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Gennemsnitlig udvaskning        61 
Gyllerelateret udvaskning         4 
Sædskifterelateret udvaskning       45 
Naturgiven udvaskning       12 

Udvaskning fra rodzonen   Reduktion 25% (klasse III)      Reduktion 75% (klasse II)
Sædskifte 7090                  53  68                 18  23 
Perm. Brak 1020    8  15   3  5
Vedv. græs 2030  15  23   5  8
Pil  1530  11 – 23   4  8

G7 1. Produktions-, natur- og miljømæssige helhedsløsninger 

Det danske produktionsland-
skab er efterhånden blevet klas-
sificeret i forhold til en række 
miljø- og naturmæssige parame-
tre som f.eks. nitratfølsomhed, 
fosforklasser, ammoniakbuffer-
zoner og SFL-områder. Og klas-
sificeringen kan forventes i sti-
gende grad at danne grundlag 
for regulering af produktionen 
med henblik på opfyldelse af 
den danske og europæiske mil-
jøpolitik i form af Vandramme-
direktiv, Habitatdirektiv m.m. 
Hidtil har miljøtiltagene i mark-
bruget i høj grad koncentreret 
sig om en mere optimal udnyt-
telse af husdyrgødningen, og der 
er efterhånden ikke så store mu-

ligheder for yderligere forbed-
ringer heraf (tabel 1). Dette ind-
læg belyser nogle muligheder i 
at tilpasse afgrødevalget specielt 
med fokus på at reducere nitrat-
udvaskningen.

Forskellen mellem forskel-
lige afgrøders nitratudvaskning 
afhænger først og fremmest af, 
om de er enårige eller flerårige. 
Udvaskningen fra et sædskifte 
med korn, frø og sædskiftegræs 
kan således være 3-4 gange stør-
re end fra vedvarende græs eller 
fra energipil (tabel 2). Det skyl-
des, at det permanente plante-
dække og dets rodsystem sikrer 
N-optagelse over en meget stor 
del af året, netop den periode, 
hvor der sker mineralisering af 
organisk materiale og frigivelse 

af kvælstof. Endvidere sker der 
ikke jordbehandling om efteråret 
i de flerårige afgrøder, hvorimod 
jordbearbejdningen før vinter-
sædssåning om efteråret er med 
til at øge mineraliseringen på et 
tidspunkt, hvor der er stor risiko 
for tab af det frigivne kvælstof. 
Gødskning af flerårige afgrøder 
til gældende N-norm giver ik-
ke særligt stor merudvaskning i 
forhold til ugødede brak- og na-
turarealer (tabel 2).

Med efterafgrøder forsøger 
man at opnå de flerårige afgrø-
ders lave nitratudvaskning ved 
at sikre en afgrøde, der kan op-
tage kvælstof henover efterår 
og vinter efter høst af hovedaf-
grøden. Herved kan udvasknin-
gen fra sædskiftearealer redu-

Hvor er det bedst at producere 
fødevarer, foder, fibre og energi?

Afgrøder til fødevarer og foder bør koncentreres på robuste dyrkningsarealer. På sårbare arealer 
kan dyrkes flerårige afgrøder til fiber eller energi samt miljøvenlige dyrkningssystemer til foder.
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Tabel 1. Nitratudvaskningen (kg N/ha) fra 
dansk landbrug og dens opsplitning i gyl
lerelateret (set over 50 år), sædskifterela
teret (inklusive afgræsning og dybstrøelse) 
samt naturgiven andel (Schou et al., 2007).

Tabel 2. Størrelsesorden for udvaskning fra rodzonen (kg N/ha) af forskellige dyrkningssy
stemer i oplandet til Ringkøbing Fjord samt effekt i vandmiljøet ved forskelligt reduktionspo
tentiale. Baseret på bl.a. Børgesen et al. (2004) og Jørgensen (2004).
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ceres med mellem 12 og 55 kg 
N/ha alt efter jordtype, nedbørs-
mængder og omfang af husdyr-
gødningsanvendelse (Schou et 
al., 2007). Foreløbigt er der kun 
dokumentation for effekt af ef-
terafgrøder, når de kommer før 
en afgrøde, der etableres om for-
året, men der er forsøg med at 
udvikle kombinationer af vin-
tersæd og efterafgrøder, der så 
kaldes for ”mellemafgrøder” 
(Thomsen et al., 2008).

De fleste fødevareafgrøder er 
enårige, mens afgrøder til foder, 
fibre og energi kan være enten 
enårige eller flerårige. Specielt 
med hensyn til energiafgrøder 
kan der være gode argumenter 
for at vælge flerårige afgrøder. 
Det er således baggrunden for, at 
der er planer om at etablere bety-
delige arealer med energipil i op-
landet til Ringkøbing Fjord, der 
er klassificeret som ”meget sår-
bart Natura 2000 vandområde”. 
I oplandet er der både arealer, 
der er klassificeret med et kvæl-
stofreduktionspotentiale på 0-
50% (nitratklasse III) og arealer 
med reduktion på 50-75% (ni-
tratklasse II). I områder med lavt 
reduktionspotentiale (nitratklas-
se III) skal de sårbare recipien-
ter beskyttes ved at sikre lav ud-
vaskning fra rodzonen (tabel 2).

Et svar på spørgsmålet i 
overskriften kan således være, 
at foder- og fødevarer primært 
skal produceres i de mindre ni-
tratsårbare områder af landet, 

og her kan man overveje, om 
det skal tillades at øge N-gød-
ningsniveauet og dermed ud-
bytterne. Til fibre og energi kan 
med fordel vælges flerårige af-
grøder med meget lav nitratud-
vaskning, og de bør primært pla-
ceres i nitratfølsomme områder, 
dels i forhold til overfladevand 
(de ”blå områder” i Miljøstyrel-
sens kortlægning), dels i forhold 
til grundvand. 

Men foderproduktion, spe-
cielt grovfoder, bør produceres i 
nærheden af det enkelte husdyr-
brug. Og på husdyrbrug, der lig-
ger i meget sårbare områder, er 
der muligheder for at optimere 
miljøprofilen ved at dyrke græs 
og udnytte efterafgrøder fuldt 
ud. Hvis det lykkes at udvikle 
fuldt funktionsdygtige efteraf-
grødesystemer i majs og i vin-
tersæd, vil det formentligt fortsat 
være muligt at dyrke fødevarer, 
foder, fibre og bioenergi i stort 
set alle områder af landet. 

Der vil dog altid være spe-
cielle arealer, som ikke egner sig 
til alle afgrøder. Det kan f.eks. 
være meget fugtige arealer, der 
kan komme flere af fremover i 
takt med den stigende nedbør, 
som følger med global opvarm-
ning. Her kan det være en fordel 
at skifte fra dyrkning af korn- 
og frøafgrøder til pil, som har et 
stort vandforbrug, og som tåler 
en fugtig jord.
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