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AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende ”Notat om resultater fra OptiPlant vedrørende udvaskning 

fra kvælstoffikserende afgrøder” 

 

NaturErhvervstyrelsen har i mail af 20. november 2015 bedt DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug besvare en række spørgsmål i tilknytning til et GUDP-

finansieret projekt, ”Efter- og mellemafgrøder til optimering af kornbaserede plante-

produktionssystemer” (OptiPlant).  

NAER har brug for besvarelsen i forbindelse med overvejelser om, hvorvidt Danmark 

skal medtage proteinafgrøder som miljøfokusområde (MFO) under de grønne krav 

fra 2017, og om kvælstoffikserende arter skal kunne benyttes som efterafgrøder (plig-

tige og MFO).  

Nedenstående notat er udarbejdet af seniorforsker Elly M. Hansen, seniorforsker 

Ingrid K. Thomsen og PostDoc Jim Rasmussen, alle Institut for Agroøkologi. 

Besvarelsen er led i Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om ud-

førelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug 2016-2019. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

16. februar 2016 

 

 

Notat om resultater fra OptiPlant vedr. udvaskning fra kvælstoffikserende 

afgrøder 

Elly M. Hansen, Ingrid K. Thomsen og Jim Rasmussen, Institut for Agroøkologi 

 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 20. november 2015 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 

Jordbrug besvare en række spørgsmål i tilknytning til et GUDP-finansieret projekt, ”Efter- og mellem-

afgrøder til optimering af kornbaserede planteproduktionssystemer (OptiPlant)”.  

 

NAER har brug for besvarelsen i forbindelse med overvejelser om, hvorvidt Danmark skal medtage 

proteinafgrøder som miljøfokusområde (MFO) under de grønne krav fra 2017, og om kvælstoffikserende 

arter skal kunne benyttes som efterafgrøder (pligtige og MFO). I bestillingen efterspørges følgende: 

 

1. Resultater af GUDP-projektet ’OptiPlant’ vedr. kvælstofudvaskning ved dyrkning af kvælstof-

fikserende efterafgrøder, når disse foreligger til februar 2016.  

2. Vurdering af, om resultaterne kan anvendes til et estimat af kvælstofudvaskning fra 

kvælstoffikserende afgrøder udsået som hovedafgrøde.  

3. Kan der på baggrund af resultaterne siges noget om, hvorvidt mineraliseringen af kvælstof alt andet 

lige er mindre, når afgrøden ikke pløjes ned hvert år (flerårige afgrøder), og at udvaskningen derfor 

også er mindre? 

4. Hvis forsøgsresultaterne viser en større kvælstofudvaskning fra kvælstoffikserende efterafgrøder 

end fra ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder, ønskes en vurdering af, om denne merudvaskning 

kan neutraliseres helt ved at indføre en højere forfrugtsværdi for efterafgrøder, der består af 

kvælstoffikserende arter? Det skal her tages i betragtning, at de op-pløjningstidspunkter, der er 

anvendt i forsøget, adskiller sig fra gældende lovgivning. 

5. Vurdering af, om OptiPlants konklusioner kan overføres til andre kvælstoffikserende arter, udover 

de arter, der indgår i forsøget? 

 

Herunder følger besvarelse af de fem punkter: 

 

Ad 1. Resultater af GUDP-projektet ’OptiPlant’ vedr. kvælstofudvaskningen ved dyrkning af 

kvælstoffikserende efterafgrøder, når disse foreligger til februar 2016. 

 

1.1 Baggrund og metode 

GUDP-projektet ”Efter- og mellemafgrøder til optimering af kornbaserede planteproduktionssystemer” 

(OptiPlant) blev påbegyndt i 2012. Formålet for projektet var bl.a. at optimere efter- og mellemafgrøder på 

plante- og svinebrug med hovedsageligt kornbaserede sædskifter.  
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Det tidligere Videncenter for Landbrug (nuværende SEGES) deltog i OptiPlant-projektet og gennemførte 

bl.a. markforsøg med efterafgrøder i 2012, 2013 og 2014. Forsøgene blev anlagt med fire gentagelser på 

grovsandet jord i et nedbørsrigt klima i Vestjylland og i et nedbørsfattigt klima på lerjord på Sydsjælland. De 

tre års forsøg er beskrevet af Østergaard (2015).  

 

I forbindelse med markforsøgene, etableret af SEGES i Vestjylland og på Sydsjælland, installerede Aarhus 

Universitet i 2013 og 2014 sugeceller i udvalgte forsøgsled til bestemmelse af kvælstofudvaskningen. Der 

blev målt udvaskning i fire forsøgsled: en ikke-kvælstoffikserende efterafgrøde i renbestand, en 

kvælstoffikserende efterafgrøde ligeledes i renbestand, en blanding af disse to efterafgrøder samt et 

forsøgsled uden plantevækst eller med ukrudt+spildkorn. Forsøget på sandjord blev pløjet om foråret og 

forsøget på lerjord sent efterår. 

 

I forøget i Vestjylland indgik hvidkløver og alm. rajgræs som henholdsvis kvælstoffikserende og ikke-

kvælstoffikserende efterafgrøde, mens det på Sydsjælland var fodervikke og olieræddike. I forsøget i 

Vestjylland blev målt udvaskning i overvintrende efterafgrøder, mens der i forsøget på Sydsjælland blev 

målt i ikke-overvintrende efterafgrøder. Valg af efterafgrøder blev baseret på, at det i et nedbørsrigt klima 

på sandjord er mest hensigtsmæssigt at dyrke overvintrende efterafgrøder, mens det på lerjord i et mere 

tørt klima sædvanligvis ikke er formålstjenligt at dyrke overvintrende efterafgrøder, men mere 

hensigtsmæssigt at benytte ikke-overvintrende efterafgrøder. Fordele og ulemper ved overvintrende og 

ikke-overvintrende efterafgrøder er beskrevet af Hansen og Thomsen (2013) og Hansen og Thomsen 

(2014). Østergaard (2011) beskriver resultater af en spørgeskemaundersøgelse, som tyder på, at mange 

landmænd i praksis vælger efterafgrøder efter ovennævnte kriterier.   

 

Ud over parceller med efterafgrøder blev der målt udvaskning i parceller uden plantevækst, dvs. parceller 

som blev sprøjtet med herbicid for at holde jorden ubevokset. I forsøget på Sydsjælland blev der dog i 

2013-14 bestemt udvaskning i et forsøgsled med ukrudt+spildkorn frem for et ubevokset forsøgsled.  

 

Der var placeret to keramiske sugeceller i en meters dybde i hver parcel (i alt 8 sugeceller pr. forsøgsled). 

Sandjordsforsøget i Vestjylland blev pløjet om foråret, hvorfor sugecellerne blev etableret i september – 

oktober og vedblev at være installerede indtil umiddelbart før forårspløjning. Lerjordsforsøget på 

Sydsjælland skulle efter planerne pløjes om efteråret. Kombinationen af en lerjord med stor vandholdende 

evne og en beliggenhed i et nedbørsfattigt klima betyder, at der ikke er stor risiko for afstrømning før sent 

på efteråret. Det blev derfor besluttet at vente med at nedsætte sugecellerne til efter pløjning.  

 

Udvaskningen af nitrat blev bestemt ved opsamling af jordvand (vha. vakuum) i de installerede sugeceller. 

Det opsamlede jordvand blev efterfølgende analyseret for nitrat. På baggrund af jordvandets indhold af 

nitrat samt modelberegnet afstrømning vha. EVACROP (Olesen og Heidmann, 1990) blev udvaskningen af 

nitrat-kvælstof (nitrat-N) beregnet.  
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I forsøget indgik udtagning af planteprøver til bestemmelse af kvælstofindhold i de forskellige efterafgrøder 

i efteråret. Der blev på begge lokaliteter gennemført et planteklip efter 20. oktober (Tabel 1). På lerjorden 

på Sydsjælland blev der desuden gennemført et planteklip umiddelbart efter 20. september, dvs. på et 

tidspunkt, der ville være aktuelt ved nedpløjning af en mellemafgrøde. Til hvert tidspunkt blev der i hver af 

de fire gentagelser afklippet biomasse på to tilfældigt valgte felter á 0,5 m2. Biomassen fra de to felter pr. 

parcel blev blandet til én prøve og efterfølgende opdelt i de enkelte arter af efterafgrøder samt i 

ukrudt+spildkorn. Plantematerialet blev tørret, vejet og analyseret for indhold af kvælstof. 

 

Tabel 1. Oversigt over forsøgene med efterafgrøder, anvendt til udvaskningsmålinger i OptiPlant. 

 Sandjord Vestjylland, nedbørsrigt Lerjord Sydsjælland, nedbørsfattigt 

Høstår 2013 2014 2013 2014 

Hovedafgrøde Vårbyg Vinterhvede 

Hovedafgrøde sået 20-4-2013 4-4-2014 20-9-2012 10-9-2013 

Efterafgrøde sået 20-4-2013 4-4-2014 17-7-2013 15-7-2014 

Høst af efterafgrøde 20-8-2013 3-8-2014 9-8-2013 8-8-2014 

Planteklip september  Ikke målt Ikke målt 24-9-2013 25-9-2014 

Planteklip oktober/november 27-11-2013 26-11-2014 31-10-2013 4-11-2014 

Pløjning Efter 10.03.2014
1
 Efter 17.03.2015

1
 03.12.2013

2
 Primo december

2
 

1
Efter ophør af udvaskningsmålinger. 

2
Før nedsætning af sugeceller til udvaskningsmålinger. 

 

1.2 Resultater 

Kvælstofindholdet i efterafgrøder og ukrudt+spildkorn på sandjorden i Vestjylland og lerjorden på 

Sydsjælland er vist i henholdsvis Tabel 2 og Tabel 3. De målte nitrat-koncentrationer er angivet i Figur 1-4 

tillige med den beregnede afstrømning, og udvaskningen for de to lokaliteter er vist i Tabel 4 og Tabel 5. 

 

Tabel 2. Kvælstofindhold (kg N/ha) i efterafgrøder og ukrudt+spildkorn på sandjord i Vestjylland i forsøgsled 

med bestemmelse af kvælstofudvaskning. Kvælstofindholdet er bestemt på baggrund af planteklip 

gennemført i november (Tabel 1). 

Forsøgsled Komponent 2013 2014 

Hvidkløver Hvidkløver 10 12 

 Ukrudt+spildkorn 10 3 

 I alt  20 14 

Alm. rajgræs Alm. rajgræs 18 7 

 Ukrudt+spildkorn 2 - 

 I alt  19 7 

Hvidkløver+alm. rajgræs Hvidkløver 4 6 

 Alm. rajgræs 15 8 

 Ukrudt+spildkorn 3 - 

 I alt  23 14 

Ingen efterafgrøde
1
 Ukrudt+spildkorn 18 7 

1
Ingen udvaskningsmålinger.  
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Tabel 3. Kvælstofindhold (kg N/ha) i efterafgrøder og ukrudt+spildkorn på lerjord på Sydsjælland i 

forsøgsled med samtidig bestemmelse af kvælstofudvaskning. Kvælstofindholdet er bestemt på baggrund 

af planteklip gennemført i hhv. september og oktober/november (Tabel 1). 

  2013 2014 

Forsøgsled Komponent September Okt./nov. September Okt./nov. 

Fodervikke Fodervikke 27 107 9 54 

 Ukrudt+spildkorn 2 3 8 18 

 I alt  29 111 18 72 

Olieræddike Olieræddike 9 50 6 53 

 Ukrudt+spildkorn 4 4 6 25 

 I alt  12 55 12 78 

Fodervikke+olieræddike Fodervikke 16 98 5 37 

 Olieræddike 4 8 6 44 

 Ukrudt+spildkorn 2 3 6 11 

 I alt  21 109 17 93 

Ingen efterafgrøde
1
 Ukrudt+spildkorn 4 18 8 55 

 
1
 Ingen udvaskningsmålinger i 2014-15. 

 

 

Tabel 4. Kvælstofudvaskning (kg N/ha) i forsøgsled med efterafgrøder på sandjord i Vestjylland. Værdier 

efterfulgt af forskellige bogstaver i hver kolonne er signifikant forskellige. 

Forsøgsled 2013/14 2014/15 

Periode med udvaskningsmålinger
1
 23.09.2013-10.03.2014 (349) 09.10.2014-17.03.2015 (550) 

Periode med afstrømning før udvaskningsmåling
1
 09.09.2013-22.09.2013 (25)

2
 23.08.2014-08.10.2014 (44)

3
 

Hvidkløver 24 B 38 B 

Alm. rajgræs 17 C 18 C 

Hvidkløver+alm. rajgræs 18 C 10 C 

Ubevokset jord (herbicidbehandlet) 35 A 53 A 

LSD.95  4,6  14,4 
1
 I parentes angives afstrømning (mm) i den pågældende periode.  

2 
Afstrømning fandt desuden sted i sommerperioden (Figur 1). 

3 
Afstrømning fandt desuden sted i april-maj (Figur 2). 

 

 

Tabel 5. Kvælstofudvaskning (kg N/ha) i forsøgsled med efterafgrøder på lerjord på Sydsjælland. Værdier 

efterfulgt af forskellige bogstaver i hver kolonne er signifikant forskellige.  

Forsøgsled 2013/14 2014/15 

Periode med udvaskningsmålinger
1
 07.01.2014-05.03.2014 (116) 20.01.2015-11.03.2015 (59) 

Periode med afstrømning før udvaskningsmåling
1
 07.12.2013-06.01.2014 (87) 16.10.2014-19.01.2015 (327) 

Fodervikke 22 A 9 B 

Olieræddike 9 B 4 C 

Fodervikke+olieræddike 17 A 6 C 

Ubevokset jord (herbicidbehandlet) Ikke målt - 20 A 

Ukrudt+spildfrø 12 B Ikke målt - 

LSD.95  4,4  3,4 
1
 I parentes angives afstrømning (mm) i den pågældende periode.    
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I 2013/14 var udvaskningen fra sandjorden i Vestjylland ikke signifikant forskellig for alm. rajgræs og 

hvidkløver+ alm. rajgræs (Tabel 4). Dette skal ses på baggrund af, at bestanden af hvidkløver i blandingen 

var beskeden med lavt indhold af kvælstof i overjordisk biomasse (Tabel 2). I 2014/15 var der igen ret lavt 

kvælstofindhold i hvidkløver, især når den indgik i blanding med alm. rajgræs. Den større udvaskning fra 

alm. rajgræs i 2014/15 skyldtes primært en enkelt parcel med høj nitrat-koncentration.  

 

På lerjord på Sydsjælland i 2013/14 havde ukrudt+spildfrø og olieræddike den laveste udvaskning (Tabel 5), 

og udvaskningen fra de to typer efterafgrøder var ikke signifikant forskellig, til trods for at planteprøverne 

viste større kvælstofoptag i olieræddike (Tabel 3). I 2014/15 var der på lerjorden størst udvaskning fra 

ubevokset jord (Tabel 5). Fodervikke resulterede i signifikant større udvaskning end olieræddike og 

blandingen af fodervikke+olieræddike. Olieræddike udviklede sig bedre i blanding med fodervikke end året 

før og havde større kvælstofindhold i overjordisk biomasse (Tabel 3). 

 

OptiPlant-forsøget viser i overensstemmelse med andre forsøg, at kvælstoffikserende arter tilsyneladende 

har en mindre effektiv optagelse af mineralsk kvælstof fra jorden end ikke-kvælstoffikserende arter. 

Forsøget viser desuden, at dette kan opvejes af ikke-kvælstoffikserende arters samtidige tilstedeværelse på 

marken, dvs. når kvælstoffikserende og ikke-kvælstoffikserende arter vokser sammen. Dette stemmer 

overens med resultater fra både danske og udenlandske undersøgelser (Askegaard og Eriksen, 2007 samt 

referencer i Thomsen og Hansen, 2010). Thomsen og Hansen (2010) refererer desuden til undersøgelser, 

der i lighed med resultatet for hvidkløver+alm. rajgræs i OptiPlant viser, at blandinger af kvælstoffikserende 

arter og ikke‐kvælstoffikserende arter kan være i stand til i efterafgrødernes vækstperiode at reducere 

jordens indhold af uorganisk kvælstof til omtrent samme niveau som ikke‐kvælstoffikserende arter. Dette 

er under forudsætning af, at den udsåede efterafgrødeblanding faktisk etablerer sig som en blanding. I 

OptiPlant udviklede blandingen fodervikke+olieræddike sig i 2013/14 til en blanding, der var domineret af 

fodervikke, og udvaskningen var ikke signifikant forskellig fra fodervikke i renbestand (Tabel 3 og Tabel 5). 

Derimod var der i 2014/15 en mere ligelig bestand i blandingen af fodervikke+olieræddike, hvilket betød, at 

udvaskningen dette år var på niveau med olieræddike dyrket i renbestand. På sandjorden var udvaskningen 

ved en lav bestand af hvidkløver i blanding med alm. rajgræs ikke signifikant større end for alm. rajgræs i 

renbestand (Tabel 2 og Tabel 4). Dette viser tydeligt, at det ikke umiddelbart kan forudsiges ud fra 

blandingsforholdet af frø, hvor stor bestanden af den kvælstoffikserende art vil blive efter udsåning, hvilket 

er yderligere beskrevet af Hansen og Thomsen (2011). 
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Figur 1. Koncentration af nitrat-kvælstof og afstrømning fra rodzonen i forsøg i Vestjylland 2013-14. 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Koncentration af nitrat-kvælstof og afstrømning fra rodzonen i forsøg i Vestjylland 2014-15. 
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Figur 3. Koncentration af nitrat-kvælstof og afstrømning fra rodzonen i forsøg på Sydsjælland 2013-14. 

 

 

 

 
Figur 4. Koncentration af nitrat-kvælstof og afstrømning fra rodzonen i forsøg på Sydsjælland 2014-15. 
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Ad 2. Vurdering af, om resultaterne kan anvendes til et estimat af kvælstofudvaskning fra 

kvælstoffikserende afgrøder udsået som hovedafgrøde.  

 

Ved betegnelsen ”kvælstoffikserende afgrøder udsået som hovedafgrøde” forstås her de i Hansen et al. 

(2014) nævnte proteinafgrøder som f.eks. bælgsæd i form af eksempelvis ærter og hestebønne eller 

græsmarksbælgplanter i form af f.eks. hvidkløver og fodervikke evt. i blanding med ikke-kvælstoffikserende 

arter.  

 

Udvaskningsrisikoen efter dyrkning af kvælstoffikserende afgrøder som hovedafgrøde påvirkes af bl.a. 

afgrødernes evne til at udnytte det plantetilgængelige kvælstof i vækstsæsonen samt af mængden af 

mineraliserbart kvælstof, der er efterladt i afgrøderester efter høst. Resultater fra OptiPlant viser, at de 

kvælstoffikserende arter i renbestand ikke udnytter kvælstof fra jorden i samme omfang som ikke-

kvælstoffikserende arter. Disse resultater er i overensstemmelse med, hvad der forventes at gælde for 

kvælstoffikserende arter, der dyrkes som hovedafgrøde, f.eks. ærter (henvisninger til referencer i Thomsen 

et al., 2014). Gruppen af kvælstoffikserende afgrøder, dyrket som hovedafgrøde, har dog meget forskellig 

længde af vækstsæson. For eksempel høstes ærter sædvanligvis i august, hvorefter der ikke optages 

yderligere kvælstof, mens f.eks. hvidkløver fortsætter sin vækst og kvælstofoptagelse efter høst af frø eller 

efter slæt. Hvis kvælstoffikserende arter dyrkes i f.eks. flerårige græsmarker vil disse arter ofte være bedre 

etableret og dermed have større potentiale for kvælstofoptag end samme arter udsået som efterafgrøde.  

 

De beskrevne forskelle mellem kvælstoffikserende arter, dyrket som hhv. efterafgrøder og hovedafgrøder 

betyder, at vi vurderer, at resultaterne fra OptiPlant ikke kan anvendes som estimat for kvælstofudvaskning 

fra kvælstoffikserende afgrøder udsået som hovedafgrøde.  

 

Ad 3. Kan der på baggrund af resultaterne siges noget om, hvorvidt mineraliseringen af kvælstof 

alt andet lige er mindre, når afgrøden ikke pløjes ned hvert år (flerårige afgrøder), og at 

udvaskningen derfor også er mindre? 

 

Flerårige kvælstoffikserende afgrøder vil typisk være kløvergræsmarker. De to væsentligste faktorer, som 

påvirker udvaskningsrisikoen fra kløvergræsmarker, er størrelsen af den opbyggede organiske kvælstofpulje 

(inklusive den stående plantebiomasse i blade og rødder), som kan mineraliseres efter ompløjning samt 

varighed af perioder med lav eller manglende planteoptag af kvælstof.  

 

Jordens pulje af organisk bundet kvælstof stiger med alderen af græsmarken (Eriksen et al., 2006), hvilket 

kan give anledning til øget risiko for udvaskning i årene efter ompløjning af græsmarker. Resultaterne fra 

OptiPlant med dyrkning af kortvarige afgrøder afspejler ikke denne opbygning af organisk bundet kvælstof.  

 

Flerårige kløvergræsmarker er effektive til at optage mineraliseret kvælstof, hvilket medfører, at der 

generelt er lav udvaskning fra disse marker inden ompløjning. Alt andet lige vil enårige afgrøder betyde 

flere perioder med ringe eller manglende plantedække end flerårige afgrøder, hvilket vil øge 

udvaskningsrisikoen. Men risikoen afhænger af, hvor effektiv den efterfølgende afgrøde/efterafgrøde er til 
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at reducere udvaskningen. Om den summerede udvaskning fra enårige afgrøder vil overstige udvaskningen 

fra flerårige afgrøder afhænger af mange forhold, bl.a. antallet af år, som den flerårige afgrøde befinder sig 

på marken inden ompløjning.  

 

Resultaterne fra OptiPlant kan ikke benyttes til at vurdere, om mineralisering og dermed udvaskningsrisiko 

for flerårige afgrøder er mindre end ved dyrkning af enårige afgrøder, der nedpløjes hvert år. 

Udvaskningsrisikoen ved ompløjning af både enårige og flerårige afgrøder afhænger først og fremmest af 

den efterfølgende plantevæksts evne til at opsamle mineraliseret kvælstof.  

 

Ad 4.  Hvis forsøgsresultaterne viser en større kvælstofudvaskning fra kvælstoffikserende 

efterafgrøder end fra ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder, ønskes en vurdering af, om denne 

merudvaskning kan neutraliseres helt ved at indføre en højere forfrugtsværdi for efterafgrøder, 

der består af kvælstoffikserende arter? Det skal her tages i betragtning, at de op-

pløjningstidspunkter, der er anvendt i forsøget, adskiller sig fra gældende lovgivning. 

 

Som beskrevet i Hansen et al. (2014) vil kvælstoffikserende efterafgrøder kunne belægges med en 

eftervirkning (forfrugtsværdi) i form af et fradrag i gødningsnormen for den efterfølgende afgrøde. 

Eftervirkningen bør dog være større end den værdi, der fratrækkes ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder 

(17 og 25 kg N/ha, Anonym, 2015). Som det fremgår af OptiPlant resultaterne, varierer det overjordiske 

kvælstofindhold i de kvælstoffikserende afgrøder betydeligt. Fastlæggelse af en generel eftervirkning vil 

derfor kunne være stærkt afvigende i forhold til det kvælstofindhold, der i praksis opnås med forskellige 

kvælstoffikserende efterafgrødeblandinger under forskellige vækstbetingelser. 

 

Pløjetidspunktet i OptiPlant følger ikke de i gældende lovgivning fastsatte datoer for den tidligste lovlige 

ompløjning (eller på anden måde destruktion) af efterafgrøderne, som for alle jordtyper er fastsat til 20. 

oktober (Anonym, 2015). For den gældende eftervirkning af ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder 

(Anonym, 2015) er der taget udgangspunkt i, at efterafgrøderne på sandjord pløjes om foråret og 

efterafgrøderne på lerjord pløjes om efteråret (Berntsen et al., 2005). 

 

Hvis landmænd ønsker at benytte kvælstoffikserende efterafgrøder formodes det, at de vil være 

interesseret i at opnå så stor kvælstoffiksering som mulig. Derfor vil de formentlig ikke destruere 

efterafgrøderne allerede 20. oktober. Med sen efterårspløjning på lerjord og forårspløjning på sandjord 

vurderes det, at OptiPlant, som har været udført på private landbrug og fulgt disses dyrkningspraksis, er 

repræsentative for store dele af de arealer, der er udlagt med efterafgrøder.  

 

Det vurderes, at risikoen for merudvaskning kan mindskes ved at indføre en højere forfrugtsværdi for 

efterafgrøder, der består af kvælstoffikserende arter. 
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Ad 5. Vurdering af, om OptiPlants konklusioner kan overføres til andre kvælstoffikserende arter, 

udover de arter, der indgår i forsøget? 

 

Afgørende for at kunne overføre projektets konklusioner til andre kvælstoffikserende arter er, at disse i 

deres vækst ligner hvidkløver eller fodervikke, som blev anvendt i OptiPlant. Hvidkløver er en flerårig art, 

mens fodervikke er enårig. Askegaard og Eriksen (2007) undersøgte en række kvælstoffikserende arter som 

efterafgrøde, heriblandt hvidkløver og perserkløver. Perserkløver er enårig, og minder om fodervikke i 

vækstcyklus. Askegaard og Eriksen (2007) viste, at hvidkløver gav markant højere eftervirkning i den 

efterfølgende vårbyg end perserkløver på trods af relativ ensartet vækst for de to arter i efteråret. Dette 

forklares med et antaget større kvælstoftab gennem vinteren for perserkløver (kvælstofudvaskningen blev 

ikke målt i forsøget). På baggrund heraf vurderes det, at OptiPlants overordnede konklusioner kan 

overføres til tilsvarende kvælstoffikserende arter dyrket på lignende måde. Projektets konklusioner 

vurderes således til principielt at kunne overføres til andre kvælstoffikserende arter, som ligner enten 

hvidkløver eller fodervikke i livscyklus. 
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