i den første planperiode, 
virkemidlet har været gældende. I de kommende år må det forventes, at udbredelsen af tidlig såning som 
virkemiddel finder et leje, hvor der tages hensyn til de erfaringer, der efterhånden opnås, og til de 
anbefalinger, der allerede nu er givet fra rådgivningssiden (Knudsen et al., 2014). 
 
2. Spørgsmål fra NAER: 
Er der andre afgrøder hvor det er dokumenteret at tidlig såning har en kvælstofreducerende effekt, 
herunder er effekten den samme eller bedre end vinterhvede? 
 
Svar: 
Vinterhvede er den afgrøde, som har langt den største udbredelse af vintersædsarealet med ca. 540.000 ha 
i 2013 (Danmarks Statistik, Statistikbanken). Af andre større vintersædsafgrøder findes vinterbyg (ca. 
111.000 ha), vinterrug (ca. 88.000 ha) og triticale (ca. 13.000 ha).  
 
For vinterbyg og vinterrug blev effekten af såtidspunktet testet i Andersen et al. (1994). For begge arter var 
første såtidspunkt 10. september og andet såtidspunkt 1. oktober. Ud fra en antagelse om at det normale 
såtidspunkt for de to arter er 23. september som bestemt for vinterhvede (Thomsen et al., 2014), 
beregnede Thomsen & Hansen (2014b), at vinterrug ville øge kvælstofoptagelsen med 10-23 kg N/ha ved at 
blive sået 7. september, mens den øgede kvælstofoptagelse for vinterbyg ud fra de samme forudsætninger 
ville være 19 kg N/ha. Til sammenligning blev det beregnede mer-optag af kvælstof ved fremrykning af 
såtidspunktet fra 23. september til 7. september beregnet til 7 kg N/ha for vinterhvede (Thomsen & 
Hansen, 2014b). Med en antagelse om at mer-optaget af kvælstof sent efterår efter fremrykning af 
såtidspunktet medfører en tilsvarende udvaskningsreduktion, tyder resultaterne fra Andersen et al. (1994) 
på, at vinterrug og vinterbyg er mindst lige så effektive som vinterhvede mht. udvaskningsreducerende 
effekt. 
 
Triticale er en krydsning mellem vinterhvede og vinterrug og besidder dyrkningsegenskaber fra begge de 
oprindelige arter og forventes derfor at være sammenlignelig med de to oprindelige arter mht. vækst og 



kvælstofoptagelse. I en screening af sorter af vinterhvede og triticale til tidlig såning var kvælstofoptagelsen 
sent efterår da også af samme størrelsesorden i triticale og vinterhvede (Østergaard, 2012). I et forsøg med 
tidlig såning af hhv. vinterhvede, triticale og vinterrug viste Østergaard (2012), at kvælstofoptagelsen var 
størst i vinterrug, men at de tre vintersædsarter var lige effektive til at reducere jordens indhold af 
uorganisk kvælstof. I et svensk forsøg viste Torstensson et al. (1996), at ved normalt såtidspunkt var 
kvælstofoptagelsen i vinterhvede 20-25 kg N/ha, mens den for vinterrug var 30-40 kg N/ha. Ligeledes i et 
svensk forsøg blev effekten af tidlig såning belyst for vinterhvede, vinterrug og triticale (Lindén et al., 2000). 
Det blev fundet, at de tre vintersædsarter havde omtrent samme kvælstofoptagelse om efteråret, når de 
var sået på samme tidspunkt.  
 
Den udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning af vinterhvede er bestemt ved anvendelse af sugeceller 
i Melander et al. (2013) og Hansen & Munkholm (2014). Ovenstående indikerer, at effekten af tidlig såning 
af vinterrug, vinterbyg og triticale vil være i samme størrelsesorden som vinterhvede, men der findes, så 
vidt vides, ikke forsøg med andre arter end vinterhvede, hvor kvælstofudvaskningen ved tidlig såning er 
direkte bestemt. Det kan oplyses, at effekten af tidlig såning af vinterrug vil blive belyst i et netop 
påbegyndt GUDP-projekt, VIRKN. De første udvaskningsmålinger fra tidlig og normal såning af vinterrug vil 
finde sted i sæsonen 2015-16. 
 
3. Spørgsmål fra NAER: 
Hvilken anden viden mangler for at virkemidlet kan udvides til også at omfatte tidlig såning af fx rug og 
byg? 
 
Svar: 
Som nævnt ovenfor er der endnu ikke gennemført direkte målinger af den udvaskningsreducerende effekt 
af tidlig såning af andre vintersædsafgrøder end vinterhvede. Det antages dog, at forskelle i 
kvælstofoptagelse kan betragtes som retningsgivende for den effekt, tidlig såning har på 
kvælstofudvaskningen. Kvælstofoptagelsen er generelt kun bestemt i de overjordiske plantedele, men hvis 
kvælstofoptagelsen i rødder som i Lindén et al. (2000) antages at udgøre en fast procentdel, vil dette 
betyde en øget effekt af tidlig såning i forhold til et senere såtidspunkt. Der er relativt få forsøg med tidlig 
såning af andre vintersædsarter end vinterhvede, men som konkluderet i Thomsen & Hansen (2014a) 
vurderes vinterrug og triticale at kunne sidestilles med vinterhvede.  
 
Vinterbyg betragtes generelt som mere følsom over for ændringer i såtidspunktet end de øvrige nævnte 
vintersædsarter mht. udvintring og sygdomsangreb. Evt. udvintring og angreb af sygdomme forventes dog 
ikke at forhindre, at tidlig såning af vinterbyg vil have en udvaskningsreducerende effekt på samme måde 
som de øvrige vintersædsarter. Det skyldes, at en evt. udvintring og øgede angreb af sygdomme først vil 
finde sted sen vinter eller tidligt forår, hvor den øgede kvælstofoptagelse har fundet sted. På den måde vil 
vinterbyg (og anden vintersæd) være sammenlignelig med en efterafgrøde, der udvintrer eller nedmuldes i 
løbet af efterår og vinter. Økonomisk og dyrkningsmæssigt vil det dog være uhensigtsmæssigt at anvende 
tidlig såning på en afgrøde som risikerer udvintring eller stærkt øget sygdomsangreb, hvorfor vinterbyg da 
heller ikke indgik i de vintersædsafgrøder, som erhvervet havde efterspurgt inkluderet på lige fod med 
vinterhvede (Thomsen & Hansen 2014a).   
 



4. Spørgsmål fra NAER: 
Hvilke barrierer/ udfordringer vil der være ved at fremrykke datoen fra 7. september til 1. september, f.eks. 
risiko for øget smittetryk, kapacitet, andet? 
 
Svar: 
En fremrykning af datoen for, hvornår tidlig såning anerkendes som alternativ til efterafgrøder, vil skabe 
endnu større udfordringer i at få sået kort tid efter høst end tilfældet er for 7. september og vurderes at 
kunne blive en væsentlig barriere for tidlig såning som virkemiddel. En fremrykning af såtidspunktet bør 
udløse en mindre omregningsfaktor mellem tidlig såning og efterafgrøder, da en uges fremrykning især på 
dette tidspunkt vil betyde øget kvælstofoptagelse i vinterhveden. 
 
Fremrykning af såtidspunktet vil yderligere forstærke risikoen for angreb af bladlus og de deraf afledte 
angreb af havrerødsot (Tabel 1). Man må således forvente en større sprøjteintensitet med insekticider i 
efteråret. Da vinterbyg allerede sås relativt tidligt, vurderes det, at en fremrykning ikke vil påvirke angreb af 
bladsygdomme nævneligt. Men i de øvrige vintersædsarter kan der blive tale om en øget 
behandlingsindsats. 
  
Tabel 1. Faktorer, der skal inddrages, når beslutningen om evt. forebyggelse af havrerødsot skal træffes (Nielsen, 2013). 

Risikofaktor  
Betydning for ens beslutning, 1-5 skala.    

5 stjerner har størst vægt 
Antallet af bladlus i marken i efteråret  ***** 
Sådato ***** 
Erfaring for angreb i tidligere år  ***** 
Markens beliggenhed i landet  *** 
Mængden af græs og spildkorn i stubben af forfrugten  ** 
Vejrforhold efterår og vinter  ** 

 
Det kan heller ikke afvises, at rust og meldugsygdomme, som kræver en ”grøn bro” for at etableres, vil blive 
lidt mere udbredte i afgrøderne.  Det er dog langtfra altid, at efterårsangreb afspejler sig i senere 
forårsangreb af disse to sygdomme.  En stor afgrødepels i efteråret øger desuden risikoen for angreb af 
sneskimmel og trådkøllesvamp. Der findes ikke længere tilladte midler til efterårsanvendelse, så man vil 
ikke kunne håndtere problemer med svampesygdomme ad kemisk vej. 
  
Vinterbyg og især vinterrug og vintertriticale er mere konkurrencestærke afgrøder end vinterhvede, og 
fremrykning af såtidspunktet kan derfor forventes at have mindre betydning på forekomsten af ukrudt end 
for vinterhvede. Der skal dog i den forbindelse understreges, at såtidspunktets indflydelse på forekomsten 
af ukrudt i vinterbyg, -rug og triticale ikke er undersøgt i samme omfang som for vinterhvede, og at i marker 
med større forekomster af græsukrudt bør tidlig såning undgås. 
 
5. Spørgsmål fra NAER:        
Hvilken effekt vil det have på efterafgrødekravet, hvis det areal, der blev sået før 7. september inden 
indførelse af tidlig såning som virkemiddel, skal indregnes og dermed forhøje kravet om pligtige 
efterafgrøder generelt? 



 
Svar: 
Thomsen et al. (2014) estimerede, at der i 2008-11 blev sået 24.000 ha før 7. september. Effekten af at 
rykke såtidspunktet fra det gennemsnitlige såtidspunkt den 23. september (Thomsen et al., 2014) til 7. 
september blev i Thomsen & Hansen (2014b) sat til 7 kg N/ha. Det areal, der tidligere blev sået før 7. 
september, kan altså antages at have haft en udvaskningsreducerende effekt på 168 t N i rodzonen (24.000 
ha x 7 kg N/ha).  
 
Med en fordeling af efterafgrøderne med ca. 33 % på bedrifter under 0,8 DE/ha og 67 % på bedrifter over 
0,8 DE/ha svarede den vægtede effekt af efterafgrøder til 33 kg N/ha, mens et almindeligt ikke-vægtet 
gennemsnit svarede til 31 kg N/ha (Børgesen et al., 2013). I forbindelse med en nyvurdering blev det ikke-
vægtede gennemsnittet beregnet til 29 kg N/ha (Hansen & Thomsen, 2014). Baseret på en effekt af 
efterafgrøder på 29-33 kg N/ha ville en opvejning af de 168 t N svare til 5-6.000 ha ekstra efterafgrøder. 
Hvis de 168 t N frem for at blive indregnet i omregningsfaktoren i stedet skulle udløse et krav om ekstra 
efterafgrøder, ville efterafgrødearealet altså skulle stige fra de nuværende 240.000 ha til 245-246.000 ha, 
en stigning på ca. 2 %. En stigning i den størrelsesorden vil ikke påvirke efterafgrødekravet på de 
nuværende 10 % (under 0,8 DE) og 14 % (over eller lig 0,8 DE), hvis efterafgrødekravet fortsat skal angives 
som et heltal. 
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