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Vurdering af effekten på kvælstofudvaskningen af nye undtagelser til det 
eksisterende forbud mod jordbearbejdning 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har med bestilling af 26. november 2015 bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) om en vurdering af effekten på 
kvælstofudvaskningen af nye undtagelser til det eksisterende forbud mod jordbear-
bejdning. 
 
Som besvarelse fremsendes hermed vedlagte notat ”Vurdering af effekten på kvæl-
stofudvaskningen af nye undtagelser til det eksisterende forbud mod jordbearbejd-
ning”. 
  
Notatet er udarbejdet af seniorforsker Elly M. Hansen, seniorforsker Ingrid K. Thom-
sen, seniorforsker Henrik Skovgård Pedersen og seniorforsker Annie Enkegaard, alle 
Institut for Agroøkologi. 
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Vurdering af effekten på kvælstofudvaskningen af nye undtagelser til det 
eksisterende forbud mod jordbearbejdning 
Elly Møller Hansen, Ingrid Kaag Thomsen, Henrik Skovgård Pedersen og Annie Enkegaard, 
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi  
 
 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har med bestilling af 26. november 2015 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) om en vurdering af effekten på kvælstofudvaskningen af 
nye undtagelser til det eksisterende forbud mod jordbearbejdning. 
 
Som baggrund for bestillingen oplyser NAER, at der i 16-punktsplanen er fremført et ønske om at 
afskaffe virkemidlet ”forbud mod jordbearbejdning i visse perioder”, der er udmøntet i 
plantedækkebekendtgørelsen (§18), og at NAER siden har modtaget udtalelser fra erhvervet, der 
peger på udvalgte situationer, hvor forbuddet vurderes at være særligt problematisk for landmanden. 
Bl.a. har NAER modtaget en redegørelse fra SEGES med deres bud på, hvad en justering af 
forbuddet med de nye undtagelser in mente vil betyde for kvælstofudvaskningen (SEGES’ 
redegørelse med overskriften ”B39 Punkt 7: Tilladelse til jordbearbejdning før 1. november" var 
vedlagt NAERs bestilling). 
 
Jf. bestillingen ønsker NAER en vurdering af, hvorvidt SEGES’ kvantificeringer er realistiske, og 
beder i den forbindelse DCA forholde sig til SEGES’ vurderinger af kvælstofudvaskningen ved 
følgende undtagelser fra det eksisterende forbud mod jordbearbejdning: 
 
- Forud for etablering af roer  

(vurderes at øge kvælstofudledningen med ca. 30 tons) 
- Øverlig pløjning (jordbearbejdning af det øverste jordlag) efter høst af majs på sandjord 

(vurderes ikke at føre til en øget udvaskning) 
- Tilladelse til at foretage jordbearbejdning den 1. oktober på tunge lerjorde (JB 7-9)  

(vurderes at øge kvælstofudledningen med ca. 20 tons) 
 
Dersom DCA vurderer, at de anførte værdier ikke er realistiske, beder NAER endvidere DCA 
bidrage med omtrentlige bud på forøgelsen i kvælstofudvaskningen ved hver af de tre undtagelser, 
inkl. effekten af det justerede forbud mod jordbearbejdning, hvis alle undtagelser medtages.  
 
Det vedlagte notat fra SEGES, med overskriften ”B39 Punkt 7: Tilladelse til jordbearbejdning før 1. 
november", refereres i besvarelsen nedenfor som ”redegørelse fra SEGES”. 



 
Besvarelse 
 
Generelt om effekt af forbud mod jordbearbejdning  
 
Hvis det planlægges at så vårsæd på en mark det kommende år, må der ifølge Anonym (2015a) ikke 
jordbearbejdes i perioden fra høst til 1. november på ler- og humusjord (JB5-11) og til 1. februar på 
sandjord (JB1-4). Ukrudtssprøjtning må finde sted på begge jordtyper fra 1. oktober. Der gælder en 
række undtagelser for forbuddet mod jordbearbejdning, bl.a. for økologisk jordbrugsproduktion, 
arealer med efterafgrøder og arealer hvorpå der har været dyrket kolbe- og kernemajs.  
 
I 2013 blev effekten af forbud mod jordbearbejdning revurderet (Hansen og Thomsen, 2013). Der 
blev bl.a. taget udgangspunkt i et forsøg på lerjord, hvor 1-3 stubbearbejdninger og sen 
efterårspløjning blev sammenlignet med sen efterårspløjning uden forudgående stubbearbejdning. 
Effekten af at undlade stubbearbejdning om efteråret blev på lerjord vurderet til 10 kg N/ha mindre 
udvaskning. For sandjord blev effekten af at undlade stubbearbejdning skønnet til 5 kg N/ha. På 
grund af forbud mod jordbearbejdning før 1. februar på sandjord blev den samlede effekt på 
sandjord ligeledes anslået til 10 kg N/ha, idet der blev regnet med en yderligere effekt på 5 kg N/ha 
pga. det senere pløjetidspunkt. Det understreges, at datamaterialet er spinkelt, hvorfor de skønnede 
værdier er behæftet med stor usikkerhed. 
 
Ved vurdering af jordbearbejdningsforbuddet tages der således udgangspunkt i en 
udvaskningsreduktion på 10 kg N/ha. Der er ikke forsøgsmæssig baggrund for at opdele denne 
effekt i en separat jordbearbejdningseffekt og en effekt af ukrudt og spildfrø, men for lerjord 
vurderes, at N-optagelsen i ukrudt og spildfrø udgør omkring halvdelen af effekten, dvs. ca. 5 kg N. 
Derved vurderes jordbearbejdningseffekten også at udgøre ca. 5 kg N/ha. En mindskelse af den 
pløjefrie periode med en måned (pløjning fremrykket fra 1. november til 1. oktober) vil betyde 
omtrent en halvering af forbudsperioden fra høst til 1. november. Der vil dog ikke være tale om, at 
effekten dermed halveres. Det skyldes bl.a., kvælstofoptagelsen i ukrudt og spildkorn vil være 
større i perioden fra høst og indtil 1. oktober end i perioden 1. oktober til 1. november. En effekt af 
jordbearbejdning vil finde sted uanset om der pløjes 1. oktober eller 1. november, men der kan være 
forskel af størrelsen af denne effekt. Generelt vil en højere jordtemperatur ved tidligere pløjning 
fremme omsætningen, men fugtighedsforholdene i jorden vil også have betydning. Det vurderes, at 
ændring af skæringsdatoen for pløjning vil betyde risiko for en øget udvaskning på1-2 kg N/ha. 
 
Det skal, som også beskrevet nedenfor, pointeres, at der ved faste skæringsdatoer for 
jordbearbejdning på lerjord, er risiko for, at en efterfølgende dårlig afgrødeetablering øger 
udvaskningen det efterfølgende år. En veletableret afgrøde er en af de bedste metoder til at undgå 
udvaskning af tilført kvælstofgødning, men dette aspekt indgik ikke tilstrækkeligt, da forbuddet 
oprindeligt blev indført. Resultatet kan være, at man sætter den udvaskningsreducerende effekt af 
forbuddet på lerjord over styr, hvis det resulterer i dårlig etablering af efterfølgende afgrøder. 
 



I forbindelse med vurdering af det areal, som ophævelse af forbuddet vil berøre, er det vigtigt at 
bemærke, at alle arealer ikke nødvendigvis vil blive pløjet før den 1. november, hvis forbuddet 
ophæves. I Børgesen et al. (2013) er det for LOOP opgjort, at blot ca. 30 % af to lerjordsoplande på 
Lolland og Vestsjælland blev efterårsbearbejdet før 1. november inden forbuddet trådte i kraft. For 
lerjordsoplande på Fyn og Østjylland, var de tilsvarende procenter henholdsvis 18 og 4%. I 
beregningerne nedenfor er derfor tale om det maksimalt berørte areal, som ikke er justeret i forhold 
til evt. tilbagevendelse til tidligere jordbearbejdningspraksis.  
 
 
Forud for etablering af roer  
 
I redegørelsen fra SEGES punkt 1 omtales roer generelt men efterfølgende omtales roer i 
forbindelse med kontrakter om afsætning, hvorfor det i denne besvarelse antages, at punkt 1 
omhandler sukkerroer til fabrik, herefter kaldet fabriksroer. Denne antagelse støttes af, at der i 
punkt 2 specifikt henvises til jordbearbejdning om efteråret før sukkerroer.  
 
I Danmark blev der i 2014 dyrket 36.000 ha fabriksroer (udtræk fra GLR). Af disse blev mindre end 
10 % dyrket på sandjord (JB1-4), mens godt 40 % blev dyrket på lerjord (JB7-9) og resten på 
sandblandet lerjord (JB5-6). Samlet set blev der dyrket fabriksroer på 32.000 ha JB5-9. Dyrkningen 
finder hovedsageligt sted på Lolland, Falster samt Syd- og Vestsjælland (Anonym, 20xx).  
 
Forud for fabriksroer vil en del af arealet sandsynligvis være dyrket med efterafgrøder, specielt 
nematoderesistente efterafgrøder af gul sennep eller olieræddike. For at opnå en god sanerende 
effekt af disse efterafgrøder, skal der sikres en god etablering og lang vækstsæson (Hansen og 
Thomsen, 2005). Nedpløjning af efterafgrøderne vil derfor sandsynligvis blive foretaget senest 
muligt, under hensyntagen til vejrforholdene. Det fremgår dog ikke af redegørelsen fra SEGES, om 
deres forslag omhandler arealer, hvorpå der dyrkes efterafgrøder. Efter gældende regler må 
efterafgrøder, dvs. obligatoriske, nationale efterafgrøder og MFO-efterafgrøder først destrueres 20. 
oktober. Datoen bliver dog muligvis ændret til 27. oktober, som angivet i Anonym (2015b), der har 
været i høring i efteråret 2015.  
 
I redegørelsen fra SEGES begrundes forslaget om ophævelse af forbud for jordbearbejdning forud 
for fabriksroer med vigtigheden af at få etableret et godt såbed. Når man pga. af lovgivningen er 
nødt til at udskyde pløjningen til efter en bestemt dato, kan det på disse jorde medføre ulemper for 
de efterfølgende afgrøder, som omtalt i Hansen et al. (2014). Anonym (2000) pointerer, at 
efterårspløjning tilrådes på jorde med højt lerindhold og på dårligt afdrænede jorde. Hvis pløjning 
efter 1. november eller i det følgende forår ikke gennemføres ved optimale fugtighedsforhold i 
jorden, kan der opstå strukturskader og efterfølgende dårligt såbed og udbyttetab. Jo større 
udbyttetab desto ringere udnyttelse af tilført kvælstofgødning, hvilket medfører risiko for 
udvaskning efter høst. Strukturskader kan have betydning ikke blot i den følgende afgrøde, men 
også på langt sigt (Munkholm og Schjønning, 2004). Det er derfor vigtigt, at der ikke opstår 
strukturskader ved jordbearbejdning under ikke-optimale forhold.  



 
Dyrkning af fabriksroer finder sted i relativt nedbørsfattige områder. Beregninger med 
vandbalancemodellen EVACROP (Hansen og Thomsen, 2014) viste, at der for en JB6-lerjord 
beliggende i et nedbørsfattigt klima (Flakkebjerg) som gennemsnit af årene 1989-2009 årligt 
afstrømmede blot 229 mm, mens afstrømningen var 624 mm ved tilsvarende beregninger for en 
lerjord beliggende i et nedbørsrigt område (Askov). Beregningerne blev i begge tilfælde fortaget for 
dyrkning af vårbyg. Ved et højere lerindhold (JB7-9) vil afstrømningen under samme 
dyrkningsbetingelser være endnu mindre end for JB6.  
 
Dyrkning af fabriksroer foregår som ovenfor beskrevet hovedsageligt i egne af landet, hvor både 
jordtype og klima betinger en lav risiko for udvaskning i forhold til dyrkning på sandjord under 
nedbørsrige betingelser. Desuden dyrkes fabriksroer i modsætning til foderroer oftest i sædskifter 
uden græs og kløvergræs samt uden tilførsel af husdyrgødning, som kan øge mineraliseringen om 
efteråret og dermed risikoen for udvaskning. Det vurderes derfor, at der vil være lille risiko for 
merudvaskning ved at tillade jordbearbejdning før 1. november forud for fabriksroer i de egne af 
landet, hvor den nuværende produktion finder sted. Hvis jordbearbejdningsforbuddet ophæves, vil 
pløjning på lerjorden lettere kunne foretages under optimale fugtighedsforhold. Det betyder ikke 
nødvendigvis, at der hvert år vil blive pløjet tidligt om efteråret, idet tidspunktet for, hvornår det 
optimale fugtighedsindhold i jorden indtræffer, afhænger af de aktuelle vejrforhold. Dyrkning af 
efterafgrøder på nogle af arealerne forud for såning af roer vil som ovenfor nævnt formentlig 
tilskynde til senest mulig pløjning. 
 
Hvis det antages, at efterafgrøder på JB5-9 vil blive dyrket med samme procentandel som i landet 
som helhed, betyder det, at ca. 10 % af arealet dyrkes med efterafgrøder, når der regnes med, at der 
på landsplan dyrkes 240.000 efterafgrøder (240.000*100/2.672.487). Hvis de 32.000 ha fabriksroer 
fratrækkes 10 % med efterafgrøder betyder det, at jordbearbejdningsforbuddet vil berøre ca. 30.000 
ha. Hvis efterafgrøderne placeres andre steder i sædskiftet vil forbuddet berøre 32.000 ha.  
 
Under antagelse af at skæringsdatoen for jordbearbejdningen i gennemsnit vil blive fremrykket fra 
1. november til 1. oktober, og at den geografiske placering af sukkeroer er på overvejende lerjord i 
nedbørsfattige egne, vurderes det, at en ophævelse af forbuddet vil give anledning til en øget 
udvaskning på ca. 1-2 kg N/ha. Hvis alle ca. 32.000 ha inddrages i beregningen, vil dette betyde en 
øget udvaskning på 32-64 t N/år. Det understreges dog, at vurderingen af effekten er meget usikker.  
 
 
Tilladelse til at foretage jordbearbejdning den 1. oktober på tunge lerjorde (JB 7-9)  
 
I redegørelsen fra SEGES begrundes forslaget om at ændre forbuddet mod pløjning fra 1. november 
til 1. oktober med deraf følgende bedre muligheder for at undgå strukturskader på JB7-9. Det vil 
sige, at jordbearbejdningstidspunktet i forbuddet flyttes til en måned tidligere på efteråret. Under 
punktet ”Forud for etablering af roer” ovenfor er beskrevet, at efterårspløjning tilrådes på jorde med 



bl.a. højt lerindhold, og at pløjning efter 1. november kan føre til strukturskader, hvis pløjningen 
ikke finder sted på det optimale tidspunkt mht. jordens fugtighed. 
 
I redegørelsen fra SEGES skønnes, at forslaget for JB7-9 kun at vil berøre ca. 13.000 ha af det 
samlede landbrugsareal, idet det angives at der ikke medregnes vintersædsarealer. Jordklassen JB7 
dækker ca. i alt 194.000 ha (ca. 7 % af det samlede landbrugsareal på 2.672.000 ha). Jordklasse JB8 
dækker ca. 24.000 ha og JB9 blot 24 ha af det samlede areal. Arealet af JB7-9 dækker således ca. 
218.000 ha, hvoraf ca. 45.000 ha dækkes af vårsåede afgrøder som vårkorn, vårraps og andre 
oliefrøarter samt bælgsæd (udtræk fra GLR). Før vårsåede afgrøder kan der dyrkes efterafgrøder. 
Hvis det antages, at efterafgrøder på JB7-9 dyrkes med samme procentandel som i landet som 
helhed, betyder det, som ovenfor beregnet, at ca. 10 % af arealet dyrkes med efterafgrøder. Hvis de 
45.000 ha vårafgrøder fratrækkes 10 % efterafgrøder betyder det, at jordbearbejdningsforbuddet vil 
berøre ca. 40.000 ha. Det fremgår dog ikke klart i redegørelsen fra SEGES, om deres forslag berører 
arealer med efterafgrøder. I forhold til beregningerne ovenfor er de 13.000 ha, som angives i 
redegørelsen fra SEGES, en undervurdering af det berørte areal.  
 
Jordklasserne JB7-9 er fortrinsvis placeret i nedbørsfattige områder. Det vurderes derfor, at en 
fremrykning af pløjetidspunktet med en måned fra 1. november til 1. oktober vil betyde en øget 
udvaskning på 1-2 kg N/ha. Inddrages hele det potentielle areal, som ovenfor er beregnet til 40.000 
ha, vil den samlede udvaskning blive øget med 40 - 80 t N/år.  
 
 
Øverlig pløjning (jordbearbejdning af det øverste jordlag) efter høst af majs på sandjord  
 
Silomajs blev ifølge GLR i 2014 dyrket på ca. 160.000 ha sandjord (JB1-4), mens majs til 
modenhed (kerne og kolbemajs) blev dyrket på ca. 8.000 ha JB1-4. 
 
I redegørelsen fra SEGES begrundes forslag om ophævelse af forbuddet mod jordbearbejdning efter 
majs på sandjord med, at en øverlig pløjning om efteråret vil give mulighed for at forebygge angreb 
af majshalvmøl. Der angives ikke, til hvilken dybde en øverlig pløjning forventes udført, men i det 
følgende antages, at det er til 10 cm dybde.  
 
Majshalvmøl (Ostrina nubilalis) er en ny skadegører i Danmark (Nielsen, 2010). En nærmere 
beskrivelse af majshalvmøllet gives bl.a. af Nielsen (2010) og Pedersen og Nielsen (2014). Af 
betydning for nedenstående er, at majshalvmøllet overvintrer som larver inden i majsens nederste 
stængelstykker. Det følgende forår sker forpupning efterfulgt af fremkomst af voksne møl.  
 
Pløjedybde 
Pedersen & Nielsen (2014) fastslår, at der ikke er præventiv effekt for fremtidige angreb af 
majshalvmøl ved pløjning, hvis en majsafgrøde ikke er angrebet. Med hensyn til pløjedybden 
refererer Nielsen (2014) til unavngivne tyske eksperter, som anslår, at alle majs-planterester i 
marker, hvor der forekommer majshalvmøl, skal nedpløjes til mindst 10 cm dybde for på denne 



måde at reducere fremkomsten af nye voksne møl det følgende forår. Pedersen og Nielsen (2014) 
refererer derimod til tyske fagtidsskrifter og nordamerikansk litteratur, som stort set alle angives at 
anbefale dybdepløjning (mindst 20 cm dybde), og som ofte anbefaler, at dybdepløjning kombineres 
med forudgående knusning af stubbene. Pedersen og Nielsen (2014) bemærker, at der stort set ikke 
fremlægges dokumentation for effekten af dybdepløjning overfor overlevelse af majshalvmøllet i de 
tyske fagtidsskrifter. I et engelsk abstract af en russisk artikel (Dyadechko og Sabluk, 1975) angives 
100 % dødelighed af larverne ved placering i 20-30 cm dybde, mens der ved placering i 10 cm 
overlevede 21-27 %. I et abstract af en anden russisk artikel (Kokot og Bienko, 1978) angives, at 
nedpløjning i 20-25 cm dybde forhindrede udvikling af voksne individer fra larver i stubben, men 
der er tilsyneladende ikke sammenlignet med andre pløjedybder. 
 
På baggrund af ovenstående er det tvivlsomt, om en øverlig pløjning til 10 cm dybde vil være 
tilstrækkelig til effektiv bekæmpelse af majshalvmøllets overvintrende larver, således som det 
vurderes at blive foreslået i redegørelsen fra SEGES, selv hvis dette kombineres med at sætte 
høstmaskinen til lav stub og foretage knusning af stubbene (Pedersen og Nielsen, 2014).    
 
Pløjetidspunkt 
Med hensyn til pløjetidspunkt vurderede Nielsen (2014), at pløjning om foråret vil have samme 
effekt på bekæmpelsen af majshalvmøllets larver som efterårspløjning. Pedersen og Nielsen (2014) 
vurderede derimod, at jo længere tid larverne opholder sig i jorden, jo større vil dødeligheden være, 
hvorfor en efterårspløjning vil være mere effektiv end en forårspløjning. Forfatterne henviser til 
Marston og Dibble (1930), som angiveligt fandt, at der efter pløjning om efteråret kom færre 
voksne majshalvmøl op til jordoverfladen end efter forårspløjning. 
 
Det bemærkes, at hvis der er sået efterafgrøder i majsen er det efter gældende regler ikke tilladt at 
pløje før efter 1. marts. Disse regler for pløjning af græsudlæg indgår desuden i betingelserne for at 
blive betragtet som et ”undtagelsesbrug”, som må have et husdyrhold på 2,3 DE/ha (Anonym, 
2015a).  
 
Udvaskning 
I redegørelsen fra SEGES medregnes ingen merudledning af kvælstof ved øverlig jordbearbejdning 
efter majs på sandjord med reference til følgende citat fra Vinther et al. (2012) ”Vores samlede 
vurdering er derfor, at øverlig jordbearbejdning efter majs, specielt kolbe- og kernemajs, ikke 
medfører en øget udvaskning af betydning’. I Vinter et al. (2012) efterfølges citatet af ”Pløjning 
efter majs før 1. februar kan dog ikke anbefales”. 
 
Baggrunden for besvarelsen i Vinther et al. (2012) var en øget risiko for sygdomme i specielt kolbe- 
og kernemajs, hvis der ikke blev foretaget en form for jordbearbejdning efter høst. Ved høst af disse 
typer majs efterlades oftest store halmmængder på marken. En øverlig jordbearbejdning vil kunne 
sætte gang i immobilisering af kvælstof og dermed modvirke en evt. øget mineralisering pga. selve 
jordbearbejdningen. Ved høst af silomajs indgår majshalmen i det høstede udbytte, og der efterlades 
blot majsstubbe.  



 
På baggrund af den revurderede effekt af forbud mod jordbearbejdning (Hansen og Thomsen, 2013) 
vurderes det, at pløjning efter høst af majs i oktober måned i stedet for efter 1. februar vil øge 
udvaskningen med op til 5 kg N/ha. Med et majsareal på 160.000 ha på JB1-4 betyder det en øget 
udvaskning på op til 800 t N/år. I beregningen er der ikke taget hensyn til, at der kan være udlagt 
efterafgrøder i en del af majsarealet. Det understreges, at datamaterialet til vurdering af effekten på 
udvaskningen er spinkelt, hvorfor de skønnede værdi er behæftet med stor usikkerhed.  
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