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NaturErhvervstyrelsen 

Vedr. Vurdering af kvælstofeffekten af naturstriber der ikke fraregnes 
markens kvælstofkvote 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) fremsendte den 18. maj 2015 bestilling til DCA - Na-
tionalt Center for Fødevarer og Jordbrug vedr. en vurdering af kvælstofeffekten af na-
turstriber, der ikke fraregnes markens kvælstofkvote. 

Som besvarelse fremsendes hermed vedlagte notat, udarbejdet af seniorforsker Elly 
M. Hansen, seniorforsker Ingrid K. Thomsen og professor Bent T. Christensen, alle 
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, 2015-2018”. 
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kvælstofkvote 
Elly M. Hansen, Ingrid K. Thomsen og Bent T. Christensen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 

 
 
 
Baggrund og bestilling 
Det er besluttet, at der i gødskningsreglerne åbnes op for at der kan etableres naturstriber (vildt- og bi-
venlige tiltag) på op til 3 % arealet af en mark, uden at arealet skal fraregnes i markens kvælstofkvote. 
  
NaturErhvervstyrelsen (NAER) ønsker at tilrettelægge kravene til naturstriberne, så de både tilgodeser 
ønsket om at være et naturvenligt tiltag og at en potentiel udvaskningsrisiko samtidig mindskes. NAER har i 
den forbindelse anmodet DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) om en vurdering af, 
hvordan afgrænsningen af naturstriber kan ske mest hensigtsmæssigt, jf. NAERs bestilling af 18. maj 2015.  
 
Da det er NAERs vurdering, at muligheden for at etablere naturstriber ikke vil blive anvendt i fuldt omfang, 
dvs. på 3 % af det samlede omdriftsareal, har NAER i bestillingen bedt DCA om i besvarelsen at tage 
udgangspunkt i følgende to scenarier:  
 
• A= 10 % af det potentielle areal, dvs. i alt 0,3 % af det samlede omdriftsareal og 
• B= 50 % af det potentielle areal, dvs. 1,5 % af det samlede omdriftsareal. 
 
Jf. bestillingen ønsker NAER en vurdering af: 
  
• Om indførelsen af naturstriber vil have en væsentlig betydning for en potentiel øget udvaskning.  
• Om det vil have væsentlig betydning for en potentiel øget udvaskning at bredden på naturstriberne er 

3, 5 eller 10 meter.  
• Om det har væsentlig betydning for en potentiel øget udvaskning at der må anvendes 

kvælstoffikserende planter, i blandinger på 0, 25 eller 50 %. 
• Om tilladelse af barjordsstriber og lærkepletter har væsentlig betydning for en potentiel øget 

udvaskning. 
• Om det har væsentlig betydning at bredden på barjordstriber er f.eks. 1, 3 eller 5 meter. 
 



 
Besvarelse 
 
Indledning 
Naturstriber, som ikke medfører at markens kvælstofkvote reduceres, kan i princippet påvirke 
udvaskningen af kvælstof på to måder. Dels kan en større gødningstilførsel til arealet omkring 
naturstriberne påvirke udvaskningen, dels kan naturstriben i sig selv influere på risikoen for udvaskning.  
 
Indtil nu har naturstriber udløst en reduktion i kvælstofkvoten svarende til arealet af naturstriben. Hvis 
kvælstofkvoten ikke reduceres ved anvendelse af naturstriber, og naturstriberne friholdes for gødning, vil 
den øvrige del af marken få en let øget kvælstoftilførsel sammenlignet med en mark uden naturstriber. Hvis 
der eksempelvis dyrkes vårbyg eller vinterhvede på lerjord, må der tilføres henholdsvis 129 eller 167 kg 
N/ha (Anonym 2015a). Fordeling af 3 % af denne mængde på arealet eksklusive naturstriben vil betyde, at 
dette areal vil blive tilført yderligere 4-5 kg N/ha samtidig med at naturstriben forbliver ugødet. Antages 
det, at der udvaskes samme andel af kvælstof ved tildeling af forskellige mængder kvælstof inden for 
normalområdet (dvs. samme procentvise marginaludvaskning) vil det være uden betydning for udvaskning 
af handelsgødning fra det samlede areal, at der flyttes 4-5 kg N/ha fra naturstriben til resten af marken.  
 
Hvis naturstriberne ikke friholdes for gødning, kan udvaskningen af kvælstof derimod øges, hvilket der 
redegøres for i besvarelsen. 
 
Omdriftsarealet i Danmark er på ca. 2,3 mio. ha. Ved en maksimal udnyttelse af naturstriber på 3 % vil 
arealet med naturstriber svare til 69.000 ha. I de to scenarier med naturstriber på 0,3 og 1,5 % af 
omdriftsarealet vil der være tale om henholdsvis 6.900 og 34.500 ha. Så selvom begge scenarier vedrører et 
meget begrænset areal på markniveau, vil arealet på landsplan kunne blive ganske betydeligt.  
 
Naturstribers betydning for den potentielle udvaskning afhænger af, hvilken type naturstribe, der bliver 
udlagt og hvordan disse efterfølgende håndteres. De forskellige naturstriber vil derfor blive gennemgået 
enkeltvis i de følgende dele af besvarelsen. 
 
Barjordsstriber 
Ved barjordsstriber antages det, at jorden holdes fri for plantevækst ved mekanisk bearbejdning. Denne 
type naturstribe udgør den største risiko for øget udvaskning. Risikoen afhænger dog af, hvor stor en del af 
året barjordsstriberne er plantefri. Hvis barjordsstriben alene er plantefri om sommeren, vil den 
sædvanligvis meget lave afstrømning betyde, at risikoen for øget udvaskning i denne periode må anses for 
lille.  
 
Dog vil mineralisering af kvælstof i sommerhalvåret uden et samtidigt planteoptag kunne medføre, at der 
ved efterårets begyndelse kan være store mængder uorganisk kvælstof til stede i jorden. Såfremt 
barjordsstriberne sammen med det øvrige markareal tilsås med f.eks. vinterraps eller efterafgrøder, vil 
risikoen for udvaskning mindskes i den efterfølgende afstrømningsperiode. Hvis der sås vinterkorn med et 
mindre potentiale for kvælstofoptag vil udvaskningsrisikoen være større. 
 



Hvis barjordsstriben friholdes for plantevækst året rundt, øges risikoen for udvaskning af kvælstof markant. 
Udvaskningen fra bar jord er betydelig højere end fra plantedækket jord, også selvom barjordstriberne ikke 
tilføres kvælstof. Fra Thomsen et al. (1993) kan det udledes, at mer-udvaskningen fra ubevokset og ugødet 
jord var ca. 66 kg N/ha sammenlignet med gødet og bevokset jord. Hvis der tilføres gødning til ikke-
bevokset jord, vil mer-udvaskningen være betydeligt højere. Således kan det ud fra Christensen (1990) 
estimeres, at mer-udvaskningen fra vedvarende ubevokset jord tilført 100 kg N/ha/år var 110 kg N/ha, idet 
der foruden gødningskvælstof blev udvasket kvælstof, der blev mineraliseret fra jordens pulje af organisk 
bundet kvælstof. Udvaskningsrisikoen vil være påvirket af faktorer som forfrugt, jordtype samt 
dyrkningshistorie.  
 
Såfremt barjordsstriber anlægges på skrånende arealer kan der være risiko for tab af næringsstoffer ved 
overfladeerosion. Risikoen vil afhænge af barjordsstribernes placering herunder deres bredde og 
længderetning i forhold til arealets hældning. 
 
Tabel 1 angiver den potentielt øgede udvaskning såfremt 0,3 og 1,5 % af omdriftsarealet udlægges med 
barjordsstriber, der ikke tilføres gødning. I Tabel 2 er tilsvarende vist den potentielle udvaskning, hvis 
barjordsstriberne tilføres gødning. 
 
Tabel 1. Potentielt øget udvaskning i scenarier med hhv. 10 og 50 % af det potentielle areal udlagt til barjordsstriber hele året. Det 
er antaget, at der ikke er tilført gødning til barjordsstriberne. Anslået mer-udvaskning på baggrund af Thomsen et al. (1993). 
Omdriftsareal Maksimalt 

potentiale 
Udnyttet 
potentiale 

Reelt 
udnyttet 
potentiale 

Reelt udnyttet 
potentiale 

Anslået mer-
udvaskning på 
markniveau 

Potentielt øget 
udvaskning på 
landsplan 

(1000 ha) (%) (%) (%) (ha) (kg N/ha/år) (t N/år) 
2.300 3 10 0,3 6.900 66 455 
2.300 3 50 1,5 34.500 66 2.277 

 
Tabel 2. Potentielt øget udvaskning i scenarier med hhv. 10 og 50 % af det potentielle areal udlagt til barjordsstriber hele året. Det 
er antaget, at barjordsstriberne tilføres gødning svarende til 100 kg N/ha. Anslået mer-udvaskning på baggrund af Christensen 
(1990). 
Omdriftsareal Maksimalt 

potentiale 
Udnyttet 
potentiale 

Reelt 
udnyttet 
potentiale 

Reelt udnyttet 
potentiale 

Anslået mer-
udvaskning på 
markniveau 

Potentielt øget 
udvaskning på 
landsplan 

(1000 ha) (%) (%) (%) (ha) (kg N/ha/år) (t N/år) 
2.300 3 10 0,3 6.900 110 759 
2.300 3 50 1,5 34.500 110 3.795 

 
Det fremgår Tabel 1 og 2, at såfremt 1,5 % af omdriftsarealet udlægges udelukkende med barjordsstriber vil 
risikoen for udvaskning af kvælstof fra omdriftsarealet kunne øges med 2300 - 3800 tons N årligt.  
 
For barjordsstriber kan der være en effekt af naboplanters kvælstofoptagelse fra striben, hvilket vil kunne 
mindske udvaskningen. Denne randeffekt vil afhænge af karakteren af bevoksningen. Hvis der er tale om 
træbevoksede skeldiger eller andet hegn af tilvoksede vedplanter, må randeffekten formodes at være 
betydelig. Hvis der er tale om f.eks. en kornafgrøde, vurderes randeffekten at være begrænset. Alt andet 
lige må en mindre bredde på barjordsstriberne forventes at øge randeffekten. Nabobeplantningens 
karakter må derfor inddrages ved en vurdering af, i hvor høj grad risikoen for udvaskning nedsættes ved at 
mindske bredden på barjordsstriber fra 5 til 1 m.  



 
Bi- og vildtstriber med og uden kvælstoffikserende afgrøder 
Bi- og vildstriber antages at svare til de nuværende vildtstriber. Disse kan være enten selvsåede, tilsået med 
græs, som kan holdes kort med klipning, eller være tilsået med vildt- og bi-venlige plantearter (Anonym, 
2015b). Der kan altså være tale om meget forskellige typer bevoksninger med forskellig udvaskningsrisiko.  
 
Hvis bi- og vildtstriber udlægges med blandinger indeholdende bælgplanter, vil der indlejres kvælstof i 
jordpuljen, som efterfølgende kan forårsage en mer-udvaskning i forhold til striber uden bælgplanter. Dette 
gælder især, hvis striberne ikke tilføres kvælstofgødning, idet kvælstoftilførsel typisk hæmmer 
bælgplanternes binding af luftens kvælstof. Bælgplanter kan være græsmarksbælgplanter som hvid- og 
rødkløver eller bælgsæd som lupin og ært. Generelt gælder, at jo højere andel bælgplanter i vegetationen 
jo større udvaskningsrisiko. Derfor vil en bi- og vildtstribe indeholdende 50 % bælgplanter have større 
udvaskningsrisiko end ved 25 % bælgplanter. Det skal pointeres, at omfanget af græsmarksbælgplanter ikke 
kan styres ud fra blandingsforholdet i udsæden men vil være afhængig af bl.a. konkurrenceforhold, tilførsel 
af gødning, og jordens indhold af uorganisk kvælstof (Hansen & Thomsen, 2011).  
 
Bi- og vildtstriber med græsmarksbælgplanter vil til en vis grad kunne sammenlignes med 
kløvergræsmarker. Kløvergræsmarker tillægges normalt en forfrugtsværdi på mellem 18 og 84 kg N/ha 
(Anonym, 2015b) for bl.a. at tage hensyn til øget kvælstofmineralisering efter ompløjning. Såfremt bi- og 
vildtstriberne ikke på samme måde tillægges en forfrugtsværdi, vil bælgplanterne repræsentere en større 
udvaskningsrisiko. Kløvergræsmarker må ifølge de nugældende regler ikke omlægges til anden afgrøde om 
efteråret (Anonym, 2015b). Omlægning af kløvergræs om efteråret frem for foråret er anslået til at øge 
udvaskningen med ca. 36 kg N/ha (Anonym, 2008). Såfremt der ikke indføres regler for 
omlægningstidspunkt for bi- og vildtstriber med bælgplanter, og såfremt hele det potentielle areal i 
scenarie A (0,3 % af det samlede omdriftsareal) og B (1,5 % af det samlede omdriftsareal) udlægges med 
blandinger indeholdende bælgplanter, der alle omlægges efterår, kan der potentielt udvaskes henholdsvis 
ca. 250 og 1.250 t N/år. Dertil kommer den større potentielle udvaskningsrisiko ved en eventuel udeladelse 
af fradrag i gødningtilførsel pga. forfrugtsværdi.  
 
Iblanding af begrænsede mængder frø af bælgsædsarter som lupin og ært i bi- og vildtstriber forventes ikke 
at øge udvaskningsrisikoen væsentligt.      
 
For tilsåede bi- og vildtstriber forventes stribernes bredde ikke at have nogen væsentlig betydning. Hvis 
striberne er selvsåede, og hvis denne selvsåning kun sker i begrænset omfang, gælder som for 
barjordsstriber, at det især er typen af nabobeplantning, der har betydning for, om stribebredden påvirker 
udvaskningsrisikoen. 
  
Lærkepletter 
En lærkeplet er et område i en tilsået mark, hvor der ikke er etableret plantedække (Anonym, 2015b).  
Lærkepletter må forventes til en vis grad at vokse til i ukrudt i løbet af vækstsæsonen, også selvom de 
skulle blive udsat for herbicidbehandling sammen med resten af marken. Ukrudtet i lærkepletter vil kunne 
reducere udvaskningen i forhold til plantefri barjordsstriber, men udvaskningsreduktionen vil afhænge af, 
om lærkepletterne kan friholdes for gødningstilførsel. Hvis lærkepletterne friholdes for gødning, men ikke 



vokser til med ukrudt i større udtrækning, vil udvaskningen være sammenlignelig med barjordsstriberne 
angivet i Tabel 1. Hvis lærkepletterne ikke friholdes for gødning men forbliver uden plantevækst, vil den 
potentielle udvaskning tilnærmelsesvis svare til Tabel 2. 
 
Insektvolde 
En insektvold er en ca. 0,5 m høj vold, som f.eks. tilsås med flerårige tuegræsser (Anonym, 2015b). Såfremt 
insektvolde ikke omlægges, vil udvaskningsrisikoen være mindsket i forhold til marker, der dyrkes med 
enårige afgrøder. Udvaskning fra insektvolde anslås at være på niveau med udvaskningen fra permanente 
græsarealer. 
    
Konklusion 
For den enkelte landmand kan arealet med naturstriber - og dermed eventuel øget udvaskningsrisiko - 
synes forsvindende lille. På landsplan vil naturstriber dog kunne have en betydende effekt på 
kvælstofudvaskningen, specielt hvis hele det forventede areal med naturstriber udlægges som 
barjordstriber. Insektvolde samt bi- og vildtstriber uden bælgplanter forventes derimod at have den 
mindste udvaskningsrisiko. 
  
Udbredelsen af græsmarksbælgplanter i marken kan ikke styres ud fra udsædens blandingsforhold mellem 
bælgplanter og ikke-bælgplanter, men vil være afhængig af bl.a. konkurrenceforhold, gødskning og jordens 
indhold af uorganisk kvælstof.  
 
Nabobeplantningen til naturstriberne kan påvirke risikoen for udvaskning, men risikoen vil afhænge af 
beplantningens karakter og bredden af naturstriberne.  
 
Forudsættes det, at naturstriber friholdes for gødning, vurderes det, at naturstriber på indtil 3 % af 
omdriftsarealet ikke i sig selv vil øge udvaskningsrisikoen for gødningskvælstof markant, også selvom 
naturstriber i fremtiden ikke længere skal fraregnes i markens kvælstofkvote. Udbredt brug af 
barjordstriber, der friholdes for plantevækst i lange perioder, vil dog medføre en markant øget 
udvaskningsrisiko, uanset at disse (utilsigtet eller tilsigtet) tilføres kvælstofgødning. 
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