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Indledning 
Miljøstyrelsen har bedt DCE om at vurdere effekt og barriere af tidlig sået 
vinterbyg, vinterrug og triticale som alternativ til efterafgrøder, især effekten 
på N-udvaskning samt potentiale. Desuden ønsker Miljøstyrelsen en vurde-
ring af antagelse om at jordbrugere, der anvender tidlig såning som alterna-
tiv til efterafgrøder, fortsætter med at så deres vintersæd umiddelbart efter 
7. september og at dette indregnes i omregningsfaktoren jf. Den gode bestil-
ling (Bilag 1). Baggrund for bestillingen er at tidlig såning af vinterhvede 
blev en mulig alternativ til at opfylde krav om udlægning af efterafgrøder 
fra planperiode 2014/2015 (Naturerhvervsstyrelsen, 2014). 

Effekt og potentiale for tidlig sået vinterbyg, vinterrug og  
triticale   
DCA har i svar på bestilling fra NAER udarbejdet et notat af 28. januar 2015 
om effekt samt barrierer omkring brugen af tidlig sået vinterbyg, vinterrug 
og triticale (Thomsen et al., 2015a).  

Af DCA’s notat fremgår, at der ikke foreligger udvaskningsmålinger for ef-
fekt af at så vinterbyg, vinterrug og triticale tidligere end normalt. DCA 
vurdere at N optagelse i efteråret for disse kornafgrøder nogenlunde svarer 
til den tilsvarende N optagelse i vinterhvede. DCA har estimeret at tidlig så-
et vinterhvede har en meroptagelse i overjordisk biomasse på ca. 7 kg N/ha 
ved at så vinterhvede før 7. september frem for 21. september. 

DCA har antaget, at en effekt på N udvaskning af tidlig såning af vinterhve-
de svarer til meroptagelse i afgrøden om efteråret. DCE’s vurdering hertil er, 
at der kun ligger et enkelt udvaskningsforsøg og kun for et år, der kan per-
spektivere/validere om ovennævnte antagelse er gyldig, og at der derfor er 
knyttet en betydelig usikkerhed til DCA’s vurderede effekt af tidlig såning 
på 7 kg N/ha. 

Med hensyn til at vurdere effekt af tidlig såning på baggrund af et enkelt 
udvaskningsforsøg og den usikkerhed der knyttes hertil, har DCE tidligere 
skrevet herom i (Blicher-Mathiesen 2014). 

”Forsøget med udvaskningsmålingen er beskrevet i Oversigt over landsfor-
søgene 2013  (Melander et al., 2013)(tabel vist i Bilag 1). Heraf fremgår det, at 
udvaskningen ved tidlig såning d. 31. august udgør 16 kg N/ha, mens ud-
vaskning ved normal tidspunkt for såning d. 13. september udgør 30 kg 
N/ha, en forskel på 14 kg N/ha. Selvom der gennemsnitlig er en stor forskel 
i udvaskning mellem de to tidspunkter for såning, er forskellen ikke signifi-
kant. For planteoptagelse var der en signifikant forskel om efteråret på 12 kg 
N/ha imellem de to tidspunkter for såning. Derimod er der en meget lille og 
ikke signifikant forskel for den samlede N-optagelse i kerneudbyttet: Ved 
normalt tidspunkt for såning er den samlede optagelse 127 kg N/ha i kerne-
udbytte, medens den ved tidlig såning er 126 kg N/ha.  

Forsøgets resultater tyder på, at der er en effekt af tidlig såning på udvask-
ningen om efteråret, men det er uvist, i hvilket omfang effekten kan opskal-
leres til generelt at gælde for alle jordtyper og for flere år (flere klimatiske 
forløb).  Det er efter DCE’s opfattelse derfor nødvendigt at måle udvasknin-
gen over flere år og på flere jordtyper, for at opgøre en repræsentativ og sik-
ker udvaskningseffekt af tidlig såning. 
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Det er velkendt at udvaskningen viser en betydelig variation i forhold til 
mængden af nedbør og perkolation gennem rodzonen (Sieling & Kage, 
2006). Data fra jordvandsstationerne i Landovervågning viser, at der både 
findes betydelig år til år variation betinget af vejrforholdene de enkelte år 
(Figur 1) samt en betydelige geografisk variation inden for landet (Figur 2) 
idet nedbør og fordampning varierer med høj nedbør og lav fordampning i 
Vest- og Sønderjylland og lav nedbør og høj fordampning på Øerne. Det er 
derfor en betydelig usikkerhed ved kun at anvende en enkelt måling på en 
enkelt lokalitet og for et enkelt år til at beregne en omregningsfaktor for tid-
lig såning af vinterhvede som alternativ til efterafgrøder. 

 

Potentialet for at landmænd kan anvende andre vinterkornafgrøder end vin-
terhvede er også beskrevet i Thomsen et al., 2015a. I 2013 udgjorde vinter-
hvede ca. 540.000 ha, vinterbyg 111.000 ha, vinterrug 88.000 ha og triticale 
ca. 13.000 ha (data fra Danmarks Statistik, Statistikbanken). 

I DCA’s svar gøres der opmærksom på, at vinterbyg generelt betragtes som 
mere følsom over for ændringer i såtidspunkt, samt at det økonomisk og 
dyrkningsmæssigt vil være uhensigtsmæssigt at anvende tidlig såning for vin-
terbyg, som risikerer udvintring og øget sygdomsangreb. Erhvervet har desu-
den ej heller efterspurgt vinterbyg, som en mulig afgrøde til tidlig såning. 

Figur 1. Størrelse af kvælstofud-

vaskning i forhold til år til år per-

kolation opgjort for hvert af årene 

i perioden 1991-2010 Hvert punkt 

viser den gennemsnitlige ud-

vaskning for 30 jordvandsstatio-

ner, hvor udvaskningen er opdelt 

i tre perioder, 1991-1993, 1994-

1997 og 1998-2010, idet udvask-

ningen er reduceret hen over 

årene som følge af implemente-

rede virkemidler i Vandmiljøpla-

ner..    

Figur 2. Størrelse af kvælstofud-

vaskning i forhold til perkolation 

opgjort for 30 lokalitet med jord-

vandsstation i Landovervågnin-

gen, hvor jordvandsstationerne er 

placeret i 5 oplande i henholdsvis 

Himmerland, Sønderjylland, 

Østjylland, Fyn og Lolland.  Hvert 

punkt repræsenterer et gennem-

snit af målinger for perioden 

1991-2012. 
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De to øvrige, vinterrug og triticale vil potentielt kunne øge arealet, som kan 
indgår i virkemidlet tidlig såning med ca. 123.000 ha. Hvor vidt det vil øget 
anvendelsen af virkemidlet ift. 2014 er svært at forudsige, idet der i 2014 
blev høstet tidligt efter en varm og solrig sommer. Der var derfor nogenlun-
de optimale betingelser for at anvende tidlig såning som et virkemiddel. Be-
grænsning i anvendelse af tidlig såning kunne evt. i højere grad være betin-
get af tidspres for at nå at så inden 7. september, end at der ikke er tilstræk-
kelig vinterkorn afgrøder i sædskiftet, som kan komme i betragtning. 

Risiko for øget anvendelse af bekæmpelsesmidler 
Barriere for tidlig såning af vinterkorn er angreb af skadevoldere som f.eks. 
snegle og bladlus og plantesygdomme som f.eks. fodsyge, trådkølle og hav-
rerødsot. Ifølge landbrugsavisen 10. april 2015 øger tidlig såning angreb af 
havrerødsot, en virus som overføres af bladlus. Er afgrøden smittet med vi-
rus dør den eller udvikler små og golde aks. Virussen havrerødsort kan ikke 
bekæmpes, mens bladlussene der spreder smitten kan. Ved alvorlig angreb 
af virus må landmanden ompløje afgrøden og så vårbyg om foråret. 

Tvangsmodning af korn kan fremmes ved nedvisning med glyphosat, hvilket 
er tilladt 10 dage før høst. Ifølge Ingeniøren 19. august 2013 vurderer plante-
avlskonsulent Torben Bach Hansen, Agri Nord at ca. 10 pct. af kornarealet og 
25 pct. rapsarealet nedvisnes for at opnå ensartet modning. I år hvor afgrøden 
modner sent kan det tilskynde landmænd at nedvisne korn og raps, for at 
kunne nå at så vinterkorn indenfor tidsfristen for tidlig såning 7. september. 
Man bør derfor være opmærksom på, hvorvidt tidlig såning kan være et inci-
tament til at øge anvendelse af bekæmpelsesmidler for landmænd, der an-
vender tidlig såning af vinterhvede som alternativ til efterafgrøder. 

Omregningsfaktor for tidlig såning af vinterhvede 
Forudsætningerne for omregningsfaktor mellem tidlig såning og efterafgrø-
der på 5:1 er beskrevet i Thomsen et al., (2014). Ud fra registrerede såtids-
punkter i landovervågningsoplandene i perioden 2008-2011 er det opgjort, at 
3,6 % af vinterhvedearealet blev sået før 7. september. Opskalleres til hele 
arealet med vinterhvede i samme periode udgør dette areal 24.000 ha. Hvis 
174.000 ha. sås før 7. september og effekten på 7 kg N/ha skal korrigeres for 
at 24.000 ha. allerede blev sået før denne dato, inden dette alternativ til efter-
afgrøder blev indført, vil omregningsfaktoren udgøre 1:5. Se tabel her under, 
som er kopi af tabel 3 i Thomsen et al., (2014). I beregningen er det forudsat, 
at de landmænd der tidligere har sået vinterhvede før 7. september på 24.000 
ha, også vil anvende dette virkemiddel som alternativ til efterafgrøder. 

Hvis andelen på 24.000 ha ud af 174.000 ha, 14 pct. skal korrigeres i effekten på 7 
kg N/ha bliver effekten 6 kg N/ha for tidlig sået vinterhvede. Relateret til den 
gennemsnitlige effekt af efterafgrøder på 29 kg N/ha giver det en faktor 1:5. 

Ved et mindre areal med tidlig sået vinterhvede vil korrektionen blive større 
og omregningsfaktoren højere. I Thomsen et al. (2015a) er det for efteråret 
2014 opgjort et vinterhvedeareal på 327.966 ha, hvoraf 162.739 ha er ind-
meldt som tidlig sået før 7. september. Vejforholdene i august og september 
2014 var som før nævnt optimal for tidlig såning, idet der blev høstet tidligt 
efter en varm og solrig sommer. Derfor var efteråret 2014 optimal til at få så-
et vinterhvede tidlig. Nogle år må det forvente, at være vanskeligt at nå at så 
det samme store areal før 7. september. Et mindre areal med tidlig sået vin-
terhvede vil betyde at omregningsfaktoren vil stige.  
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I Thomsen et al. (2015b) har DCA svaret på NAERs spørgsmål: ” Hvis det an-
tages at 50-80 % af de jordbrugere der anvender tidlig såning fortsætter med at så 
vinterafgrøder umiddelbart efter den 7. september, således at et større areal bliver så-
et tidligere end normalt, hvad burde omregningsfaktoren mellem efterafgrøder og 
tidlig såning så sættes til? (jf. SEGES forudsætninger for fastlæggelse af en omreg-
ningsfaktor på 1:2). …”. 

I DCAs svar beregnes omregningsfaktoren til 1:3, når det antages at 50 eller 
80 % af jordbrugerne, der i 2014/2015 anvender tidlig såning som et alterna-
tiv fortsætter med at så vinterhvede umiddelbart efter d. 7. sept. 

DCE’s kommentar til den mindre omregningsfaktor på 1:3 frem for 1:5 er, at 
den alene er baseret på antagelsen om at nogle landmænd fortsætter sånin-
gen af vinterhvede umiddelbart efter skæringsdatoer d. 7. september. Og at 
det ikke vil være muligt ved kontrol at sanktionere landlænd, der ikke har 
sået vinterhvede umiddelbart efter 7. september, idét såningen mellem 7. og 
10. september forlods er antaget og indregnet i omregningsfaktoren på 1:3. 
Dansk landbrugsregulering har siden starten af 1990’erne primært fokuseret 
på at anvende virkemidler, hvor udbredelsen kunne kontrolleres. Det vil an-
tagelse om såning efter skæringsdatoen dog kunne, men landmændene vil 
ikke kunne sanktioneres, fordi det ikke er et krav. Det bør derfor overvejes 
at udsætte skæringsdatoen 3 dage til d. 10. september og at omregningsfak-
toren justeres i forhold hertil. 

Referencer 
Blicher-Mathiesen (2014). Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig 
såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder. Notat til Miljø-
styrelsen af 12. maj 2014. 6 sider. 

Naturerhvervsstyrelsen (2014). Vejledning om gødsknings- og harmonireg-
ler. Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015. Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri. 165 sider. 

Thomsen, I.K., Jørgensen, L.N., Kudsk, P. Vinther, F. P. 2015a. Notat vedr. ud-
vikling af nyt alternativ i gødskningsloven ”tidlig såning”, som blev introdu-
ceret med virkning fra planåret 2014/15. Notat af 28. januar 2015. 6 sider. 

Thomsen, I.K., Hansen, E., Vinther, F.P. Kristensen, I.T. 2015b. Supplerende 
spørgsmål til besvarelse vedr. evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven 
”tidlig såning”. Notat af 26. marts 2015. 7 sider. 

Tabel 3. Scenarier med nuværende andel af tidlig såning af vinterhvede kombineret med stigende andel fremtidig tidlig såning 

og dertil hørende omregningsfaktor. I scenarierne er der alene inddraget areal med vinterhvede (kopi af tabel 3 fra Thomsen et 

al., 2014). 

Areal med vin-

terhvede i alt 

(ha) 

Nuværende 

andel med så-

ning før 7. sept. 

(%) 

Nuværende 

areal med så-

ning før 7. sept. 

(ha) 

Totalt fremtidigt areal 

med såning før 7. sept. 

(%) 

Totalt fremtidigt 

areal med såning 

før 7. sept. (ha) 

Omregningsfaktor 

efterafgrøde: tidlig  

såning 

682.000 3,6 24.000 3,6  24.000  - 

682.000 3,6 24.000 4,4  30.000  1:20 

682.000 3,6 24.000 7,0  48.000  1:8 

682.000 3,6 24.000 12,3  84.000  1:5,6 

682.000 3,6 24.000 25,5  174.000  1:4,6 
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Thomsen, I.K., Vinther, F.P., Hansen, E.M., Jørgensen, L.N., Kudsk, P. 2014. 
Notat vedrørende baggrundsdata til brug for den fremtidige arealregulering 
– besvarelse af spørgsmål A1-10. Notat til NaturErhvervstyrelsen 5. marts 
2014. 8 sider. 

Bilag 
Bilag 1. Den gode bestilling  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bilag a til 
Bilag 5 til rammeaftale mellem AU og MIM  

 

 

Den Gode Bestilling  

I relation til rammeaftalen mellem MIM og AU om forskningsbaseret myndighedsbetjening 
ved AU/DCE, er der udarbejdet en vejledning (bilag 5) til at sikre en optimal proces, klar 
ansvarsfordeling og sikker leverancestyring for opgaver inden for forskningsbaseret 
myndighedsbetjening. Det er her aftalt at anvende denne bestilling for at sikre klare 
aftaler om konkrete opgaver, hvor der ikke foreligger specifik kontrakt. 

1. Hvem bestiller og hvornår? 

☐ MIM, Departementet, den  ________________ 
☐ Naturstyrelsen, den ________________ 
☐ Miljøstyrelsen, den ________________ 
☐ Geodatastyrelsen, den ________________ 
☐ ____________________, den ________________ 

2. Hvad bestilles?  

☐ et fagligt bidrag til svar  
☐ et notat med henblik på drøftelse  
☐ et fagligt bidrag til beslutningsoplæg, svar til Folketinget m.m. 
☐ andet:  

 

 

 

 

 

3. Hvem skal modtage? 

Hovedmodtager      ____________________ 
Kopimodtagere      ____________________ 
(husk altid cc til AU/DCE’s hovedpostkasse dce@au.dk og cc til NST’s 
postkasse AUbestillinger@NST.dk) 

4. Hvad er baggrunden for bestillingen – hvorfor og til brug for hvad (kort beskrivelse)? 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:dmu@dmu.dk
mailto:AUbestillinger@NST.dk


Bilag a til 
Bilag 5 til rammeaftale mellem AU og MIM  

 
5. Dimensionering af besvarelse 

☐ kort faktuelt svar  
☐ kort notat kun med allervigtigste litteraturhenvisninger – ca. sidetal: _______  
☐ bemærkninger til et større dokument, afsnit eller sider, angiv hvilke 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evt. en beskrivelse af problemstillingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Evt. andre relevante oplysninger om særlige forhold af betydning for sagen. Beskrivelse 
af relevante oplysninger, som bestilleren kender til – og som kan have relevans for 
AU/DCE’s opgaveløsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

☐ andet

hth
Typewritten Text



Bilag a til 
Bilag 5 til rammeaftale mellem AU og MIM  

 
8. Proces 

Dato for aflevering:   ________________________________________________  
 

 
☐ Eventuelle milepæle med angivelse af tidsfrist 
 

 

 

 

 

 
☐ Oplysning om eventuelle/forventelige mødedatoer 

 

 

 

 

 

 

☐ Er andre universiteter/forskningsinstitutioner inddraget i opgaven 

hvis ja – hvilke 

 

 

 

 

 

 

hvis ja – om hvad 

 

 

 

 

 

 

  



Bilag a til 
Bilag 5 til rammeaftale mellem AU og MIM  

 
9. Offentliggørelse på AU/DCE’s hjemmeside 

Faglige bidrag til myndighederne skal som hovedregel offentliggøres så hurtigt som muligt, og 
det tilstræbes, at der ved opgavens igangsættelse laves en præcis aftale om 
offentliggørelse.   

Nedenfor anføres evt. særlige forhold omkring offentliggørelse: 

☐ Kan offentliggøres på hjemmeside samtidig med at svar afsendes til MIM  
☐ Kan offentliggøres 10 arbejdsdage efter afgivelse af svar 
☐ Kan offentliggøres en måned efter afgivelse af svar 
☐ Kan offentliggøres den ___________ 
☐ En eksakt dato for offentliggørelse kan ikke gives1  

☐ Svaret kan ikke offentliggøres på grund af2  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Til styregruppemøder med MIM udarbejder AU/DCE en liste over de svar, der ønskes på hjemmesiden og 
for hvilke, der ikke foreligger afklaring om dato for offentliggørelse 
2 I de tilfælde, hvor AU/DCE ikke kan offentliggøre svaret, vil AU/DCE inden igangsættelse af opgaven
foretage en vurdering af, om AU/DCE kan påtage sig opgaven 
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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen  

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt al-
ternativ i gødskningsloven, ”tidlig såning” 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) fremsendte den 3. december 2014 en bestilling til 
DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet (DCA), på 
evaluering af virkemidlet ”tidlig såning” på baggrund af 2 vækstsæsoner (2014/2015 
og 2015/2016), suppleret med en foreløbig statusopgørelse i henholdsvis januar 2015 
og januar 2016.  
 
DCA fremsendte den 17. februar 2015 den første foreløbige statusopgørelse (januar 
2015).  
 
NAER har i forlængelse heraf, med bestilling af 2. marts 2015, anmodet DCA om at 
besvare en række supplerende spørgsmål til besvarelsen af 17. februar 2015. 
 
Vedlagte notat udgør svar på de supplerende spørgsmål og er udarbejdet af seniorfor-
sker Ingrid Kaag Thomsen, seniorforsker Elly Møller Hansen, akademisk medarbej-
der Finn Piilgaard Vinther og videnskabelig medarbejder Inge T. Kristensen, alle In-
stitut 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”.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Flinterup 
Specialkonsulent,  
Koordinator for myndighedsrådgivning. 
 

 
 
 
Kopi til: Innovation 
 

 
 
DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
Aarhus Universitet 
Blichers Allé 20 
8830 Tjele 

Tlf .: 8715 6000 
Fax: 8715 6076 
E-mail:  dca@au.dk 
http://dca.au.dk/ 
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26. marts 2015 
 
 
  
 

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. evaluering af nyt alternativ i 
gødskningsloven ”tidlig såning” 
 Ingrid K. Thomsen, Elly Møller Hansen, Finn P. Vinther og Inge T. Kristensen, Aarhus Universitet, Institut for 
Agroøkologi 
 
 
BAGGRUND 
Tidlig såning er introduceret som nyt alternativ til efterafgrøder i gødskningsbekendtgørelsen med virkning 
fra planåret 2014/2015. NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 3. december 2014 fremsendt en bestilling til 
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) vedr. evaluering af virkemidlet på baggrund af 2 
vækstsæsoner (2014/2015 og 2015/2016), suppleret med en foreløbig statusopgørelse i henholdsvis januar 
2015 og januar 2016. 
  
DCA fremsendte den 17. februar 2015 den første foreløbige statusopgørelse (januar 2015).  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af efterafgrøde bekendtgørelsen for planperioden 2015/2016 har NAER 
nu, med bestilling af 2. marts 2015 fremsendt en række supplerende  spørgsmål til DCAs besvarelse af 17. 
februar 2015. 
 
Spørgsmålene samt de tilhørende besvarelser fremgår af nedenstående. 
 

 
BESVARELSE 
Spørgsmål A:  
Hvis det antages at 50-80 % af de jordbrugere der anvender tidlig såning fortsætter med at så 
vinterafgrøder umiddelbart efter den 7. september, således at et større areal bliver sået tidligere end 
normalt, hvad burde omregningsfaktoren mellem efterafgrøder og tidlig såning så sættes til? (jf. SEGES 
forudsætninger for fastlæggelse af en omregningsfaktor på 1:2). 
 
Svar til spørgsmål A: 
Forudsætningerne for omregningsfaktoren mellem tidlig såning og efterafgrøder på 5:1 er bl.a. beskrevet i 
Thomsen et al. (2014) og Thomsen & Hansen (2014). Af Thomsen et al. (2014) fremgår, at den 
gennemsnitlige sådato for vinterhvede er bestemt til 23. september. Efterfølgende er en ikke-lineær 
sammenhæng mellem sådato og kvælstofoptagelse (Hansen et al., 2008) tilpasset forsøgsresultater med 
tidlig såning af vinterhvede (Thomsen & Hansen, 2014). Ud fra denne sammenhæng (Figur 1) kan den 



øgede kvælstofoptagelse ved at fremrykke såtidspunktet bestemmes. Det er antaget, at den øgede 
kvælstofoptagelse svarer til den udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning. 
 
Ved at sammenligne kvælstofoptagelsen ved den gennemsnitlige sådato den 23. september med 
optagelsen den 7. september er der ud fra funktionen i Figur 1 fundet, at fremrykningen af såningen vil 
betyde et meroptag på 7 kg N/ha (Thomsen & Hansen, 2014). Ud fra dette meroptag og ved indregning af 
det areal, der allerede nu sås før 7. september (”dødvægt”), er der fastlagt en omregningsfaktor på 5:1, 
hvor fem ha vinterhvede sået senest 7. september kan erstatte én ha efterafgrøde (Anonym, 2015). 
 

 
Figur 1. Principskitse af kvælstofoptagelse som funktion af sådato. Der er antaget en reduktion af kvælstofoptagelsen på 5 % pr. 
dags udsættelse af såningen (Hansen et al., 2008).  

 
Ved fastlæggelsen af omregningsfaktoren for tidlig såning blev der ikke taget ikke hensyn til, at såningen 
som regel må påbegyndes tidligere end 7. september, for at et givent areal kan være tilsået senest 7. 
september. Ligeledes blev der ikke taget hensyn til, at nogle landmænd eventuelt vælger at fortsætte 
såarbejdet, således at der reelt bliver sået et endnu større areal end det tilmeldte før den gennemsnitlige 
sådato 23. september. 
 
Nærværende besvarelse giver et estimat for, hvordan omregningsfaktoren påvirkes, hvis 50 eller 80 % af 
jordbrugerne, der anvender tidlig såning som virkemiddel, fortsætter med at så efter 7. september. Bag 
beregningerne ligger en række forudsætninger og antagelser, og beregningerne kan derfor alene betragtes 
som retningsgivende.  
 
Det forudsættes, at det alene er de jordbrugere, der er tilmeldt virkemidlet tidlig såning, der indgår i 
beregningerne, og at kun de kan påvirke den nuværende omregningsfaktor ved at fortsætte såarbejdet 
efter 7. september. Der er derfor taget udgangspunkt i de bedrifter, der tilmeldte sig virkemidlet tidlig 
såning i efteråret 2014. Der er gennemført beregninger af, hvilken betydning det vil have, hvis hhv. 50 og 80 
% af disse fortsætter såarbejdet efter 7. september og indtil hele deres vinterhvedeareal er sået, dvs. indtil 
hhv. 50 og 80 % af de pågældende bedrifters resterende vinterhvedeareal er tilsået.  
  



Bedrifternes samlede areal med vinterhvede i 2012-14 er fundet ud fra Enkeltbetalingsordningen ved 
anvendelse af de CVR-numre, som NAER fremsendte i forbindelse med besvarelsen i Thomsen et al. (2015). 
I Tabel 1 er vist data for bedrifter tilmeldt virkemidlet tidlig såning. Som det fremgår, var det 
gennemsnitlige jordareal for bedrifter tilmeldt tidlig såning i 2014 180 ha. Det gennemsnitlige totale 
vinterhvedeareal for bedrifterne i 2014 var 71 ha, hvoraf 35 ha blev sået tidligt (Tabel 1).  
 
Tabel 1. Oplysninger fra Enkeltbetalingsordningen om bedrifter der i 2014 havde anmeldt tidlig såning af vinterhvede som 
virkemiddel og oplysninger for de samme bedrifter de to foregående år.  
 Bedrifter med tidlig såning i 2014 Alle bedrifter 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Antal bedrifter med tidlig såning som virkemiddel 4430 4521 4614    
Totalt jordareal (ha)   761.649 793.977 829.948 2.688.733 2.642.525 2.637.171 
Totalt areal med vinterhvede (ha) 274.196 269.873 327.966 582.997 536.819 643.522 
Gennemsnitligt jordareal pr. bedrift (ha) 172 176 180    
Areal med tidlig såning (ha)   162.739    
Resterende areal med vinterhvede, der ikke blev sået 
tidligt (ha)  

  165.227    

Andel tidlig såning af totalt areal med vinterhvede (%)   50    
Gennemsnitligt totalt areal med vinterhvede pr. 
bedrift (ha) 

62 60 71    

Gennemsnitligt areal med tidlig såning pr. bedrift (ha)   35    
Gennemsnitligt resterende areal med vinterhvede pr. 
bedrift (ha) 

  36    

 
Det antages i det følgende, at såarbejdet fortsættes, indtil hhv. 50 og 80 % af det resterende 
vinterhvedeareal på ca. 165.000 ha er sået, svarende til hhv. ca. 83.000 ha (50 % fortsætter) og 133.000 ha 
(80 % fortsætter) eller i gennemsnit hhv. 18 ha og 29 ha pr. bedrift.  
 
Da effekten af tidlig såning afhænger af såtidspunktet, er det i beregningerne nødvendigt at medtage, hvor 
lang tid det tager, at så et givent areal. Tidsforbruget afhænger imidlertid af såmaskinen (Anonym, 2014). I 
det følgende antages, at hver bedrift kan så 1,7 ha/time, dvs. at hver bedrift i løbet af en 8-timers 
arbejdsdag kan tilså ca. 14 ha. Herved kan det resterende gennemsnitlige areal på 36 ha sås i løbet af 2-3 
dage. Det antages derfor, at det vil være praktisk muligt at så arealerne på hhv. 18 ha (50 % fortsat såning) 
og 29 ha (80 % fortsat såning) pr. bedrift i løbet af maksimalt 3 dage. Ud fra differencen mellem 23. 
september og datoen for, hvornår det resterende vinterhvedeareal for de tilmeldte bedrifter er tilsået, er 
effekten bestemt ud fra Figur 1. 
  
Kvælstofoptagelsen i perioden fra 7. september og indtil hhv. 50 og 80 % af det resterende 
vinterhvedeareal på de tilmeldte bedrifter er tilsået, skal, som det er tilfældet med såningen før 7. 
september, korrigeres for ”dødvægten” dvs. for det areal, der alligevel ville være blevet tilsået i denne 
periode. Denne ”dødvægt” er vurderet til 10 % under antagelse af, at de tilmeldte bedrifter tidligere har 
sået på de samme tidspunkter, som beskrevet i Thomsen et al. (2014). Effekten af ”dødvægten” efter den 
7. september er efterfølgende fratrukket effekten af det fortsatte såarbejde. Resultatet af enten 50 eller 80 
% fortsættelse af såarbejdet er vist i Tabel 2 og Tabel 3.   
 



Tabel 2. Beregning af omregningsfaktor for tidligt sået vinterhvede under forudsætning af, at 50 % af jordbrugerne fortsætter med 
at så med samme intensitet efter 7. september, indtil bedriftens resterende vinterhvedeareal er tilsået.  
Areal sået senest 7. september 2014 (ha)§  162.000 
Resterende areal med vinterhvede, der ikke blev sået tidligt, alle bedrifter (ha) Fra Tabel 1 165.227 
50 % fortsat såning af resterende areal (ha) 165.227*0,5  ca. 83.000 
”Dødvægt” dvs. areal sået før 7. september inden virkemidlet tidlig såning blev indført (ha)*  24.000 
Effekt af såning af 162.000 ha senest 7. september fratrukket dødvægt (t N)§  969 
   
Afsluttet tidlig såning af de resterende 83.000 ha (7. september + 3 dage)  10. sep. 
Effekt af at rykke såtidspunktet fra den 23. til den 10. september (kg N/ha) Aflæst på Figur 1 5,2 
”Dødvægt”, dvs. andel af areal tidligere sået mellem 8. og 10. september* (%)  10 
Reelt øget areal sået mellem 8. og 10. september (ha) 90 % af 83.000 75.000 
Effekt af øget areal sået mellem 8. og 10. september (t N) 75.000*5,2 390 
   
Samlet effekt af tidlig såning fratrukket dødvægt fra før 7. september (t N) 969+390 1.359 
Effekt af tidligt sået vinterhvede ved 50 % fortsættelse af såning efter 7. september (kg N/ha) 1.359*1000/162.000 8,4 
   
Effekt af efterafgrøder (kg N/ha)¥  29 
   
Omregningsfaktor, antal ha med vinterhvede sået senest 7. september som kan erstatte én 
ha efterafgrøder under forudsætning af, at 50 % fortsætter såningen af vinterhvede indtil 
bedriftens resterende hvedeareal er tilsået 

 
29/8,4 

 
3:1 

§Thomsen et al. (2015). 
*Thomsen et al. (2014).  
¥Hansen & Thomsen (2014). 

 
Tabel 3. Beregning af omregningsfaktor for tidligt sået vinterhvede under forudsætning af, at 80 % af jordbrugerne fortsætter med 
at så med samme intensitet efter 7. september, indtil bedriftens resterende vinterhvedeareal er tilsået. 
Areal sået senest 7. september 2014 (ha)§  162.000 
Resterende areal med vinterhvede, der ikke blev sået tidligt, alle bedrifter (ha) Fra Tabel 1 165.227 
80 % forstsat såning af resterende areal (ha) 165.227*0,8 ca. 133.000 
”Dødvægt” dvs. areal tidligere sået før 7. september (ha)*  24.000 
Effekt af såning af 162.000 ha senest 7. september fratrukket dødvægt (t N)§  969 
   
Afsluttet tidlig såning af de resterende 133.000 ha (7. september + 3 dage)  10. sep. 
Effekt af at rykke såtidspunktet fra den 23. til den 10. september (kg N/ha) Aflæst på Figur 1 5,2 
”Dødvægt”, dvs. andel af areal tidligere sået mellem 8. og 10. september* (%)  10 
Reelt øget areal sået mellem 8. og 10. september (ha) 90 % af 133.000 120.000 
Effekt af øget areal sået mellem 8. og 10. september (t N) 120.000*5,2 624 
   
Samlet effekt af tidlig såning fratrukket dødvægt fra før 7. september (t N) 969+624 1.593 
Effekt af tidligt sået vinterhvede ved 80 % fortsættelse af såning efter 7. september (kg N/ha) 1.593*1000/162.000 9,8 
   
Effekt af efterafgrøder (kg N/ha)¥  29 
   
Omregningsfaktor, antal ha med vinterhvede sået senest 7. september som kan erstatte én 
ha efterafgrøder under forudsætning af, at 80 % fortsætter såningen af vinterhvede 
bedriftens resterende hvedeareal er tilsået 

 
29/9,8 

 
3:1 

§Thomsen et al. (2015). 
*Thomsen et al. (2014).  
¥Hansen & Thomsen (2014). 

 



Som det fremgår af Tabel 2 og 3, reduceres omregningsfaktoren ved de her gennemførte beregninger fra 
5:1 efter de nugældende regler til 3:1 i afrundede værdier for begge scenarier. Det skal bemærkes, at 
såningen i de her gennemførte beregninger er forudsat at foregå med en relativ høj intensitet efter 
skæringsdatoen 7. september.  
 
For beregninger af omregningsfaktorer på den beskrevne måde gælder, at der ikke er taget hensyn til den 
daglige udvikling i N-optag ved såning før 7. september, som fremgår af Figur 1. Den nugældende 
omregningsfaktor for såning senest 7. september på 5:1 tager altså ikke hensyn til, at en del af den tidligt 
såede hvede bliver sået endnu tidligere, hvor effekten er større på grund af den ikke-lineære 
sammenhæng. Effekten, og dermed omregningsfaktoren til efterafgrøder, er i princippet beregnet ud fra, at 
alle har sået den 7. september. Det tilsvarende gælder ved korrektion for ”dødvægten”. De her 
gennemførte beregninger er ligeledes foretaget på den måde, at hele såarbejdet betragtes som værende 
udført den 10. september, hvor det 50 eller 80 % af det resterende areal med vinterhvede på ejendomme 
tilmeldt tidlig såning efterår 2014 anses for fuldt tilsået.  
 
Generelt gælder, at hvis der i de oprindelige beregninger var blevet taget hensyn til den daglige udvikling i 
N-optag, ville omregningsfaktoren til efterafgrøder reduceres ved en antagelse om lav såintensitet før den 
7. september (dvs. såarbejdet er startet tidligt). Modsat ville en lav såintensitet af det fortsatte såarbejde 
(dvs. såarbejdet varer længe) efter den 7. september øge omregningsfaktoren. I de her gennemførte 
beregninger er der taget udgangspunkt i en relativ høj såintensitet efter 7. september (dvs. såarbejdet er 
hurtigt gennemført), hvilket altså er med til at minimere omregningsfaktoren. 
 
Det skal anføres, at ovenstående beregninger tager udgangspunkt i et enkelt år (2014), hvor de bedrifter, 
der tilmeldte sig virkemidlet tidlig såning, havde sået ca. 50 % af deres hvedeareal tidligt (Tabel 1). I andre 
år kan andelen af tidligt sået hvede af hele hvedearealet på bedrifterne være både større og mindre, og det 
vil påvirke de omregningsfaktorer, der beregnes ved hhv. 50 og 80 % fortsat såarbejde. 
 
Spørgsmål B:  
Kan man på baggrund af LOOP-data fra 2014 få en indikation af tidspunktet for såning af vinterhvede og 
evt. andre vinterafgrøder?   
 
Svar til spørgsmål B: 
I Thomsen et al. (2014) er præsenteret observationer fra LOOP vedr. såtidspunkter i hhv. vinterhvede, 
vinterbyg, vinterrug og triticale. For vinterbyg, vinterrug og triticale var der dog meget få observationer i 
forhold til vinterhvede. For vinterhvede var der 4.535 observationer baseret på perioden 1989-2011. For 
vinterbyg, vinterrug og triticale var såtidspunktet opgjort for 1997-2011, og antallet af observationer var 
hhv. 850, 131 og 326. LOOP-dataene fra 2014 vil kunne supplere de nuværende opgørelser, men der vil 
være tale om relativt få observationer, da der kun er tale om et enkelt år. Eksempelvis forelå der i 2012 kun 
139 observationer for såtidspunket for vinterhvede (Thomsen et al., 2015), og det må forventes, at der vil 
være betydeligt færre observationer for de andre vinterafgrøder. Vi vurderer derfor, at LOOP-data fra 2014 
ikke vil give en mere repræsentativ indikation af tidspunktet for såning i forhold til det, der er beregnet i 
Thomsen et al. (2014). 
 



Spørgsmål C:  
Hvis der kun var tidlig sået omkring 15 % mere vinterhvede end før alternativet blev indført, hvor meget 
effekt ville der så mangle i forhold til effekten af de efterafgrøder alternativet skulle erstatte? 
 
Svar til spørgsmål C: 
Ifølge en prognose fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, blev der i efteråret 2014 tilsået 642.000 ha med 
vinterhvede. Ved tidlig såning på 15 % udgør arealet 96.300 ha. Med en effekt på 7 kg N/ha svarer dette til 
en udvaskningsreduktion på 674 t N. Da ”dødvægten” antages at svare til 168 t N (Thomsen et al., 2015), vil 
den udvaskningsreducerende effekt blive 506 t N (Tabel 4).  
 
Med en omregningsfaktor på 5:1, svarer de 96.300 ha med tidlig såning til 19.260 ha med efterafgrøder, 
som forventes at have en udvaskningsreducerende effekt på 559 t N. Ved tidlig såning på kun 15 % af 
vinterhvedearealet, vil der ifølge disse beregninger være en øget udvaskning på ca. 53 t N i forhold til de 
efterafgrøder, den tidlige såning erstatter. Til sammenligning viste tilsvarende beregninger med et tidligt 
sået vinterhvedeareal på ca. 25 % af arealet, at tidlig såning ville have en positiv effekt på udvaskningen på 
27 t N (Thomsen et al., 2015). 
 
Tabel 4. Beregning af forventet udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning, hvis 15 % af vinterhvedearealet bliver sået tidligt, 
dvs. senest 7. september. 
Areal tilsået med vinterhvede efterår 2014 (Danmarks Statistik, Statistikbanken) (ha) 642.000 
15 % af vinterhvedearealet sået tidligt  (ha) 96.300 
Effekt af tidlig såning (kg N/ha) 7 
Udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning på 15 % af vinterhvedearealet  (t N) 674 
  
Areal sået før 7. september inden virkemidlet tidlig såning blev indført (Thomsen et al., 2014) (ha) 24.000 
Udvaskningsreducerende effekt af 24.000 ha (”dødvægt”) (t N) 168 
Udvaskningsreducerende effekt af tidlig såning uden ”dødvægt” (t N) 506 
  
Areal af 15 % tidligt sået vinterhvede modsvarer areal med efterafgrøder (omregningsfaktor 5:1) (ha) 19.260 
Forventet udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder (Hansen & Thomsen, 2014) (kg N/ha) 29 
Udvaskningsreducerende effekt af erstattede efterafgrøder (t N) 559 

 
Beregningerne i Tabel 4 er gennemført som i Thomsen et al. (2015), hvor arealet for ”dødvægten” er sat til 
24.000 ha som estimeret i Thomsen et al. (2014) ud fra det gennemsnitlige hvedeareal 2008-2011 på 
682.000 ha, hvor 3,6 % af arealet blev sået før 7. september. Det vil med 3,6 % af det oplyste areal på 
642.000 ha for 2014 (Tabel 1) svare til ca. 23.000 ha. ”Dødvægten” vil altså være lidt mindre i forhold til 
tidligere beregninger. Anvendes denne værdi for ”dødvægt” betyder det, at underskuddet ved at anvende 
tidlig såning på 15 % af arealet frem for efterafgrøder reduceres til 46 t. Tilsvarende vil der ved såning af ca. 
25 % være en øget effekt på 33 t mod de beregnede 27 t N i Thomsen et al. (2015).  
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