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   Komplekse regler og datotyranni afskaffes!



  

     
    

   De samme krav til reduktion af udvaskning skal opfyldes 
under samme klimaforhold og praktiske betingelser



  

     
    

   Otte landmænd afprøver en biomasseordning 

• Landmændene er undtaget fra kravet om pligtige- og husdyrefterafgrøder

• Landmændene har tilmeldt arealer, hvor et biomassekrav skal opfyldes

• Biomassekravet kan opfyldes med vintersæd, spildkorn, frøgræs, efterafgrøder (alle arter, ikke N-
fikserende)

• Biomassekravet måles med satellit. Kravet er en NDVI værdi på 0,5 mellem den 15. -31. oktober



  

     
    

   Hvordan er det gået med at opfylde kravet i 2020?
• Der er opnået NDVI på 0,68 i alt

• Antal marker med NDVI fra perioden 15.-31. oktober er 67 marker, som udgøre 1037 ha (81 % af arealet)



  

     
    

   Efterårsbevoksning i 2020
• I alt 83 marker svarende til 1284 ha



  

     
    

   Såtid for vintersæden
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   Sådatoer for
efterafgrøder



  

     
    

   Maks NDVI værdi opnået i perioderne 

15-31.oktober

Efterafgrøde 
korsblomstret (inkl. 

blandinger)
0,77

Efterafgrøde, græs 0,72
Elefantgræs 0,75

Spildkorn 0,65
Udtjent frøgræsmark 0,72

Vinterbyg 0,61
Vinterhvede 0,61

Vinterrug 0,82
Frøgræsudlæg 0,80

Middel 0,69

Udtræk af alle marker 
fra MarkOnline

EfterafgrøderSpildkorn/
barjord

GræsVinterhvedeSamlet



  

     
    

   Udvikling
i NDVI



  

     
    

   Vintersæd
og sådato



  

     
    

   Efterafgrøder
og sådato



  

     
    

   Planteklip,
N-min og drone-udtagning



  

     
    

   FORELØBIGE resultater, planteklip

Rækkemærkater Antal 
planteklip

N-optagelse,
kg N pr. ha

Antal N-
min (0-75)

Gennemsnit
N-min (0-75), 

kg N pr. ha
Efterafgrøde korsblomstret (inkl. blandinger) 14 32 5 28
Efterafgrøde, græs 4 17 4 33
Elefantgræs 1 73 1 51
Frøgræsudlæg 2 28 2 19
Spildkorn 5 19 5 40
Udtjent frøgræsmark 2 50 3 17
Vinterbyg 4 14 1 46
Vinterhvede 14 10 7 62
Vinterrug 3 27 - -

49 23 28 39



  

     
    

   Sammenhængen mellem NDVI og satellit



  

     
    

   Planlægningsredskab
til at opfylde NDVI-kravet 



  

     
    

   Konklusion på år et i pilotprojektet

1. Biomassekravet opfyldes med ca. 50% vintersæd,  30% efterafgrøder og 20% frøgræs

2. I 2020 har alle landmænd NDVI-opfyldt kravet på 0,5

3. Vintersæd har de laveste værdier, og også her ser vi de højeste N-min

4. Generelt er N-min-niveauet lavt, og udvaskningsrisikoen lav



Tak for 
opmærksomheden
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