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»Virkemidler til grundvandsbeskyttelse  
– når skov ikke er den bedste idé 

 
 
 
 
Eja Lund & Tina Andersen 

 

• 40% af Danmark er kortlagt 
• 7000 km2 er udpeget som NFI ≈ 

Sjælland 
• 5000 km2 er udpeget som IO ≈ 

Vendsyssel 
• Kommunerne skal lave planer for 

indsatser 
• Kommunerne vedtager miljømål 
• Når nitrat ≥ miljømålet kan 

forsyningen indgå 
takstfinansierede aftaler med 
lodsejer på 
ekspropriationslignende vilkår 
dvs. skattefrihed 

»Kortlægning og grundvandsbeskyttelse 

”Staten har kortlagt den del af den 

danske undergrund, hvor der er 

vigtige grundvandsressourcer, som 

vi gerne vil sikre en endnu bedre 

beskyttelse. Nu er det op til 

kommunerne at beslutte, hvilke 

indsatser de vil gennemføre, så 

grundvandet i deres område får den 

bedst mulige beskyttelse. På den 

måde kan borgerne trygt tappe vand 

fra vandhanen”  

Esben Lunde Larsen 
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• Skovrejsning  har baggrund i debatten 
om marginaljorde tilbage i 1980’erne og 
er blandt andet baseret på politiske 
målsætninger omkring fordobling af 
skovarealet i Danmark fra ca. 12 til 24 % 
over en trægeneration  
 

• Fra 1998 - øget fokus på skovens evne til 
at reducere udvaskningen af 
næringsstoffer og pesticider 
sammenlignet med konventionelt 
landbrug 
 

• Prioriteringen af, hvor de nye skove 
plantes retter sig mod OSD og NFI 

 

»Skovrejsning som virkemiddel til 
grundvandsbeskyttelse 

 
 
 
 

»Skovrejsning frem til 2012 

Årlig tilplantning for skovrejsning i perioden 1999-2012. De horisontale linjer markerer forventede årlige tilplantningsarealer for 
henholdsvis  Grøn Vækst (stiplet linje) og Danmarks nationale skovprogram. Datakilde: Naturstyrelsen (2013c).  
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Evaluering foretaget af Naturstyrelsen i 
2012 viser:  
 
• Lodsejerne angiver følgende årsager til 

manglende tilslutning: 
 

• Dårlig økonomi på længere sigt 
 

• For mange bindinger i ordningen 
 

• Usikkerhed om den fremtidige 
økonomiske og 
produktionsmæssige situation på 
ejendommen 

 

»Evaluering af skovrejsningsordningen 

 
 

»Skovrejsning som virkemiddel til 
grundvandsbeskyttelse 

Skovrejsning – JA 

 

• Permanent virkemiddel 
• Større sammenhængende 

områder 

Skovrejsning – NEJ 

 

• Permanent virkemiddel, 
fordi oplande kan ændres 

• Større sammenhængende 
områder, hvis lille opland 

• Uønsket ifølge 
kommuneplan 
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- når skov ikke er den bedste løsning 
 
 
 

 
 
 

 

• Græs (biomasse) 

 

• Energipil (flis) 

 

• Elefantgræs (biomasse) 
(Miscanthus Giganthus) 

 

• Elefantgræs 
(tækkemateriale) (Miscanthus) 

Grundvandsvenlige 
afgrøder: 

Afgrøder  

med stor produktion 

Lang omdrift  

Lav udvaskning 

Kan dyrkes uden brug 
af pesticider 

»Andre muligheder for at beskytte 
grundvandet 

»Græs til biomasse 
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Kilde: Græsdyrknings klima- og miljøeffekter, Rådgivning › Faglig 
redegørelse, Jørgensen, U et. al. januar 2016 
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Figuren viser, nitratkoncentrationen under rodzonen i vintermånederne efter 
produktionsåret 2013, sammenholdt med høsten i kg tørstof. Kg N afgrøden er gødet 
men er også angivet i kg N/ha. 
 
 
 
Kilde: Græsdyrknings klima- og miljøeffekter, Rådgivning › Faglig redegørelse, Jørgensen, U 
et. al. januar 2016 
 

»Græs til biomasse 

Ifølge Aarhus Universitet er det muligt 
at gøde og producere mere samtidig 
med mindre miljøbelastning 
 
 
Dyrkning af græs kan være attraktivt i 
områder 
 
• Med behov for en særlig indsats 

 
• Hvor udtagning fra 

landbrugsmæssig arealanvendelse 
ikke er attraktiv 

 
 

»Græs til biomasse 
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Elefantgræs ligger i op til 25 år uden at 
der pløjes 
 
Som andre flerårige biomasseafgrøder 
er elefantgræs en afgrøde som er nem 
at dyrke miljøvenligt  
 
70 % reduktion i nitratudvaskning i 
forhold til korndyrkning 
 
Dyrkes på rækker, kan renholdes 
mekanisk. 
 
 
http://dca.au.dk/fileadmin/DJF/Arrangementer/poster_Elefantgraes_til

_energi.pdf 

»Elefantgræs - biomasse 

Arealet med elefantgræs kan ligge i op til 
20 år 
 
Gødningsforbrug: 1/5 del af 
kvælstofmængden i forhold til vinterhvede 
 
Renholdelse: kan renholdes mekanisk 
 
Miljøeffekter undersøges af  Aarhus 
Univesistet Institut for Agroøkologi – 
klima og vand. 
 
 
Kilde: www.miscantus.dk 
 

Kilde:www.LandbrugsInfo.dk 
 
 
Foto udlånt af Tækkeservice Fyn 

 

»Elefantgræs – som tækkemateriale 

http://www.miscantus.dk/
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• Betydeligt potentiale for reduktion 
af nitratudvaskning sammenlignet 
med et traditionelt kornsædskifte.  
 

 
• Gennemsnitlige nitratudvaskning 

på sandjord: 10-30 kg N pr. ha pr. 
år 

 
Kilde: Kortlægning og potentiale barriere ved energipil.  Søren 
Ugilt Larsen, AgroTech. (red), Faglig kvalitetssikring er udført af 
Uffe Jørgensen, Aarhus Universitet 
 

• Dyrkes på rækker og ukrudt kan 
fjernes mekanisk 

»Energipil 

»Grundvandsvenlige afgrøder 

Afgrøde 

Græs 
(Rajsvingel) 

Energipil 

Elefantgræs 
biomasse 

Elefantgræs 

tækkemateriale 

Omdriftstid 

7 år,  

måske mere 

20 år 

25 år 

20 år 

Udvaskning 

Meget lav 

Lav 

Lav 

Lav 

Pesticider 

Ingen 

Mekanisk,  
de første 3 år 

Mekanisk,  
de første 3 år 

Mekanisk,  
de første 3 år 
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»Fordele ved grundvandsvenlige afgrøder 

Lodsejer 

• Der kan fortsat produceres afgrøder på arealer, hvor 
grundvandet skal beskyttes 

Lodsejer 
• Aftalerne kan tilpasses lokale muligheder 

Lodsejer 

• Landbrugsjord er en begrænset ressource, som landmænd har 
købt for at dyrke og meget gerne vil  fortsætte med at dyrke 

Forsyning 
• Nemmere at indgå dyrkningsaftalerne med lodsejer 

»Fordele ved grundvandsvenlige afgrøder 

Forsyning 
• Ved usikkerhed om kortlægnings præcision 

Forsyning 

• Ved ændrede indvindingsmønstre i fremtiden – hurtig 
respons 

Forsyning 

• Ved etablering af nye boringer med nye 
indvindingsoplande 

Forsyning 
• Sammenlægninger 
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Hvis der er så mange fordele ved 
grundvandsvenlige afgrøder,  

hvorfor er der så ikke flere, der dyrker dem? 

Afsætningskanaler og 
afsætningssikkerhed er ikke 

kendte for lodsejerne  

Økonomien er 
usikker 

»Afsætning af Grundvandsvenlige afgrøder 
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Lang tradition for 
brug af tagrør skal 
udfordres     
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Hvilken rolle kan forsyningen spille ? ? 
 
Få lodsejer med ved at hjælpe med løsningen på de førnævnte 
udfordringer 
 

Hvordan bliver det muligt ? 
 

F.eks. forhåndsaftaler om afsætning af afgrøder: 
 

• Biogasanlæg 
• Fremtidig bioraffinering (grøn protein) 

 
• Varmeværker 
• Tækkefirmaer 
 

»Afsætning af Grundvandsvenlige afgrøder 

 
 
Forsyninger : 
 
Større fleksibilitet i 
investering i rent 
grundvand, fordi 
grundvandvandsvenlige 
afgrøder kan flyttes 
 
Der produceres rent 
grundvand 
 
 

 
 
Lodsejer: 
 
Samme økonomi 
Større tilfredshed ved 
fortsat at kunne dyrke 
jorden 

»Giver det gevinst at indgå aftaler om 
dyrkning af grundvandsvenlige afgrøder? 

 
Samfundet: 
 
Der produceres 
biomasse 
til lokal produktion af 
energi og  protein 
 
Medvirker til 
opfyldelse af politiske 
mål om grøn 
omstilling 
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Follow ALECTIA 

www.linkedin.com/company/alectia 

www.alectia.com 

 

 


