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Et godt økologisk sædskifte er udtryk for en helhedstænkning, hvor næringsstofferne recirkuleres 
inden for bedriften, og der er et samspil med naturen. Afgrøderne vælges ikke kun efter, hvad der 
skal bruges af foder på bedriften, eller hvad der kan sælges. De vælges også efter deres rolle i 
næringsstofkredsløbet og markens økosystem, deres udnyttelse af gødning, deres modstandskraft 
mod skadedyr og ukrudt på de enkelte marker samt den valgte jordbehandlingsteknik.

Adgang til gødning er en af flere centrale parametre, der indgår i tilrettelæggelsen af sædskiftet. 
Planlægning og styring af sædskiftet er helt centralt for, at økologiske jordbrugere opnår gode 
resultater på markerne. Det gode sædskifte opretholder en frugtbar jord, understøtter afgrødens 
sundhed, sikrer tilstrækkelige mængder af næringsstoffer og forebygger opformering af ukrudt.

Det økologisk sædskifte kræver derfor omhyggelighed, variation, løbende tilpasning og op-
timering via nye metoder og evt. samarbejde mellem planteavls- og husdyrbedrifter. I den 
økologiske planteavl er det ofte nødvendigt at importere næringsstoffer for at sikre en tilstrækkelig 
forsyning. Forsøgsresultater og praksis viser, at importerede næringsstoffer er nødvendige for at 
fastholde stabile udbytter på økologiske planteavlsbedrifter. Det er i den forbindelse generelt 
ønskeligt at udfase brug af konventionel husdyrgødning, hvilket kan lykkes på forsvarlig vis, 
hvis det samtidig sikres, at der indfases næringsstoffer fra andre kilder som erstatning herfor. En 
oplagt mulighed er, at der skabes langt bedre synergi mellem land og by, så de næringsstoffer, 
der fraføres det økologiske jordbrug med kød, mælk og afgrøder, føres tilbage fra by til land via 
recirkulering af affald og restprodukter. Derved vil der kunne opretholdes en fornuftig balance 
mellem input og output i det økologiske sædskifte uden brug af konventionel husdyrgødning.  

I det økologiske sædskifte er der ligeledes en række virkemidler, som bidrager til stabilitet i 
markdriften og til tilfredsstillende udbytter, og som hindrer opformering af ukrudt og sygdomme. 
Tilrettelæggelsen af sædskiftet er helt central for at opnå tilfredsstillende resultater i marken. I 
denne håndbog præsenteres den mest centrale viden til optimering af sædskiftet ift. afgrødevalg, 
gødning, samt brug af grøngødning og efterafgrøder. Alle er helt afgørende parametre for at 
tilføre og producere gødning på markniveau, undgå udvaskning af næringsstoffer og mindske 
ukrudtsproblemer i den økologiske planteavl.

God læselyst!

Forord

SÆDSKIFTE OG RECIRKULERING
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01

JORDENS FRUGTBARHED 
OG SÆDSKIFTETS FORFRUGTSVÆRDI
JORDENS FRUGTBARHED
Sædskiftets vigtigste rolle er at bevare jordens frugt- 
barhed, og en af de væsentligste faktorer til det er 
at bevare indholdet af organisk materiale i jorden. 
Mængden af organisk stof har betydning for jordens 
fysiske egenskaber såsom aggregatdannelse og 
jordstruktur, samt jordens evne til at holde på vand, 
luft og temperatur, se figur 1. Det organiske materiale 
har også betydning for jordens kemiske egenskaber, 
herunder binding og frigivelse af næringsstoffer, tilve-
jebringelse af mikronæringsstoffer, kationbytnings-
kapacitet og funktion som pH-buffer i jorden. Jordens 
biologiske egenskaber bestemmes ligeledes primært 
af indholdet af organisk materiale, da det giver energi 

til mikroorganismer og har betydning for plantens 
muligheder for at udvikle rødder og for jordens evne 
til at frigive organisk bundet kvælstof, fosfor og svovl.

Regnormen er helt central i denne forbindelse, 
fordi den fortærer op til 80% af det organiske input 
og efterlader mellem 10 og 260 ton ekskrementer pr. 
hektar som føde til mikroorganismer. Regnormenes 
fortæring starter i svælget, hvor det organiske materi-
ale tilføres spyt. Herefter tilføres kalk i forrådsmaven 
og sand i muskelmaven, hvor sandkorn maler føden 
ved hjælp af meget kraftige muskler. Herefter sendes 
massen ud i tarmen, hvor den egentlige fordøjelse 
forgår. Transporttiden gennem tarmen varer nor-
malt en til tre timer. Ekskrementerne har i kraft af 

ORGANISK MATERIALES BETYDNING FOR JORDENS FRUGTBARHED OG KVALITET
Figur 1

Betydning for fysiske egenskaber:
• Aggregatdannelse, jordstruktur
• Indflydelse på jordens vandholdende evne
• Indflydelse på jorden beluftning og temperatur

Sandkorn
Porer

Porer

Porer

Organisk materiale

Kilde: Lars Stoumann Jensen.
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findelingen og komprimeringen et højere indhold af 
lettilgængeligt kulstof og basis næringsstoffer end 
det omgivende miljø. Tilmed forøger spyttet vandind-
holdet, og kalken skaber ideelle pH-forhold, så alle 
faktorer for en rig bakterie- og rodvækst er til stede.
Det er vigtigt at tage hensyn til, at der er flere ”hus-
dyr” under jorden end over jorden, se figur 2. Typisk 
er der en mikrobiel biomasse under jordoverfladen, 
der er 10 til 20 gange større end en typisk masse af 
husdyr over jorden. Med 800 kg ko pr hektar over 
jorden vil der mindst være 8.000 kg under jorden i 
pløjelaget. Det er derfor afgørende for et velfungeren-
de sædskifte og en optimal avl at bevare den store 
aktivitet under pløjelaget, så mikroorganismerne kan 
udføre deres funktioner optimalt. For at tilrettelægge 
det bedst mulige sædskifte tages udgangspunkt i den 
enkelte ejendom og de dyrkningsmæssige vilkår på 
og omkring bedriften med hensyn til jordtype, kapa-
citet, samarbejds- og afsætningsmuligheder.

I PRAKSIS
I praksis veksler sædskiftet mellem vårsæd, vin-
tersæd, bælgsæd og græs. Des mere mangfoldigt, 
sædskiftet er, des lavere er risikoen for, at afgrøder 
ikke lykkes, og at jordens mikroliv ikke vedligehol-
des. Problemer som knækkefodssyge, kålbrok og 
havrenematoder kan hurtigt opformeres og spre-
des ved for ensidigt afgrødevalg. Markerne skal så 
vidt muligt være grønne hele året, dels for at levere 

føde til mikroorganismer i form af rodeksudater og 
organisk henfald fra planten, dels for at kunne holde 
ukrudtet på et passende lavt niveau. Jordbearbejd-
ning ødelægger mikroorganismernes arbejde og skal 
begrænses til et minimum. Mekanisk pakning under 
tryk fra hjul betyder, at mikroorganismerne ikke kan 
opretholde deres luftskifte og eliminerer de gode 
effekter af sædskifte og henfald af organisk stof. En 
ideel jord bearbejdes nemt til et såbed og smuldrer 
uden at blive pulveriseret. Den modstår regn uden at 
danne skorpe og har et forgrenet net af hulrum, der 
kan opsuge store mængder vand. Den frugtbare jord 
tillader rødderne gode vækstvilkår og leder rigeli-
ge mængder luft frem til mikroorganismerne, der 
sidder i en tæt krans omkring rødderne. Tag gerne en 
spadeprøve i marken for at følge jordens struktur og 
beskaffenhed. Har jorden krummestruktur? Klistrer 
jorden sammen eller består den mest af mineralske 
partikler? Røddernes antal, farve og form vidner om 
jordens evne til at omsætte organisk stof, og jordens 
lugt, sur eller sød, fortæller om mængden af liv. 

SÆDSKIFTETS FORFRUGTSVÆRDI
Mængden af organisk henfald og andelen af bælg-
planter har stor betydning for, hvor mange nærings-
stoffer, der kan overføres i jorden fra den ene afgrøde 
til den anden. Kløvergræs har et stort indhold af både 
organisk materiale og bælgplanter, hvilket betyder, 
at den efterfølgende afgrøde sædvanligvis ikke har 

Figur 2

Kilde: Knud Suhr.

JORDENS FRUGTBARHED - DEN BIOLOGISK AKTIVE JORD
Der er flere ”husdyr” under overfladen, end der er over den. Typisk er der 10-20 gange større 
mikrobiel biomasse end der er husdyr-biomasse på en græsmark.
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behov for yderlig tilførsel af gødning. Figur 3 viser 
resultater fra de Økologiske Landsforsøg i en om- 
pløjet kløvergræsmark, som er tildelt husdyrgødning. 
Udbyttekurverne for havre, vårbyg, vårhvede og 
vårtriticale er næsten vandrette, og der er så godt som 
ingen effekt af at tildele yderligere husdyrgødning.

 Forfrugtsværdien er høj nok til at dække afgrødens 
behov. Bemærk, at udbyttet af havre er godt 5 hkg. 
højere end af vårbyg, hvilket skyldes havrens særlige 
evne til at optage næringsstoffer løbende i hele 
vækstsæsonen. Forsøget er udført på både sand- og 
lerjord, men vises her som gennemsnittet af begge 
jordtyper. Udtages resultaterne fra sandjorden alene, 
viser de, at forskellen på udbyttet i havre og de andre 
vårsædsarter er endnu større. 

Ompløjning af kløvergræs før vintersæd har ikke 
samme effekt. Vintersæden kan ikke nå at opsamle 
alle de frigivne næringsstoffer fra kløvergræsset, og 
der er effekt af at tildele husdyrgødning om foråret. 

Bælgsæd som hestebønner, ærter og lupin har også 
høj forfrugtsværdi, men levner ikke samme mængde 
organisk stof til jorden som kløvergræs. 

Kvælstofeffekten af bælgsæd er afhængigt af ud- 
bytte og art. I tabel 1 ses værdier for det forventede 
potentiale for fiksering via knoldbakterierne i bælg-
sæd. Bemærk, at tabellen angiver værdier i total N, 
som skal mineraliseres via mikroorganismerne, inden 
det bliver tilgængeligt for den efterfølgende afgrøde. 

Afgrøde 15 hkg/ha 25 hkg/ha 35 hkg/ha 45 hkg/ha 55 hkg/ha

Markært 47 79 110 142 173

Hestebønne 63 105 148 189 230

Lupin 93 155 216 278 -

KVÆLSTOFFIKSERING I UDVALGTE PROTEINAFGRØDER VED FORSKELLIGE UDBYTTER
Tabel 1

TAG HENSYN TIL

• Hvad er dit mål med sædskiftet? 
• Hvad er de fysiske og håndværksmæssige  

forudsætninger? 
• Hvordan holdes jorden grøn størstedelen af året?

Kapitel 1: Jordens frugtbarhed og sædskiftets forfrugtsværdi
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FORFRUGTSVÆRDI I PRAKSIS
I praksis vil valg af afgrøde ske som en samlet vurde-
ring af faktorer som sædskiftesygdomme, ukrudts- 
tryk og næringsstofforsyning. Især bælgsæd, raps, 
kartofler, havre, hvede og kløvergræs stiller krav til 
forfrugten hvad angår sædskiftesygdomme.  Ærte-
syge, knoldbægersvamp, kartoffelskimmel, havre-
systenematoder, knækkefodsyge og kløvertræthed 
forebygges ved at vælge det rigtige sædskifte med 
tilpas mange år imellem afgrøder af samme art. 
Markens ukrudtstryk har også meget at sige i forhold 
til hvilken afgrøde, der vil opnå succes. Langstråede 
arter skygger godt, mens bælgsæd er meget åben i 
starten af sæsonen. Efterafgrødeblandinger udsået 
forår eller efterår, har til formål at forbedre forfrugts-
værdien for den kommende afgrøde på alle punkter. 
Færre sædskiftesygdomme, mindre ukrudt og bedre 
næringsstofforsyning er målet, hvilket kræver, at ar-
terne blandes i efterafgrøden. Sennep, vikke, cikorie 
og græs har forskellige egenskaber rodmæssigt og 
skygger for ukrudt på hver deres måde, men blandes 
de sammen opnås helheden, bredt forstået forfrugts-
mæssigt. Tilmed vil blandinger ofte i højere grad 

gavne humus- og kulstofbalancen i jorden, ligesom 
rødderne forbedrer jordstrukturen, og de forskellige 
bladstillinger har en positiv effekt på ukrudtstrykket.

BEST PRACTICE

En god metode til at tilrettelægge et godt sædskifte 
er at svare på spørgsmål som: Hvad er mine stra-
tegiske mål? Hvad er mine stærke og svage sider, 
herunder håndværk og driftsledelse? Hvordan er 
jordarrondering, naboskel, klassificering, miljøre-
striktioner mv.? Er der kontraktproduktioner, sam-
arbejdsaftaler og bindinger? Hvordan og hvor godt 
styres ukrudtet? Hvordan er mulighederne for nye 
samarbejdsrelationer? Hvordan er afsætningen? 
Hvordan ser arbejds- og maskinprofil ud? Hvor-
dan forholder jeg mig til likviditetsændringer? Skal 
bygninger tilpasses til salgsafgrøder og opbevaring 
af gødning? Hvordan er udbytter, næringsstofba-
lancer og samspil mellem afgrøder? Svarene er en 
guide til at udarbejde det sædskifte, der passer i 
sammenhængen og tilgodeser flest mulige forud-
sætninger og fysiske forhold.

Figur 3
VÅRSÆD MED FORFRUGT KLØVERGRÆS, 10 FORSØG 2006-2008.
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Kilde: Figur 2, side 277, oversigt over Landsforsøgene 2008. 



 |  11

Kapitel 1: Jordens frugtbarhed og sædskiftets forfrugtsværdi
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02

NÆRINGSSTOFFER
OG NÆRINGSSTOFFORSYNING
Næringsstoffernes tilgængelighed, opsamling og fastholdelse afhænger i høj grad af sædskifte,  

gødningsvalg og tidspunkt for tildeling. Optimal næringsstofforsyning er en omfattende opgave for 

økologiske landmænd, som kræver langsigtet planlægning. Målet med overvejelserne er at fremme et 

godt kredsløb med stærke afgrøder, der kan konkurrere med ukrudt og skadedyr og producere høje 

udbytter.

Rettidig forsyning af afgrøder med rette mængde og 
sammensætning af næringsstoffer er en af udfordrin-
gerne i økologisk planteproduktion. I de seneste år 
har væksten i det økologiske planteavlsareal været 

relativt større end væksten i husdyrproduktionen. Det 
betyder, at en stigende del af planteavlen afkobles fra 
husdyrproduktionen, hvilket sætter den økologiske 
næringsstofforsyning under pres, da planternes behov 

.

Import
F.eks. foder Eksport

Plante-
produkter

Biologisk N-fiksering
Atmosfærisk deposition

Næringsstoftab (udvaskning og emission)

Animalske
produkter

Husdyrgødning, 
såsæd mv.

Husdyrgødning

Jord Afgrøde

NÆRINGSSTOFBALANCER
Figur 4
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HVOR ER DER BRUG FOR DYBE 
RØDDER? - N EFTERVIRKNING FINDES 
ISÆR I DYBE JORDLAG

Figur 5
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for næringsstoffer ikke modsvares af en vækst i hus-
dyrproduktionen, der kan levere næringsstoffer.

Ud over et umiddelbart behov for at tilvejebringe 
alternative næringskilder end husdyrgødning, er det 
tilsvarende nødvendigt at fokusere på at holde hus 
med den tilgængelige næringsstofressource. Derfor 
skal det økologiske sædskifte tilrettelægges nøje 
efter bedriftstype, afgrødernes gødningsbehov og 
adgangen til husdyrgødning og andre gødningsmid-
ler fra egen bedrift og fra øvrige nærliggende kilder. 
Desuden skal sædskiftet i høj grad også planlægges, 
så forbruget af næringsstoffer optimeres ved, at de 
tilføres, når de bedst fastholdes i marken, optages af 
afgrøden og udnyttes bedst frem for, at de tabes ved 
udvaskning. Et veltilrettelagt sædskifte resulterer i 
sunde afgrøder, der kan konkurrere mod ukrudt og 
skadevoldere og sikre gode udbytter.

Næringsstoffernes optagelse i afgrøden og binding 
i jorden varierer, afhængigt af nærringstoffernes ke-
miske sammensætning og fysiske egenskaber. De en-
kelte næringsstoffers dynamik i jorden fra de tildeles, 
til de bindes og frigives til jordvæsken, er afgørende 
for både afgrødens evne til at optage næringsstoffer-
ne og risikoen for potentielt tab.

OMSÆTNING, TABSVEJE OG FASTHOLDELSE
Kvælstof tilføres i sædskiftet med kvælstoffikserende 
afgrøder og efterafgrøder og ved tilførsel af husdyr-
gødning eller andre organiske gødninger. Det sikrer 
en organisk kvælstofpulje i jorden. Omsætning af 
kvælstof sker kontinuerligt og forsyner afgrøder-
ne med næring.  Mineralisering af det organiske 
stof frigiver kvælstof, mens mikrobiel omsætning 
immobiliserer kvælstof. Desuden kan kvælstof tabes 
ved denitrifikation, fordampning af ammoniak 
eller lattergas og ikke mindst ved udvaskning ud af 
rodzonen. Hovedparten af jordens kvælstofpulje er 
ikke plantetilgængelig. Planterne optager kvælstof i 
form af ammonium og nitrat, der frigives eller tildeles 
jorden med gødning. 

Opløst kvælstof har høj mobilitet og udvaskes, hvis 
det ikke optages af afgrøden eller af en fangafgrøde. 
Derfor er det i det økologiske sædskifte væsentligt at 
være opmærksom på ikke alene at tilføre tilstrække-
lig mængde kvælstof men også at forebygge udvask-
ning. Den mængde kvælstof, der er i størst risiko for 
at blive udvasket, findes i de dybe jordlag. Derfor er 
det vigtigt, at afgrøder med forskellige roddybder 
kombineres i sædskiftet. Afgrøder med kort roddybde 

Kilde: Kristian Thorup-Kristensen Kilde: Kristian Thorup-Kristensen
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kan ikke optage al kvælstoffet og bør derfor kom-
bineres med afgrøder eller efterafgrøder med dybe 
rødder.

Figur 5 viser jordprofilens indhold af nitrat med 
forskellige forfrugter. Kvælstof, som er fikseret af en 
forfrugt af ært, har efterladt over 60 kg kvælstof i en 
dybde af 100 cm i maj det følgende år. For at få nytte 
heraf og undgå udvaskning, skal ært altid følges af en 
efterafgrøde, og efterfølgende vælges en afgrøde med 
dyb rodvækst. Figur 6 viser roddybden af forskellige 
afgrøder og efterafgrøder. Det ses, at efterafgrøder 
potentielt har dyb og hurtig rodvækst og således er 
bedst egnede som fangafgrøder, så kvælstof ikke 
udvaskes i vinterhalvåret.

FOSFOR
På de fleste jorder er der en relativt stor fosforpulje. 
Fosfor er meget reaktivt og bindes derfor villigt til 
organisk stof og jordpartiklerne. Det betyder, at selv 
med store fosforpuljer i jorden, er det kun en lille del, 
der findes opløst i jordvæsken og således er plantetil-
gængelig. Den vigtigste fosforkilde er husdyrgødning, 
men fosfor kan også tildeles med organiske restpro-
dukter som f.eks. træaske eller organiske gødninger. 

De biologiske og kemiske processer i det rodnære 
miljø er betydningsfulde for opløsning og frigivelse 
af fosfor til afgrøden, så derfor er en god frugtbar 
jord afgørende for, at fosfor frigives til jordvæsken. 
Fosfor udvaskes ikke i samme grad som kvælstof, 
men kan tabes ved jorderosion på jordoverfladen 
forårsaget af vand eller vind, samt ved nedvaskning 
af jord- og organiske partikler til dræn eller grøfter 
gennem makroporer eller ved overfladeafstrømning. 
Særligt på kuperede arealer nær vandløb og drænede 
humusjorder og lavbundsarealer, er der risiko for tab 
af fosfor. På jorder med normale eller høje fosfortal 
(>2) tilrettelægges sædskiftet, så der i størst mulig 
grad skabes balance mellem tilført fosforgødning og 
fosfor, der fraføres med afgrøden.

KALIUM
I de fleste danske jorder er der en stor kaliumpulje. 
Som med fosfor er det dog kun en mindre del af 
puljen, der er plantetilgængelig. Cirka 5 pct. af jordens 
indhold af kalium er potentielt tilgængeligt for planter-
ne hen over vækstsæsonen. Kalium tildeles med hus-
dyrgødning, men kan også tildeles med restprodukter 
som f.eks. protamylase og vinasse eller kaliumråsalt 

Kapitel 2: Næringsstoffer og næringsstofforsyning
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BEST PRACTICE

Planlæg sædskiftet så afgrøderne sikres forsyning af alle næringsstoffer. Kvælstofforsyningen er vigtig, men 
tag også højde for, at der ikke opstår fosfor- og kaliummangel, særligt hvis der ikke kan tildeles husdyrgød-
ning. Planlæg sædskifte, gødningstildeling og markarbejde, så afgrøder har optimal adgang til næringsstof-
fer. Det sikres f.eks. ved at tilpasse udbringningstidspunkt og -metode til afgrøden og gødningstypen. 

Tag jordanalyser med jævne mellemrum, så næringsstofomsætningen og humusindholdet i jorden følges. 
Registrér tildeling og udbytter på markniveau, så der skabes balance mellem tilførsel og frakørsel. Eksem-
pelvis flyttes potentielt store mængder kalium i et kvægbrugssædskifte, så kaliumniveauet kan ændre sig 
betydeligt i f.eks. kløvergræsmarker efter slæt. 

Næringsstofferne skal frigives, når afgrøden kan optage dem, og mineraliseringen af planterester skal times 
efter afgrøde og/eller efterafgrøde, så næringsstofferne fastholdes mellem to års hovedafgrøde. Vejrlig og 
klima giver en betydelig årsvariation på udbytter, kvælstofomsætning og udvaskning. Det er vigtigt, at sæd-
skiftet løbende tilpasses denne variation, så der opnås bedst mulig udnyttelse og fastholdelse af nærings-
stofressourcen. En afgrøde, der pga. f.eks. tørke giver et lavt udbytte, efterlader megen næring i jorden, som 
det er vigtigt at sikre opsamles efterfølgende. 

TAG HENSYN TIL

• En god og sund jord er udgangspunktet for et 
optimalt nærringstofkredsløbet i mark og på be-
drifter. Gode C/N forhold, høj mikrobiel aktivitet 
og et godt luftskifte i et veltilrettelagt sædskifte 
sikrer frigivelse og fastholdelse af næringsstoffer-
ne ift. afgrødens behov.  

• Fastlæg sædskiftets næringsstofforsyning med 
udgangspunkt i jordtype og gødningsbehov og 
kortlæg alle muligheder for at modtage eller 
udveksle gødning, biomasse eller restprodukter.

• Sørg for at sikre en sund balance mellem afgrø-
dens behov, fraførsel og adgang til næringsstof-
fer. Placér afgrøder og vælg de rigtige efterafgrø-
der, så næringsstofferne fastholdes på bedriften. 

og kaliumsulfat. Kalium har middel mobilitet og kan 
derfor tabes ved udvaskning, særligt på sandjord. 
De fleste afgrøder har et betydeligt kaliumbehov, og 
kaliummangel vil påvirke udbyttet væsentligt.  

SVOVL
Svovl er et essentielt næringsstof for de fleste afgrø-
der, særligt korsblomstrede afgrøder og græs. I jorden 
har svovl i vid udstrækning samme fysiske egenska-
ber som kvælstof. Svovl bindes til humus i jorden, 
men er kun plantetilgængeligt, når det findes opløst 
i jordvæsken som sulfat. Svovl tildeles med husdyr-
gødning, men er i den forbindelse typisk organisk 
bundet og skal frigives, før det er plantetilgængeligt. 
Ved akut svovlmangel kan der tildeles svovl, f.eks. 
med restprodukter som vinasse og protamylase, 
samt med patentkali. Opløst svovl udvaskes på lige 
fod med kvælstof, og for at modvirke dette anbefales 
det at etablere efterafgrøder. Særligt korsblomstrede 
efterafgrøder som sennep og olieræddike er velegne-
de til at fastholde svovl i jorden mellem to afgrøder.  

MIKRONÆRINGSSTOFFER 
Mikronæringsstoffer findes overvejende i uorganisk 
form og har lav mobilitet. Forvitring af jordmineraler 

og oxider er den vigtigste naturlige kilde. Jordens 
biologiske omsætningshastighed, iltningstilstand, 
reaktionstal, jordbearbejdning og -pakning har alle 
betydning for tilgængeligheden. Hovedudfordringen i 
et økologisk sædskifte er at sikre, at jorden er bio- 
logisk aktiv, samt jævnligt at kontrollere afgrøderne 
for specifikke mangelsymptomer.

Kapitel 2: Næringsstoffer og næringsstofforsyning
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SÆDSKIFTE OG GØDNINGSSTRATEGI  
PÅ FORSKELLIGE BEDRIFTSTYPER  
Bedriftstypen er i høj grad bestemmende for, hvordan sædskiftet kan sammensættes mest optimalt 

med en gødningsstrategi, der sikrer tilstrækkelig tilførsel til bedriftens avl. Muligheder og udfordringer 

i sædskiftet på forskellige bedriftstyper afhænger bl.a. af jordtype, foderbehov, gødningens tilgængelig-

hed og næringsstofbehovet i sammensætningen af afgrøderne.

KVÆGBEDRIFT
På kvægbedriften er der ved fornuftig brug af de 
tilgængelige næringsstoffer gode muligheder for at 
tilrettelægge et robust og sundt sædskifte med opti-
mal ukrudtskontrol og høj jordfrugtbarhed. Kvæg-
bedrifter har typisk overskud af kvælstof, men der er 
risiko for kaliumunderskud på bedrifter på sandjord. 
En central overvejelse er, hvordan optimal udnyttelse 
af næringsstofferne i marken sikres, og ikke mindst, 
hvordan unødig udvaskning af kvælstof og kalium 
undgås. 

Det er helt essentielt at planlægge sædskiftet og 
gødningsstrategien, så næringsstoffer er tilgængelige 
til tiden og tildeles efter den enkelte afgrødes behov. 
Skadedyr er sjældent et problem, og rodukrudt kan 
oftest bekæmpes, uden at jorden holdes sort i en 
længere periode.

PLANTEAVLSBEDRIFT
På planteavlsbedrifter kan næringsstofforsyningen 
være en udfordring, da der i vid udstrækning fraføres 
flere næringsstoffer, end der tilføres. Gødningsstrate-
gien skal derfor indtænkes nøje i sædskiftet, så næ-
ringsstofmangel i afgrøderne og udpining af jorden 
undgås. Det er vigtigt, at der er vekselvirkning mellem 
afgrøder og kvælstoffiksering fra bælgsæd, grøngød-
ning og efterafgrøder. Samtidig skal der fokuseres 
på valg af robuste afgrøder med en god konkurren-
ceevne over for ukrudt og skadedyr. Uanset om der 

er gødning til rådighed eller ej, bør kløvergræs indgå 
i sædskiftet, enten til grøngødning eller til salg som 
grovfoder. Der kan f.eks. udveksles grovfoder for gylle 
fra en kvægbedrift. Se tabel 3 – 6. Farverne i tabeller-
ne indikerer, om næringsstofbalancen på bedriften er 
i overskud (grøn), ’på vippen’ (gul) eller i underskud 
(rød) for hhv. N. P og K.

SVINE- ELLER FJERKRÆBEDRIFT
Svine- eller fjerkræbedrifter har typisk et behov for et 
kornrigt sædskifte for at kunne producere foder. Såle-
des er der de samme opmærksomhedspunkter som i 

Sædskifte Udbytte/ha

Helsæd: vårbyg/ært m. kl.udl. 6.000 FE

Kl.græs 7.200 FE 

Kl.græs 7.200 FE

Kl.græs 7.200 FE

Havre 50 hkg

Eksempel på sædskifte 100 kg N/ha, kvægbedrift på sandjord.

SÆDSKIFTE PÅ KVÆGBEDRIFT
Tabel 2
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PLANTEAVLSBEDRIFT NÆRINGSSTOFBALANCE

N P K

Lerjord, nedmuldet halm

Lerjord, halm fjernet

Sandjord, nedmuldet halm

Sandjord, halm fjernet

Næringsstofbalance, planteavl på hhv. ler- og sandjord med tilførsel af gylle, 50 kg N/ha. Sædskifte og udbytte fremgår af 
tabel 7.

NÆRINGSSTOFBALANCE PÅ PLANTEAVLSBEDRIFT
Tabel 4

PLANTEAVLSBEDRIFT NÆRINGSSTOFBALANCE

N P K

Sandjord

Lerjord

Planteavl på hhv. ler- og sandjord uden tilførsel til husdyrgødning. Sædskifte og udbytte fremgår af tabel 7.

NÆRINGSSTOFBALANCE PÅ PLANTEAVLSBEDRIFT
Tabel 5

SVINEBEDRIFT NÆRINGSSTOFBALANCE

N P K

Ingen fraførsel af halm

Fraførsel af halm

Svinebedrift på lerjord. 

NÆRINGSSTOFBALANCE, SVINEBEDRIFT
Tabel 6

NÆRINGSSTOFFORSYNING PÅ KVÆGBEDRIFT

Næringsstofbalance på en kvægbedrift. Farverne i tabel 3 - 6 indikerer, om næringsstofbalancen på bedriften er overskud (grøn), 
’på vippen’ (gul) eller i underskud (rød) for hhv. N. P og K. Sædskifte og udbytte fremgår af tabel 2. 

KVÆGEJENDOM, SANDJORD NÆRINGSSTOFBALANCE

N P K

Halm fraført

Halm nedmuldet

Gylle tilsat vinasse  eller prota- 
mylasse til K balance

Tabel 3
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TAG HENSYN TIL

• Vær opmærksom på typen og mængden af den 
gødning, der er til rådighed.  

• Prioritér gødningen rigtigt.
• Etablér samarbejde mellem husdyr- og plante-

avlsbedrifter, så der udveksles gødning og evt. 
grovfoder til fordel for begge parter. 

rent planteavlssædskifte i forhold til at hånd- 
tere ukrudt og skadevoldere, men bedriftens gød-
ningsforsyningen er selvsagt bedre. Det er vigtigt, 
at der tages analyser af gødningen for at tildele en 
mængde, der passer til de enkelte afgrøders gød-
ningsbehov. Er der underskud eller overskud, bør 
dette optimeres i sædskiftet. Særligt bør der være 
fokus på at holde på næringsstofferne ved strategisk 
brug af efterafgrøder, så udvaskning undgås. Er der 
næringsstofoverskud på bedriften, f.eks. fosforover-
skud på en fjerkræbedrift, bør det undersøges, om 
der kan udveksles gødning med en anden bedrift for 
at optimere nærringsforsyningen. 

DET OPTIMALE ØKOLOGISKE SÆDSKIFTE
Det bedste sædskifte for en økologisk bedrift fås ved 
en alsidig adgang til næringsstoffer – f.eks. fra flere 
typer husdyr – et passende areal og dyrkning af en 
variation af afgrøder til både foder og konsum. Dette 

kan sjældent opnås på bedriftsniveau, og derfor er 
det absolut en fordel, hvis der kan etableres sam- 
arbejder imellem nærliggende kvæg-, svine-, fjerkræ- 
og planteavlsbedrifter. Det kan også være en fordel 
af undersøge, om der er restprodukter, der kan indgå 
i næringsstofforsyningen i lokalområdet. Et samar-
bejde med et biogasanlæg kan ligeledes give fordele 
ift. at optimere og udnytte næringsstofflowet i et 
lokalområde.

Eksempel, sædskifte planteavl på hhv. ler- og sandjord med brug af 50 kg N. 

LERJORD SANDJORD

Sædskifte Udbytte/ha Sædskifte Udbytte/ha

Kløvergræs 0/5.000 FE Kløvergræs 0/5.000 FE

Havre med N-fiks. efterafgrøde 45 hkg Vinterrug med efterafgrøde 30 hkg

Vinterrug m. N- fiks. efterafgrøde 40 hkg Markært med efterafgrøde 30 hkg

Hestebønne med efterafgrøde 35 hkg Havre med efterafgrøde 30 hkg

Vårbyg med kløvergræs udlæg 35 hkg Vårbyg med kløvergræsudlæg 40 hkg

Eksempel, sædskifte planteavl på hhv. ler- og sandjord uden brug af gødning.

SÆDSKIFTE PÅ PLANTEAVLSBEDRIFT
Tabel 8

LERJORD SANDJORD

Sædskifte Udbytte/ha Sædskifte Udbytte/ha

Vinterhvede med efterafgrøde 45 hkg Kløvergræs 5.000 FE

Hestebønne 35 hkg Havre med olieræddike 40 hkg

Vårbyg med frøgræsudlæg 45 hkg Vårbyg med frøgræsudlæg 40 hkg

Alm. rajgræs til frø 1. år 10 hkg Alm. rajgræs til frø 1. år 9 hkg

Havre med efterafgrøde 45 hkg Markærter med eftergrøde 35 hkg

Vårbyg med kl.græsudlæg 40 hkg

SÆDSKIFTE PÅ PLANTEAVLSBEDRIFT
Tabel 7
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BEST PRACTICE

Opstil strategiske mål for, hvordan næringsstofforsyningen sikres til afgrøderne, med udgangspunkt i an-
tallet af dyr bedriften, og adgangen til husdyrgødning eller anden importeret gødning. Tildel altid gødning 
rettidigt og prioritér de afgrøder, der kvitterer bedst, dvs. har behov og udnytter gødningen bedst. Opstår der 
næringsstofmangel på planteavlsbedriften, skal der om muligt etableres samarbejde med udveksling af gød-
ning og afgrøder med en husdyrbedrift. Undersøg desuden, om der kan aftages gødning fra et biogasanlæg. 

Er husdyrgødning eller afgasset biomasse ikke tilgængelig, kan der hentes næringsstoffer ved at lade en 
større andel grøngødning indgå i sædskiftet. Det kræver en god strategi for forsyningen af kalium, fosfor 
og mikronæringsstoffer. Kløvergræs bør altid indgå i sædskiftet for at tilføre kvælstof, holde marken ren og 
bevare jordfrugtbarheden. Hvis græsset ikke fraføres bedriften, er det godt for kaliumforsyningen. Kan græs-
set afsættes til en kvægbedrift i bytte for gødning, det en god løsning. Et planteavlssædskifte, som ikke kan 
importere gødning, er ikke bæredygtigt på langt sigt, og ved begrænset adgang til husdyrgødning kan en 
løsning være at bruge recirkulerede næringsstoffer fra byerne eller biogasgødning.

Kapitel 3: Sædskifte og gødningsstrategi på forskellige bedriftstyper  
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04

EFTERAFGRØDER OG GRØNGØDNING

I planlægningen af sædskiftet er det ikke kun den enkelte afgrøde til salg eller foder, som kræver 

opmærksomhed og fokus. Valg og brug af grøngødning og de efterafgrøder, som skal sikre næste års 

hovedafgrøde, skal i lige så høj grad overvejes. Essensen er at holde jorden levende og fodre mikro- 

organismerne med organisk materiale i form af kulstof, som er af vital betydning for markudbyttet.

EFTERAFGRØDER
Efterafgrøder er liv! De transformerer kulstof fra 
atmosfæren til foder for jordens mikroorganismer i 
form af rodeksudater om foråret og om efteråret, når 
jordens kulstofbalance ofte er negativ. En levende 
jord genbruger næringsstoffer og sørger for, at de ikke 
går tabt til vandmiljøet. Liv gør jorden mere robust 
og stabil at arbejde med. Samtidig øger efterafgrøder 
antallet af plantearter i marken. En mangfoldighed af 
arter med forskellig blad- og rodform er nødvendig, 
hvis recirkuleringen af kulstof og næringsstoffer skal 
lykkes år efter år. Traditionelt har der været stort fo-
kus på efterafgrødernes evne til at opsamle kvælstof, 
fordi kvælstof konventionelt og miljømæssigt har 
udgjort en hovedhjørnesten i Danmarks miljøpolitik. 

Valg af efterafgrøde har da også stor betydning 
for, hvor stort udbyttet bliver det efterfølgende år. 
Brug af en enkelt art som efterafgrøde sikrer dog ikke 
mangfoldigheden i marken. En blanding af flere arter 
vil i højere grad opfylde formålet med efterafgrøden, 
se figur 8. Bælgplanter har stor effekt i forhold til 
kvælstofopsamling, men indleder først den energi-
krævende symbiose med bakterier i en mangel- 
situation. Mangfoldige efterafgrøder vil i højere grad 
end enkelte arter konkurrere mod ukrudt, forbedre 
jordstrukturen, forbedre vandhusholdningen – både 
den drænende og vandholdende evne – øge biodiver-
siteten over og under jordoverfladen og recirkulere 
flere næringsstoffer. Udfordringen er at sammensæt-

te den rette blanding, undgå konkurrence med ho-
vedafgrøden, modvirke høstbesvær samt sikre mod 
sædskifteproblemer som kålbrok og lignende.

EFTERAFGRØDER I PRAKSIS
Den sikreste praksis er at etablere efterafgrøden sam-
tidig med hovedafgrøden, dvs. udså en blanding af 
hoved- og efterafgrøde på én gang eller udså efteraf-
grøden umiddelbart efter hovedafgrøden. Etablering 
tidligt om foråret sikrer de bedste spiringsbetingelser 
og etableringsforhold. Når efterafgrøden er etable-
ret, skal der ikke bruges mere energi og tankekraft 
på den. De mest almindelige arter, der egner sig til 
undersåning samtidig med hovedafgrøden er: hvid-
kløver, sildig rajgræs, cikorie, sæddodder, farvevajd 
og jordkløver. Andre arter kan dog bruges, f.eks. kæl-
lingetand, vejbred og sneglebælg. Alle disse kan også 
udsås, efter hovedafgrøden er kommet op ved sidste 
radrensning eller sidste strigling. Jo længere, der 
ventes, des vanskeligere har efterafgrøden dog ved at 
etablere sig. Fugt- og skyggeforhold er afgørende. 

At så efterafgrøder efter høst af hovedafgrøden er 
en kamp med tiden, da vinteren nærmer sig. Til gen-
gæld er der et væld af muligheder for at sammensæt-
te den helt rigtige blanding. Nu kan alle de storfrøede 
arter bruges, f.eks. olieræddike, vikke, honningurt, 
boghvede, lupin og solsikke. Omkostningerne er dog 
alt andet lige større, fordi der skal etableres endnu et 
såbed, så efterafgrøden har de bedste betingelser.
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Figur 7
UDBYTTER I VÅRBYG SOM KUN ER GØDET AF EN NEDPLØJET EFTERAFGRØDE
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Kilde: Margrethe Askegaard og Erik Eriksen

Figur 8
EFTERAFGRØDEBLANDINGER FASTHOLDER NÆRING

Efterafgrøder med blanding af flere arter giver bedre fastholdelse af næringsstoffer i hele jordprofilen. 

• Vælg et miks af flere arter
• Bælgsæd/kløver skal indgå
• Behandl eftergrøder som en afgrøde
• Så så tidligt som muligt
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Hovedproblemet i Danmark, under vore nuværende 
klimaforhold, er dog stadig tidlighed. Landsberger-
blandingen bestående af rug, vikke blodkløver og 
rajgræs er den blanding, der bedst tåler sen såning. 
Såning af storfrøede arter fire uger før høst med pen-
dulspreder er også en mulighed, især under ustadige 
vejrforhold, og hvis der ikke er for meget bundukrudt 
i hovedafgrøden, som kan forhindre fremspiringen.

Crimpning og ensilering af korn giver tre til fire uger 
ekstra i forhold til normalt høsttidspunkt og levner 
et større vindue til at etablere efterafgrøden. Kornet 
mejetærskes med 30 – 40 pct. vand, valses og tilsæt-
tes syre for at sikre konservering. Opbevaring sker i 
ensilagestak, og kornet bruges til foder. Ribbehøst er 
også en mulighed på linje med crimpning, men her 
efterlades strået i jorden, hvilket ofte forsinker såtids-
punktet for efterafgrøden. Snitning af halm giver godt 
en uge ekstra i forhold til presning og kan under alle 
omstændigheder anbefales for at øge kulstofindhol-
det i jorden. Skårlægning af korn sikrer ofte en hurtig 
høst. Blot en dag på skår betyder, at saftspændingen 
i en ukrudtsfuld mark falder betydeligt, og høsten 
fremmes. Endelig betyder sorters og arters naturlige 
modningstidspunkt også en del. Vinterbyg modner 
først, derefter ært, rug, vårbyg, havre, hvede, vårtriti-
cale og hestebønne.

GRØNGØDNING
Grøngødning i traditionel forstand består af en græs-
blanding med hvid- og rødkløver. Blandingen ligger et 
helt år og opbygger jordens frugtbarhed. Grøngødnin-
gen virker sanerende over for ukrudt, mindsker den 
spiredygtige frøpulje og konkurrerer mod rodukrudt. 
Den kan også indpasses på forskellige måder i sæd-
skiftet i kortere tid. Historisk kendes grøngødningen 
langt tilbage i tid. I Norden brugtes Trevangsbruget: 
en vintersædsmark, en vårsædsmark og en brak-
mark. Brakmarken var vel at mærke ikke sort, men 
blev dyrket med bredbladede arter, som blev ned 
muldet. Hovedessensen er at holde grøngødningen 
i den vegetative fase, ungdomsfasen, hvor der til 
stadighed udvikles blade og rødder. Går planten først 
over i den generative fase, blomstring og frøsætning, 
går optagelse og produktion af næringsstoffer nor-
malt kraftigt ned. Planten satser alt på frøsætningen 
og en stigende del af plantemassen omdannes til 
lignin, som øger plantens kulstof-kvælstof-forhold og 
dermed udebliver chancen for hurtig omsætning af 
plantemassen ved nedmuldning. Derfor afslås grøn-
gødningsmarker ofte ved begyndende frøsætning, så 

planterne igen går ind i den vegetative fase.
Simple modelberegninger viser, at uanset korn-

prisen og uanset afsætningsmuligheder for kløver-
græsset, så kan det være økonomisk optimalt (DB 
2) at have op til 25 pct. kløvergræs i sædskiftet som 
grøngødning. Det giver et stabilt og robust sædskifte 
med en høj produktion i de resterende 75 pct. af 
sædskiftet. Det vil dog være en stor fordel, hvis der 
kan samarbejdes med en økologisk husdyrbruger 
om at udnytte kløvergræsset til foder og få nærings-
stofferne tilbage som gødning. Ud fra en kortsigtet 
betragtning kan det ved høje afgrødepriser ikke beta-
le sig, at kløvergræs indgår i sædskiftet, men på langt 
sigte medfører udeladelsen af kløvergræs en mindre 
frugtbar jord og derved stigende problemer med bl.a. 
rodukrudt. Fremover forbedres mulighederne for at 
afsætte biomasse til et økologisk biogasanlæg og 
modtage økologisk gødning fra samme forhåbentlig. 
Hvis der afsættes biomasse som kløvergræs eller 
halm til et biogasanlæg, skal der tages hensyn til, at 
der fraføres store mængder kalium.

GRØNGØDNING I PRAKSIS
Ved planlægningen af sædskiftet foretages en nøje 
vurdering af de muligheder, der er for at anvende 
grøngødning på en økonomisk konstruktiv måde. Vur-
deringen skal omfatte type af grøngødning, udsæds-
mængder og etableringstidspunkt samt muligheder 
for at udløse den opsamlede kvælstof på det rigtige 
tidspunkt til en kommende hovedafgrøde – så der 
skal tænkes fremad i sædskiftet.

Der vil være store fordele i at indarbejde en rutine 
for anvendelse af grøngødning i sædskiftet, så udsæd 
mm. er til rådighed i god tid. Udsæd af grøngødning 
er ofte dyr, så det bør overvejes hvilke såteknikker, 
der kan sikre god fremspiring, og som eventuelt kan 
nedsætte udsædsmængden. Andelen af kløvergræs i 
sædskiftet bør fastlægges, så den passer til bedriften, 
og sædskifterotationen bør ligeledes fastholdes, uan-
set om markedsforhold frister til at ændre på andelen 
af kløvergræs. Vær opmærksom på kløvergræsblan-
dingens indhold, hvis der er et ønske om at have græs 
eller kløverfrø til modenhed i sædskiftet, så der ikke 
opstår problemer med sortsrenhed.

Eftervirkningen af grøngødning er forskellig alt 
efter udnyttelse og længde af afgrødens periode i 
sædskiftet. Kløvergræs, der ligger i et år, har en meget 
stor eftervirkning, som er størst ved afpudsning eller 
afgræsning og mindst ved udnyttelse til slæt. Et klø-
verudlæg har en eftervirkning på under det halve.

Kapitel 4: Efterafgrøder og grøngødning
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BEST PRACTICE

Der foretages en faglig vurdering af, hvilken type af-
grøde, der egner sig bedst i de rette sammenhænge 
i sædskiftet. Hav gode rutiner, så udsæd og udstyr 
er til rådighed og køreklart på rette tid, da det skal 
gå stærkt med etablering efter høst. Brug den rigti-
ge teknik til nedmuldning, så gødningen udnyttes 
bedst muligt i den efterfølgende afgrøde.

TAG HENSYN TIL

• Brug efterafgrøder og grøngødning dynamisk i 
sædskiftet

• Få den rigtige timing i frigivelsen af  
næringsstofferne

• Så efterafgrøderne rettidigt

Figur 9
KILDER TIL GOD GRØNGØDNING

AFSENDER
(Grøngødning)

PLANTEART
Procent N og C/N-forhold
Forhold top/rod
Overvintringsevne
Alder/udviklingsstadie

NEDMULDNING
Tidspunkt
Metode
Jordmiljø

PLANTEART
Næringsstofbehov:

- Størrelse
- Tidspunkt

Rodsystem:
- Dybde
- Væksthastighed i dybden

MODTAGER
(Næste hovedafgrøde)

Kilde: Knud Suhr

OMSÆTNING
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BRUG AF GRØNGØDNING I SÆDSKIFTET

Grøngødning kan indgå i sædskiftet på flere måder. Herunder er listet en række af dem med metode, 
fordele og ulemper:

METODE FORDELE ULEPMER

Forårs udlæg af kløver 
i hovedafgrøde.

God effekt, mange arter 
kan bruges.

Dæksædsudbyttet påvirkes,  
høsten kan blive besværlig på grund af 
grønt i bunddække.

Udlæg af grøn- 
gødning efter høst.

God effekt efter tidlige afgrøder. Kræver såning først i august.

Såning/spredning af 
grøngødning i hoved- 
afgrøde før høst.

Kan sås rettidigt uden behandling af 
jorden.

Kræver at der er tilstrækkelig med fugt 
for at spire, og at afgrøden er ren for 
bundukrudt.

Salg af kløvergræs til 
kvægbruger.

God og sikker praksis i husdyrtætte 
områder.

Ikke alle har en kvægbruger i nærheden, 
og det er en forudsætning, at gyllen 
kommer tilbage.

Lucerne til grønpiller. God sædskifteafgrøde og forfrugt. Kun få tørrerier, dårlig økonomi i tørring, 
kræver kaliumgødning.

Kløvergræs som  
grøngødning.

Har god effekt i sædskiftet på alle 
parametre.

Afhængig af mange individuelle forhold 
på bedriften, der skal regnes på  
økonomien.

Grøngødning spredt  
på andre afgrøder.

Kan enten spredes friskt eller som 
ensilage, og effekten kan være  
ganske pæn.

Dyr gødning og praktisk vanskelig,  
nedmuldning nødvendig. C/N- forholdet 
skal være lavt, dvs. plantematerialet 
skal være forholdsvis ungt for at sikre 
virkning på det rigtige tidspunkt.

Dyrkning af kløver til 
frø.

God forfrugt, stor eftervirkning. Kræver kontrakt og de rigtige faciliteter 
og udstyr. Usikkert høstudbytte.

Dyrkning af bælgsæd. Bælgsæd er en god forfrugt og  
sænker sædskiftets kvælstofbehov.

Bælgsæd kan være en vanskelig afgrøde 
med ustabilt høstudbytte.

Dyrkning af blanding af 
korn og bælgsæd.

Nemmere at dyrke end ren bælgsæd, 
udbytterne er mere stabile, og  
kvælstofbehovet er lavere.

Det er ofte et krav, at afgrøderne kan 
adskilles ved salg. Forskellige modnings-
tidspunkter.

Grøngødning leveret  
til biogasanlæg.

God hurtigtvirkende gødning,  
som kan doseres ret nøjagtigt. 
Biomasse fra naturarealer kan også 
indgå i biogasanlægget og levere 
fosfor og kalium.

Kræver megen biomasse at få god 
økonomi i anlægget. Gødningsprisen 
er meget afhængig af afstanden. Er der 
langt til anlægget, kan transportomkost-
ninger være betydelige.

Etablere eget dyrehold, 
der er afpasset den 
kløvergræsproduktion, 
der er i sædskiftet.

Egen produktion af gødning og et 
formål med at dyrke kløvergræs.

Kræver bygningsmasse, miljøgodkendel-
se, arbejdskraft og udstyr til håndtering 
af foderet.

Kapitel 4: Efterafgrøder og grøngødning
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AFGRØDEVALG
Der er mange hensyn at tage ved valg og sammensætning af afgrøder i sædskiftet, da der er stor forskel 

på de enkelte afgrøders behov og egenskaber. Afgrødevalget afhænger af brugs- og afsætningsmulighe-

der, men skal ligeledes ske på grundlag af en afvejning af andre parametre som afgrødernes roddybde, 

konkurrencedygtighed, markudbytte, næringsstofbehov og -optag. 

AFGRØDERS SÆDSKIFTEMÆSSIGE EGENSKABER
Afgrøder har helt specifikke sædskiftemæssige 
egenskaber og kan påvirke efterfølgende afgrøder på 
forskellig vis. Som eksempler fremhæves udvalgte 
afgrøders egenskaber herunder. 

KLØVERGRÆS
Kløvergræs ompløjes om foråret forud for en 
vårafgrøde. Ved ompløjning frigives en stor mæng-
de kvælstof, der potentielt udvaskes, hvis ikke det 
tilbageholdes i en afgrøde, der efterfølges af en ef-
terafgrøde. Derfor bør der ved omlægning af græsset 
vælges afgrøder, der udnytter det frigivne kvælstof 
så effektivt som muligt. Det kan være vårhvede eller 
havre efterfulgt af en efterafgrøde. Vårbyg udnytter 
ikke kvælstof lige så effektivt som vårhvede eller 
havre. På lerjord kan der eventuelt sås vintersæd. Rug 
er et godt valg, da afgrøden optager en del kvælstof 
om efteråret og derfor begrænser risikoen for udvask-
ning. Vinterhvede er potentielt en god salgsafgrøde, 
men optager ikke kvælstof om efteråret, hvorfor 
den ikke bør følge kløvergæs, men placeres senere i 
sædskiftet, så kvælstoftabet begrænses. Uanset om 
der sås en vår- eller vinterafgrøde bør der etableres 
en efterafgrøde.

Veletableret kløverudlæg er en forudsætning for 
god næringsstofforsyning og højt udbytte i afgrøder 
de efterfølgende år. Kløvergræs etableres bedst som 

udlæg i en grønafgrøde om foråret. Udlægget kan evt. 
etableres om efteråret, men i så fald så tidligt som 
muligt efter høst. Hvis udlægget ikke er tilfredsstillen-
de, kan der isås frø i udlægget om efteråret efter høst 
af grønkorn. Udsæden er dog relativt dyr, så omhyg-
gelighed i etablering er vigtigt.

BÆLGSÆD I RENBESTAND
Bælgsæd, der er kvælstoffikserende og har høj 
forfrugtsværdi, er optimal i sædskiftet. Ved dyrkning 
af bælgsæd i renbestand skal marken være helt fri 
for rodukrudt, der ellers opformeres. En sen høst 
kan ligeledes føre til opformering af ukrudt, hvilket 
kan vanskeliggøre høsten. Alternativt kan bælgsæd 
etableres i blanding med korn.  

VINTERSÆD EFTER BÆLGSÆD
I marker med moderat rodukrudtstryk, kan der etab-
leres rug eller triticale, der trives på alle jordtyper og 
har høj konkurrenceevne over for ukrudt. Samtidig 
optager begge afgrøder næringsstof om efteråret, så 
tab ved udvaskning minimeres. Vinterhvede kan være 
en attraktiv salgsafgrøde, men optager kun en mindre 
mængde næringsstof om efteråret og bør kun dyrkes 
på marker, der er fri for rodukrudt.

MASKIN-, TØRRINGS- OG LAGERKAPACITET
Afgrøder i sædskiftet skal passe til bedriftens maskin-, 
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tørrings- og lagerkapacitet. Det kræver rettidighed at 
sikre det bedste resultat og fastholde kvalitet i afgrø-
den, og derfor skal den kunne behandles og hånd- 
teres optimalt inden, under og efter høst.

Undersøg hvilke krav, afgrøden stiller til maskin-
kapacitet i marken og ved høst, tørring og rensning, 
for at sikre bedst kvalitet og afsætning. Kan der ikke 

findes tilstrækkelig kapacitet på bedriften, hos ma-
skinstationen eller ved samarbejde med en kollega til 
at opfylde kravene, bør der vælges en anden afgrøde.

KONKURRENCEEVNE OG KVÆLSTOFBEHOV 
I sædskifter med høj andel af korn, frøgræs og bælg-
sæd er risikoen for opformering af rodukrudt større 
end i sædskifter med kløvergræs og grøngødning. I 
korntunge sædskifter er flere afgrøders konkurren-
ceevne mod ukrudt og skadevoldere begrænset, og 
det kræver omhyggeligt og kontinuerligt opsyn med 
ukrudtstrykket i afgrøderne hele året. Konstateres 
store ukrudtsbestande, er det essentielt, at bekæm-
pelse iværksættes rettidigt, f.eks. ved etablering af 
sommerbrak. Er bedriftens næringsstofforsyning 
begrænset, vælges afgrøder med lavt kvælstofbehov 
og høj konkurrenceevne, f.eks. rug, havre eller spelt. 
Frøgræs, raps og vårhvede har større kvælstofbehov 
og samtidig ringere konkurrenceevne over for ukrudt. 
Derfor egner de sig bedst på marker med god næ-
ringsstofforsyning og lavt ukrudtstryk. Både vårhvede 
og frøgræs udnytter kvælstof godt i vækstsæsonen. 
En veletableret vinterrapsafgrøde har et stort kvæl-
stofbehov, god konkurrenceevne mod ukrudt og god 
udnyttelse af kvælstof. Vårbyg optager og udnytter 
kvælstof i en relativt kort vækstperiode. Vinterhvede 

EKSEMPLER PÅ SÆDSKIFTER 
Nedenfor er vist eksempler på sædskifter under forskellige forhold. 

SÆDSKIFTE MED  
KLØVERGRÆS PÅ SANDJORD, FIREMARKSSKIFTE

SÆDSKIFTE 
MED KLØVERGRÆS 

Kløvergræs
Havre
Rug med efterafgrøde (forårssået)
Vårtriticale, kløverudlæg efter høst

Kløvergræs
Vårhvede med efterafgrøde af rajgræs
Vårhavre, rodukrudtsbekæmpelse  
(rugen kan sås sent)
Vinterrug med kløverudlæg efter høst af rug

SÆDSKIFTE 
MED KLØVERGRÆS 

SÆDSKIFTE 
MED GRØNGØDNING, KLØVER

Kløvergræs
Vårsæd med udlæg af efterafgrøde
Vårsæd, rodukrudtsbekæmpelse
Bælgsæd
Vintersæd med kløverudlæg (hvidkløver)

Vårbyg med hvidkløver
Havre med rødkløver
Vårhvede, rodukrudtsbekæmpelse
Bælgsæd, forskellig type bælgsæd i rotationen da 
der ellers er for kort tid imellem f.eks. ærter
Vinterhvede med hvidkløver

TAG HENSYN TIL

• Tag udgangspunkt i jordtypens potentiale i valg 
af afgrøder.

• Hav fokus på at optimere kvælstofniveauet i sæd-
skiftet og vedligehold det løbende.

• Tænk langsigtet. Hav ikke kun fokus på den enkel-
te afgrøde, men planlæg efter at give alle afgrøder 
de optimale forhold mht. f.eks. forfrugt, gødsk-
ning, ukrudtstryk og efterafgrøder. 

• Tag hensyn til de fysiske forhold til at håndtere 
afgrøderne.

• Monitorér marken løbende igennem hele dyrk-
ningssæsonen. Registrér problemer, fordele og 
ulemper ved afgrødevalget i den pågældende  
mark. Tilpas løbende sædskifte, dyrkningspraksis 
og afgrødevalg herefter.
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har et højt kvælstofbehov og relativt ringe konkur-
renceevne over for ukrudt. Afgrøder med relativt høje 
næringsstofbehov og ringe konkurrenceevne placeres 
i marker med lavt ukrudtstryk efter afgrøder med 
høj forfrugtsværdi og prioriteres højt ved fordeling 
af gødning. Der arbejdes hele tiden for at udvikle 
økologiske sorters egenskaber. Derfor anbefales det 
løbende at orientere sig om de tilgængelige og bedst 
egnede sorter til økologisk produktion på okologi.dk 
eller i oversigten over Økologiske Landsforsøg.

KONKURRENCEEVNE OG KVÆLSTOFBEHOV 
Områder i marken med misvækst eller dårligt etable-
rede afgrøder udgør en stor risiko for opformering af 
ukrudt og nærringsstoftab. Her skal hurtigst muligt 
iværksættes en genetablering eller en (rod)ukrudts-
behandling for at sikre kommende afgrøder. Det er 
vigtigt at monitorere ukrudt og afgrødens udvikling 
i hele vækstperioden. Gennemgå marken og vurder 
afgrøden, så beslutninger om ukrudtsbekæmpelse 
eventuel omsåning og lign. træffes på et solidt grund-
lag og giver mulighed for at håndtere problemer med 
en målrettet indsats. For at tilpasse sædskiftet løben-
de, både teknisk og økonomisk, er det nyttigt at have 
en sikker registrering af afgrødefordeling og -udbytter 
foregående år og en løbende positionsspecifik regi-

BEST PRACTICE

Tag hensyn til så mange parametre som muligt 
i afgrødevalget, f.eks. jordtype, fysiske forhold, 
tilgængelighed af næringsstoffer, brugs- og afsæt-
ningsmuligheder. Vær kritisk i vurderingen af af-
grøders tilstand i løbet af vækstsæsonen og ret op 
på eventuelle problemer hurtigst muligt, efter de 
konstateres, så påvirkningen af følgende afgrøder i 
sædskiftet minimeres. Søg viden om sorter og find 
de bedst egnede sorter til økologisk produktion i 
god tid, så de er i hus til rettidig såning.

strering af eventuelle problemer i de enkelte marker 
og afgrøder. Hertil er udviklet flere nyttige håndhold-
te beslutningsstøttesystemer og apps til smartphone. 
Registrér bl.a. tegn på næringsstofmangel, skade- 
dyrssangreb, ukrudt og sygdomme, og brug erfarin-
gerne i næste års afgrødevalg og dyrkningsstrategi. 
På den måde sikres en kontinuerlig forbedring og 
forfølgelse af det bedst mulige sædskifte.

Kapitel 5: Efterafgrødervalg
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UKRUDT, SKADEDYR OG SYGDOMME
Forebyggelse af ukrudt og skadedyr i økologisk landbrug kræver en vedholdende og målrettet indsats 

for at sikre bedst mulig styring med mindst belastning af økonomi og arbejdsindsats. En væsentlig del 

af styringen kan ske med optimal planlægning af sædskiftet, så der bliver mulighed for at sætte ind 

med de mest effektive bekæmpelsesstrategier på de rette tidspunkter.

UKRUDTSFOREBYGGELSE MED SÆDSKIFTET
I økologisk jordbrug er ukrudtsforebyggelse mindst 
lige så væsentligt som bekæmpelse. Afgrøderne skal 
selv klare så meget af det forebyggende arbejde som 
muligt, og stærke, konkurrencedygtige afgrøder sik-
res bedst ved at bevare en høj frugtbarhed i jorden, 
som omtalt i afsnit 1. I jord med ringe frugtbarhed er 
risikoen større for, at der avles åbne afgrøder med 
gode muligheder for, at ukrudt kan etablere sig. 

Et konkurrencedygtigt sædskifte kræver brug af 
konkurrencestærke afgrøder og anvendelse af første 
klasses såsæd. Det er vigtigt, at afgrøderne kommer 
godt fra start, og det gælder både den overjordiske 
og den underjordiske vækst. Kravene til udsædens 
sundhed, vitalitet og spireevne er afgørende for, at 
afgrøden får det nødvendige forspring i forhold til 
ukrudt og kan holde til eventuel mekanisk ukrudtsbe-
kæmpelse. 

Ukrudtet kan styres ved hjælp af sædskiftet, så 
enkelte ukrudtsarter ikke får lov at dominere. Det er 
nødvendigt at veksle mellem vinter- og vårafgrøder 
og rettidigt gribe ind over for problemukrudt med 
den rigtige strategi og maskinløsning. Derfor skal 
sædskiftet tilrettelægges, så der er mulighed for 
dette. Sædskiftet er en forudsætning for, at effektiv 
forebyggelse og bekæmpelse kan finde sted, men 
landmandens løbende iagttagelse af ukrudtets udvik-
ling og omfang er nødvendigt for, at der kan sættes 
ind rettidigt, så spredning og nyetablering forhindres. 
Det er en altid en igangværende proces, som kræver 
godt håndværk og god driftsledelse. 

SKADEDYR OG NYTTEDYR
Af hensyn til nyttedyrene er blandingsafgrøder, 
flerårige afgrøder og mellemafgrøder at foretrække 
frem for monokultur med færre planter pr. m2 og 
ringere muligheder for at kompensere for skader ved 
buskning eller udvikling af andre frøanlæg. Nyttedy-
renes betingelser kan i vidt omfang forbedres ved, 
at marken og markens omgivelser er så ”naturlige” 
som muligt, så der er skjul og levesteder. Samtidig 
kan skadedyrenes livsbetingelser forringes ved at 
bryde spredningsveje og holde dyrkningspauser, så 
overlevelse, overvintring, mulighed for at finde føde 
og formering besværliggøres. 

Forebyggelse mod skadedyr kræver andre indsat-
ser end god sædskifteplanlægning. Der kan f.eks. 
skaffes hjælp fra skadedyrenes naturlige fjender, 
f.eks. løbebiller, edderkopper, svirrefluer, snylte-
hvepse, mariehøns og guldøjer. De gode skadedyrs-
bekæmpere kan hjælpes på vej ved at etablere f.eks. 
stærekasser, beplantninger i læbælter, naturstriber, 
billebanker, insektvolde mv. På den måde kan gården 
opformere sin egen skadedyrsbekæmpelse. Derved 
kan der på naturlig vis skaffes hjælp til bekæmpelsen 
og i det hele taget holdes en ”naturlig” balance på 
ejendommen med hensyn til insekter og skadedyr. 

SÆDSKIFTESYGDOMME
Ved god planlægning af sædskiftet kan sædskifte-
bårne sygdomme næsten undgås eller holdes på et 
acceptabelt leje. For hver afgrøde er der et dyrknings-
interval imellem dyrkning på samme areal, som skal 
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overholdes. Med gode sanerende afgrøder i sædskif-
tet kan sædskiftebårne problemer i vid udstrækning 
undgås. Det er vigtigt at være opmærksom på kvali-
teten af udsæden og være selvkritisk ved f.eks. anven-
delse af eget korn til udsæd. Ved at se på de seneste 
års markplaner og planlægge sædskiftet herefter kan 
det sikres, at der ikke etableres afgrøder i sædskif-
tet, som kan give problemer med sædskiftebårne 
sygdomme. Der bør altid kun bruges sund udsæd af 
sorter med en høj resistens og andre specifikke kvali-
teter, der udspringer af sædskiftebehov, eksempelvis 
resistens mod havrenematoder.

AFGRØDERS KONKURRENCEEVNE 
Som beskrevet er der stor forskel på afgrøders kon-
kurrenceevne, hvilket bør indgå i forebyggelsesarbej-
det mod ukrudt, skadedyr og sygdomme. De stærke-
ste ukrudtskonkurrenter i sædskiftet er afgrøder som 
kløvergræs, helsæd, rug og grøngødningsafgrøder. I 
de afgrøder er det sjældent nødvendigt at forebygge 
eller bekæmpe ukrudt. I middelstærke afgrøder som 
havre, hvede og byg kan der være behov for mekanisk 

ukrudtsforebyggelse, særligt i første del af vækstsæ-
sonen. De svageste afgrøder i ukrudtskonkurrencen, 
f.eks. gulerødder, kål, roer, majs, løg og porre, kræver 
derimod rensning flere gange i vækstsæsonen. 
Markært og lupin har også svag konkurrenceevne 
over for ukrudt, og kræver derfor en helt ren mark 
før etablering. Begge afgrøder har høj forfrugtsværdi. 
Af hensyn til sygdomme skal den fornødne årrække 
mellem markært i sædskiftet sikres. 

Bælgplanter, der indgår i sædskiftet, kan ligeledes 
kategoriseres efter deres robusthed og konkurren-
ceevne over for ukrudt samt efter dyrknings- og 
udbyttesikkerhed. Kløverblandinger med hvidkløver 
og/eller rødkløver er meget robuste, relativt nemme 
at etablere, udbytterige i afgræsning og/eller ved 
slæt og sanerende for sædskiftet. Desuden har de 
positive egenskaber ift. at bevare jordens frugtbarhed 
og bekæmpe ukrudt. De afleverer store mængder 
fikseret kvælstof, som kan optages af den efterføl-
gende afgrøde og karakteriseres ofte som motoren i 
det økologiske sædskifte. Det kan være en udfordring 
at fravælge et kløvergræsskifte til fordel for f.eks. en 

BEST PRACTICE

Ud fra observationer i marken kortlægges problemområder med rodukrudt. Der lægges en strategi for be-
kæmpelsen, og sædskiftet tilpasses strategien. Der lægges også en strategi for forebyggelse mod andre typer 
af problemukrudt, f.eks. flyvehavre og korsblomstret ukrudt, og sædskiftet tilpasses strategien. Vælg kon-
kurrencestærke afgrøder med god strålængde og skyggevirkning, så ukrudtet får mindst muligt lys. Vælg 
det rigtige såtidspunkt og lav en optimal jordbehandling for at få afgrøderne godt fra start, så de kan gro 
fra ukrudtet. Husk, at krummestrukturen er behandlingsmidlet i f.eks. ukrudtsharvning. Det forudsætter en 
jævn mark og dermed godt dyrkningsmæssigt håndværk. Et jordtermometer kan sikre, at jordtemperaturen 
er den rette til, at afgrøden kan komme godt og hurtigt fra start. 

Ukrudtsbehandling skal ikke først ske, når ukrudtet er synligt fra førersædet i traktoren – så har behandlin-
gen ingen virkning. Undervurder aldrig ukrudtets evne til at brede sig meget hurtigt. Sæt derfor ind ved en 
lav tærskelværdi. Gå aldrig på kompromis for at dyrke en afgrøde med høj markedsværdi i en mark med stort 
ukrudtstryk. Der kan gå mange år, inden marken er under kontrol igen med hensyn til ukrudt, og det vil øde-
lægge rytmen i sædskiftet i mange år fremover. Giv plads i sædskiftet til de nødvendige behandlinger. Ofte er 
det nødvendigt at acceptere et kompromis imellem udvaskning af næringsstoffer og en effektiv behandling 
mod ukrudt. Observer og lær af erfaringerne med at bruge forskellige strategier på forskellige marker og i de 
forskellige afgrøder. Ukrudtsforebyggelse og -håndtering er altid en igangværende proces. 

Udarbejd en handlingsplan for at udvikle nyttedyrenes naturlige forhold, så de kan være med til at holde ska-
dedyrene på et acceptabelt niveau. Det gælder om at være på forkant med eventuelle problemer, observere 
grundigt i hele vækstsæsonen og notere, om iagttagelserne er vigtige. Det gælder om at håndtere problemer-
ne, inden de vokser sig for store, lære af erfaringerne og tilpasse sædskifteplanen til kommende år herefter. 
Sørg for, at planterne får tilstrækkelig gødning, og at jorden dyrkes uden at der påføres skader på jordstruktu-
ren. Høj vitalitet og god vækst øger plantens konkurrenceevne og dens evne til at komme sig efter et angreb.



 |  35

TAG HENSYN TIL

• Planlæg sædskiftet, så der veksles mellem 
enårige og flerårige afgrøder og mellem mere og 
mindre konkurrencedygtige afgrøder og sorter 
på de enkelte marker.

• Prioritér rettidig omhu i forebyggelse og behand-
ling af ukrudt, skadedyr og sygdomme.

• Observér og notér, hvad du ser i marken: hvilke 
ukrudtstyper, skadedyr og sygdomme er der, 
hvor i marken, hvornår i vækstsæsonen og hvor 
længe? 

• Brug kun sund og spiredygtig udsæd.
• Gør forholdene optimale for nyttedyr med f.eks. 

stærekasser, beplantninger i læbælter, naturstri-
ber, billebanker, insektvolde mv.

kornafgrøde. Hestebønner og forgrenet lupin har en 
moderat konkurrenceevne over for ukrudt, leverer 
en del kvælstof til den efterfølgende afgrøde og har 
høj forfrugtsværdi. Det kan dog være vanskeligt at 
sikre ens modningstid i forgrenet lupin, da afgrøden 
fortsætter med at danne nye grønne skud. Begge 
afgrøder høstes sent, og udbytter kan variere væsent-
ligt. Desuden kræver de gode tørringsfaciliteter.

ENÅRIGE OG FLERÅRIGE AFGRØDER 
Forskellige ukrudtstyper er ofte særligt udbredte 
i hhv. enårige og flerårige afgrøder, og en vekslen 
mellem dem i sædskiftet kan være med til at hæmme 
ukrudtets fremspiring og spredning. Ligeledes kan 
der med fordel planlægges efter at veksle mellem 
konkurrencestærke afgrøder og afgrøder, der mulig-
gør radrensning. Sædskiftet tilrettelægges, så fore-
byggelse af ukrudt kan ske før etablering af mindre 
konkurrencedygtige afgrøder. Kløvergræssets sane-
rende effekter kan med fordel udnyttes til at regulere 
sygdomme, skadedyr og ukrudt. I en veletableret, tæt 
kløvergræsmark vil selv forekomsten af rodukrudt 

være hæmmet. Er marken for åben, vil ukrudtet dog 
ofte kunne udnytte pladsen, lyset og næringsstoffer-
ne, og opformeres.

Kapitel 6: Ukrudt, skadedyr og sygdomme
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Figur 10
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07

SÆDSKIFTE, ØKONOMI OG PRISER
Det økologiske marked har været et marked i vækst, men også et forholdsmæssigt lille marked, der har 

været udsat for store prisudsving gennem årene. Siden 2005 er det dog alene gået fremad, og salget af 

økologiske varer i detailhandlen er steget voldsomt. Efterspørgslen på korn, mælk og kød har resulteret 

i stigende afregninger til landmanden. 

Det danske hjemmemarked er især afhængigt af 
tre faktorer: Danskernes efterspørgsel på økologi, 
andelen af omlagte arealer og mulighederne for 
import/eksport i Europa. Perioden fra 1999 til 2004 
var præget af en stor omlægningsbølge og store 
forventninger i andelsvirksomhederne om vækst i det 
økologiske hjemmemarked. Mange landmænd valgte 
økologien til, hvilket satte sit præg på priserne, da 
forbrugernes efterspørgsel på økologiske produkter 
ikke steg i samme tempo, se figur 10. Inden for de 
enkelte varegrupper er der stor forskel på, hvor stor 
den økologiske markedsandel er. Således er 52,3 pct. 
havregryn, 42,3 pct. gulerødder, 32,6 pct. æg og 31,6 
pct. konsummælk af den samlede markedsandel øko-
logisk, mens kun 4,1 pct. fjerkræ og 3,5 pct. svinekød 
af den samlede afsatte mængde er økologisk (Økolo-
gisk Markedsnotat 2018, Økologisk Landsforening). 
Der er derfor al mulig grund til at følge markedet tæt, 
inden markplanen lægges. 

EN AFVEJNING AF MANGE FAKTORER
En solstrålehistorie prismæssigt er økologisk raps, 

hvis værdi er steget eksplosivt i 2014 som følge af et 
stort behov i foodservicesektoren. Økologisk raps er 
dog ikke dyrkningssikker, da ukrudt, svampe og ska-
dedyr giver udfordringer for enhver avler. Gødnings-
behovet er stort, og afgrødens mange sygdomme 
stiller specifikke krav til sædskiftet. Ligeledes kræver 
det tidlige etableringstidspunkt om efteråret, at også 
forfrugten høstes tidligt. 

Afregningsprisen for økologisk raps er høj og dæk-
ningsbidraget tilfredsstillende, men reelt er det slet 

ikke prisen og potentialet for gevinst, der bestemmer 
årets afgrøder - det gør sædskiftet. Dækningsbidraget 
på raps er højt, men det fortæller ikke hele sandhe-
den. Tidlig etablering, stort behov for næringsstoffer 
og krav om en lav frøpulje i jorden betyder ofte, at 
kløvergræs er nødvendig som forfrugt, og at 4. og 
5. slæt kløvergræs ikke høstes, fordi rapsafgrøden 
skal etableres. Spildraps kan overleve ofte flere år og 
udgøre et ukrudtsproblem, og samtidig stiller raps 

Erik Kristensen, ØkologiRådgivning Danmark

PROGNOSEPRISER FODERHVEDE

Kr. pr. kg

År Økologisk Konventionel

2010 1,85 0,98 

2011 2,51 1,45 

2012 2,49 1,55 

2013 2,59 1,55 

2014 2,13 1,26 

2015 2,03 1,17 

2016 2,10 1,06 

2017 2,45 1,12 

2018 2,50 1,28 

Tabel 9
DEN ØKOLOGISKE HVEDEPRIS SAMMEN-
HOLDT MED KONVENTIONEL

Kapitel 7: Sædskifte, økonomi og priser
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af kålfamilien krav til fremtidige efterafgrøder. At 
tilvælge raps i sædskiftet har altså konsekvenser, der 
rækker langt ud over dyrkningsåret. 

Dækningsbidraget i økologisk havre er forholds-
vist lavt. Placeres havre efter kløvergræs udnyttes 
kløvergræssets forfrugtsværdi dog langt bedre end 
ved såning af andre kornarter pga. havrens særlige 
evne til at optage næringsstoffer gennem vækstsæ-
sonen. Havren kan sælges som glutenfri til konsum, 
hvis mejetærskeren rengøres inden høst, hvorved 
dækningsbidraget vil stige med et væsentlig tillæg 
til afregningsprisen. Det økologiske sædskifte skal 
fungere 100 pct. for at give et konstant udbytte år 
efter år. Biologi kommer før økonomi. Sædskiftesyg-

domme, næringsstoffernes udnyttelse og humusla-
gets vedligeholdelse betyder alt på den lange bane, 
så kortsigtede beslutninger kan blive dyre økonomisk 
set. Markedet skal derfor primært bruges til at fintune 
sædskiftet i en økologisk sammenhæng. Er afgrøden 
havre, skal der måske laves en strategi for, hvordan 
en avl af grynhavre sikres. Er afgrøden kartofler, skal 
sorten bestemmes i forhold til anvendelsen: chips 
eller konsum. Økonomi er i en økologisk kontekst et 
bæredygtighedsmål, et middel til at opnå en stabil 
og vedvarende produktion af sunde fødevarer, men 
samtidig et middel til at udvikle bedriften og bidrage 
til de fælles samfundsgoder f.eks. rent drikkevand og 
sociale arbejdspladser.

Tabel 10
DÆKNINGSBIDRAG, ØKOLOGISK HAVRE

EMNE KVANTUM PRIS BELØB
Udbytte

Kerne 5.000 Kg 2,10 10.500 

Halm salg eller forbrug 2.400 Kg 0,50 1.200 

Økologi tilskud Ha 870 

Bruttoudbytte 12.570 

Stykomkostninger
Udsæd -170 Kg 4,25 -723 

Husdyrgødning Uspecifiseret -20 Ton

Stykomkostninger i alt -723 
Dækningsbidrag pr ha 11.848 

Maskin- og arbejdsomkostninger
Pløjning -1 675 -675 

Stubharvning -3 170 -510 

Spredning af husdyrgødning -20 20 -396 

Komb. harvning og såning -1 380 -380 

Tromling -1 165 -165 

Ukrudtsharvning -1 150 -150 

Mejetærskning -1 760 -760 

Hjemkørsel, korn -1 380 -380 

Tørring, korn -5.300 0,100 -530 

Halmpresning -5,0 80 -400 

Hjemkørsel, halm -1 233 -233 

Vanding fast omkostning -1 1.130 -1.130 

Vanding flytning -2 120 -240 

Vanding pr millimeter -75 5 -375 

Øvrige opgaver -500 

I alt maskin- og arbejdsomkostninger -6.824 
DB efter maskin- og arbejdsomkostninger 5.024 



 |  39

DÆKNINGSBIDRAG, ØKOLOGISK VINTERRAPS

EMNE KVANTUM PRIS BELØB
Udbytte

Frøudbytte 2.300 Kg 7,00 16.100 

Økologi tilskud Ha 870 

Bruttoudbytte 16.970 

Stykomkostninger
Udsæd -5,00 Unit 135,00 -675 

Husdyrgødning Uspecifiseret -35 Tons

Analyser -2.300 Enh 0,02 -46 

Stykomkostninger i alt -721 
Dækningsbidrag pr ha 16.249 

Maskin- og arbejdsomkostninger
Pløjning -1 608 -608 

Spredning af husdyrgødning -35 18 -632 

Komb. harvning og såning -1 380 -380 

Tromling -1 165 -165 

Radrensning -2 350 -700 

Skårlægning -1 210 -210 

Mejetærskning -1 838 -838 

Hjemkørsel, raps -1 419 -419 

Tørring, raps -2.300 0,18 -414 

Vanding fast omkostning -1 1.130 -1.130 

Vanding flytning -3 120 -360 

Vanding pr millimeter -90 5 -450 

Øvrige opgaver -500 

I alt maskin- og arbejdsomkostninger -6.805 
DB efter maskin- og arbejdsomkostninger 9.445 

Kapitel 7: Sædskifte, økonomi og priser
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