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Harmonisering af oppløjningsfristen for pligtige efterafgrøder og MFO-
efterafgrøder i 2016 
Elly M. Hansen, Ingrid K. Thomsen, Per Schjønning og Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi 
 
BAGGRUND 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 14. marts 2016 sendt en bestilling til DCA - Nationalt Center 
for Fødevarer og Jordbrug (DCA) vedr. Harmonisering af oppløjningsfristen for pligtige 
efterafgrøder og MFO-efterafgrøder i 2016. 
 
Som baggrund for bestillingen redegør NAER for, at der i 2015 som en del af grønningskravene 
blev indført krav om udlægning af 5 % miljøfokusarealer (MFO), og at det i den forbindelse blev 
besluttet, at arealer udlagt med pligtige efterafgrøder kunne indgå i opfyldelsen af MFO-kravet, 
hvis de blev udsået som blandinger. Efter første år med MFO-efterafgrøder stillede EU 
Kommissionen spørgsmål til tidsperioden, MFO-efterafgrøderne skal ligge på marken. Som 
konsekvens blev det besluttet at flytte oppløjningsfristen for MFO-efterafgrøder til den 27. 
oktober. Oppløjningsfristen for pligtige efterafgrøder er fortsat 20. oktober. 
 
Som led i harmoniseringsarbejdet i forhold til datofrister i Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) 
skal de to efterafgrødeordninger nu så vidt muligt benytte de samme frister og NAER har derfor 
behov for en afklaring af, hvorvidt det har en reel effekt i forhold til kvælstofudvaskningen, hvis 
datoen for oppløjning af efterafgrøder flyttes i den ene eller anden retning. 
 
NAER beder på baggrund af ovenstående DCA om at besvare følgende to spørgsmål med 
udgangspunkt i effekten af de typer efterafgrøder, der er tilladt efter gældende lovgivning: 
 

1. Kan der opnås en større effekt på kvælstofudvaskningen fra rodzonen ved at lade 
efterafgrøderne ligge på marken en uge længere, således at fristen for oppløjning af 
pligtige efterafgrøder også rykkes fra 20. til 27. oktober? 
 

2. I virkemiddelkataloget (Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet 
arealregulering, 2014) er angivet effekt af efterafgrøder med oppløjningsfrist hhv. 1. 
november og 1. februar. Kan denne effektvurdering med rimelighed benyttes i forhold til 
efterafgrøder, som det er tilladt at oppløje hhv. 20. eller 27. oktober? 
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BESVARELSE 
 
1. Effekt på risiko for udvaskning ved ændring af frist for pløjning 
Ved udsættelse af tidligst mulige dato for destruktion af efterafgrøder fra den 20. til den 27. 
oktober kan der være en direkte effekt på risiko for udvaskning. På lerjord kan der, især hvis 
efterafgrøden destrueres ved pløjning, desuden være en risiko for pakning og dårlig jordstruktur, 
som kan føre til en dårlig kvælstofudnyttelse i efterfølgende afgrøder. I nærværende besvarelse 
antages, at efterafgrøderne destrueres ved pløjning. Dog skal det nævnes, at hvis destruktion af 
efterafgrøden udføres ved behandling med glyphosat, vil effekten af behandlingen med glyphosat 
oftest være mindsket i forhold til ved destruktion på et tidligere tidspunkt (Hansen et al., 2014).   
 
Ved en udsættelse af tidspunkt for tidligste pløjning af efterafgrøder påvirkes dels efterafgrødens 
mulighed for vækst og kvælstofoptagelse, dels muligheden for omsætning af den nedpløjede 
efterafgrøde. Ved at flytte pløjetidspunktet en uge fra 20. til 27. oktober vil der potentielt kunne 
optages mere kvælstof i efterafgrøden. Desuden vil omsætningen af en efterafgrøde, der først 
ompløjes den 27. oktober, forløbe over et lidt kortere tidsrum i efteråret, hvorfor risikoen for 
udvaskning af det mineraliserede kvælstof vil være mindre end ved pløjning en uge før. Hvordan 
disse forhold påvirker risikoen for udvaskningen vil afhænge af bl.a. jordtype og det enkelte 
efterårs nedbørsforhold.  
 
1.1 Lerjord.  
I Danmark består lerjord hovedsageligt af JB 5-7, mens meget få arealer er klassificeret som JB 8, 
JB 9 og JB 10 (Greve og Greve, 2012). En væsentlig del af lerjordene JB 5-7 er beliggende i 
nedbørsfattige områder. Hansen og Thomsen (2014) fandt, at beregnet afstrømning over en 20-
årig periode varierede fra 172 til 914 mm/år for en lerjord (JB6) ved et vådt ”Askov-klima” og fra 
34 til 385 mm/år ved et tørt ”Flakkebjerg-klima”. I gennemsnit var afstrømningen ved Askov-
klimaet 624 mm/år og ved Flakkebjerg-klimaet 229 mm/år. En mindre afstrømning fra en lerjord i 
et nedbørsfattigt klima betyder, at det er mindre vigtigt, at jorden er bevokset med efterafgrøde 
hele efteråret og vinteren, end hvis jorden var beliggende i et nedbørsrigt klima. 
  
Hvis en lerjord i et nedbørsfattigt klima er bevokset med en effektiv efterafgrøde hele vinteren, vil 
efterafgrøden kunne optage kvælstof, som ellers ville være til stede i en tilsvarende jord uden 
efterafgrøde. Dette kan resultere i såkaldt ”pre-emptive competition”, som beskrevet af Thorup-
Kristensen (1993). Resultatet vil være, at den efterfølgende afgrøde vil kunne mangle kvælstof i 
forhold til en tilsvarende jord uden efterafgrøde. Dette vil vel at mærke være tilfældet, uden at 
udvaskningen er blevet reduceret af efterafgrødens ekstra kvælstofoptagelse.    
 
Det vurderes, at det i de fleste år vil være uden væsentlig betydning for udvaskningens størrelse, 
om en efterafgrøde på lerjord i et nedbørsfattigt område bliver pløjet den 20. eller den 27. 
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oktober. Opmærksomheden henledes dog på, at der kan være uheldige sideeffekter ved en senere 
pløjning, hvilket er beskrevet nedenfor.  
 
1.1.1 Effekt på risiko for jordpakning og dårlig jordstruktur 
Dyrkningsrelaterede tiltag, som efterafgrøder og ”forbud mod jordbearbejdning forud for 
forårssåede afgrøder”, som indbefatter skæringsdatoer for tidligste jordbearbejdning om 
efteråret, er for lerjord ofte forbundet med et dilemma (Hansen et al., 2015). Dilemmaet består i, 
at jo senere datoen er for tidligste jordbearbejdning, jo mindre risiko vil der i princippet være for 
udvaskning af kvælstof, mens der til gengæld vil være større risiko for ikke at kunne vælge det 
mest optimale tidspunkt for jordbearbejdning. Det optimale tidspunkt vil være, når jorden er 
”tilpas” våd, dvs. en jord, der hverken er for tør eller for våd. I løbet af sommeren udtørres jorden 
sædvanligvis, og vandindholdet stiger efterfølgende i løbet af efteråret. Arvidsson et al. (2003) 
fandt for to lokaliteter i det sydlige Sverige, at risikoen for underjordspakning øgedes fra et relativt 
lavt niveau i begyndelsen af oktober til et meget højt niveau i slutningen af oktober. Risikoen for 
underjordspakning stiger således generelt, jo længere skæringsdatoen for jordbearbejdning 
udsættes i efteråret. Det afhænger dog af det enkelte efterårs nedbørsforhold. Visse år kan selv en 
tidlig skæringsdato for jordbearbejdning være problematisk. 
  
Jordbearbejdning ved et for højt vandindhold kan på lerjord resultere i både dårlig jordstruktur i 
pløjelaget og jordpakning af underjorden. Dårlig jordstruktur i pløjelaget har først og fremmest 
betydning for den efterfølgende afgrøde, mens en pakning af underjorden kan have 
langtidseffekter på jordens dyrkningsegenskaber og udbytte. Det skyldes, at planterødder 
efterfølgende kan være hindret i at trænge ned i de dybere jordlag, hvorved afgrøderne oftest vil 
udnytte vand og næringsstoffer mindre effektivt. Derfor skal en mulig reduktion i 
kvælstofudvaskningen ved sen pløjning afvejes i forhold til risikoen for negative kort- og 
langtidseffekter på jordstruktur, udbytte og dermed kvælstofudnyttelse (Myrbeck et al., 2012). 
 
1.2 Sandjord 
Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 2 nedenfor antages det, at sandjord fortrinsvist 
pløjes forår, selvom det med de nugældende regler er muligt at pløje sandjord dyrket med 
efterafgrøder i oktober. I princippet kan en udsættelse af efterafgrødens ompløjningstidspunkt fra 
20. til 27. oktober have en udvaskningsreducerende effekt på sandjord, men effekten af en uges 
ændring kan ikke kvantificeres.  
 
1.3 Konklusion 
I betragtning af ovenstående vurdering af udvaskningen og i betragtning af en forøget risiko for 
strukturskader på lerjord ved udsættelse af pløjetidspunktet fra 20. til 27. oktober vurderes det, at 
det vil være mere hensigtsmæssigt at harmonisere pløjetidspunktet for efterafgrøder på lerjord til 
20. oktober i stedet for til 27. oktober. Dette er dog ikke ensbetydene med, at pløjning af lerjord 
efter skæringsdatoen 20. oktober vil være uden risiko for strukturskader.  
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For sandjord vil det senere pløjetidspunkt (udsættelse til den 27. oktober) kunne have en 
udvaskningsreducerende effekt, men det er ikke muligt at kvantificere en effekt af så kort et 
tidsrum.  
 
2. Effektvurdering fra Virkemiddelkataloget i forhold til pløjning 20. eller 27. oktober 
I forbindelse med udarbejdelse af Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014) skulle der tages 
udgangspunkt i, at efterafgrøder ikke måtte nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres 
tidligere end 1. november på lerjord og 1. februar på sandjord. Herunder redegøres for, hvordan 
udgangspunktet i Virkemiddelkataloget relaterer sig til tidspunkt for pløjning for hhv. ler- og 
sandjord. 
 
2.1 Lerjord 
I revurderingen af efterafgrøders effekt på udvaskningen (Hansen og Thomsen, 2014) blev de 
bagvedliggende forsøg opdelt i forsøgsled med henholdsvis efterårspløjning og forårspløjning. I de 
fleste tilfælde blev efterårspløjningen foretaget sent efterår eller vinter. Det var dog ikke 
hensigten at pløje på en bestemt dato, men at efterårspløje så sent som muligt, vejrforholdene 
taget i betragtning. Det har ikke været muligt at finde forsøg, der belyser den udvaskningsmæssige 
effekt af at pløje på forskelligt tidspunkt i perioden fra 20. oktober til 1. november.   
 
Virkemiddelkatalogets effektvurdering for efterafgrøder på lerjord (Hansen og Thomsen, 2014) 
vurderes at kunne benyttes i forhold til efterafgrøder, der destrueres 20. eller 27. oktober. Det 
bemærkes, at der i Hansen og Thomsen (2014) tages forbehold for mindre effekt af efterafgrøder i 
tilfælde, hvor der er meget lav afstrømning.  
 
2.2 Sandjord 
Sandjord har i sammenligning med lerjord en lav vandholdende evne. En stor del af sandjordene i 
Danmark er desuden beliggende i nedbørsrige områder. Hansen og Thomsen (2014) fandt, at den 
beregnede afstrømning over en 20-årig periode varierede fra 240 til 964 mm/år for en sandjord 
(JB1) ved et vådt ”Askov-klima” og fra 76 til 470 mm/år ved et tørt ”Flakkebjerg-klima”. I 
gennemsnit var afstrømningen ved Askov-klimaet 669 mm/år og ved Flakkebjerg-klimaet 293 
mm/år. Sandsynligheden for stor afstrømning og dermed stor udvaskningsreducerende effekt af 
efterafgrøder er derfor større for sandjord i et nedbørsrigt klima end for lerjord i et nedbørsfattigt 
klima (Hansen og Thomsen, 2014). Sandjorde beliggende i et nedbørsrigt klima er oftest ”vasket 
rene” for nitrat i løbet af vinteren (f.eks. Hansen og Djurhuus, 1997; Hansen et al., 2012). Det 
betyder, at det er mest hensigtsmæssigt, at jorden er bevokset med efterafgrøder (f.eks. græs) 
vinteren over på sandjord i et nedbørsrigt klima, som anbefalet i Hansen et al. (2000). 
 
En spørgeundersøgelse blandt konsulenter tyder på, at anbefalingerne i Hansen et al. (2000) om 
dyrkning af overvintrende efterafgrøder på sandjord i et nedbørsrigt klima i nogen grad er 
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almindelig praksis (Østergaard, 2011). I Dyrkningsvejledning for efterafgrøder (Knudsen, 2013) 
anbefales ligeledes at nuancere valg af efterafgrøde og pløjetidspunkt i forhold til lokalitet og 
jordtype. I Børgesen et al. (2013) blev det ud fra en interviewundersøgelse i to LOOP-
sandjordsoplande refereret, at gennemsnitligt 6 % af det potentielle areal blev jordbearbejdet før 
1. februar (Blicher-Mathiesen et al., 2012). Denne procentdel stammer fra før, der i 2011 blev 
indført forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder.  
 
For efterafgrøder på sandjord må der forventes en større udvaskning, hvis efterafgrøderne 
destrueres i slutningen af oktober i forhold til først at blive destrueret i det tidlige forår. 
Datagrundlaget for revurdering af efterafgrøders effekt (Hansen og Thomsen, 2014) viste, at 
udvaskningen øgedes med ca. 10 kg N/ha ved at flytte tidspunktet for destruktion af efterafgrøder 
fra forår til efterår. Effekten vil dog afhænge af vinterens vejrforhold, idet der ved tidlig og 
længevarende frost vil være mindre forskel på effekten af forårs- eller efterårsdestruktion af en 
efterafgrøde.   
 
Baseret på ovenstående vurderes det, at sandjord hovedsageligt bliver pløjet om foråret, også når 
jorden er bevokset med efterafgrøde. Det skal dog understreges, at der er tale om en vurdering, 
og at det egentlige sandjordsareal, der pløjes forår, ikke er kendt. Ligeledes henledes 
opmærksomheden på, at der i praksis vil kunne indgå andre dyrkningsmæssige overvejelser i 
beslutningen om valg af pløjetidspunkt, herunder mulighed for udbringning af fast husdyrgødning 
på efterafgrøden og efterfølgende pløjning i oktober.   
 
2.3 Konklusion 
Virkemiddelkatalogets effektvurdering for efterafgrøder på lerjord vurderes med rimelighed at 
kunne benyttes i forhold til efterafgrøder, der destrueres 20. eller 27. oktober. Dog tages der 
generelt forbehold for mindre effekt af efterafgrøder ved meget lav afstrømning. 
 
Under antagelse af at anbefalet og forventet praksis for pløjning af efterafgrøder på sandjord 
følges (dvs. pløjning om foråret), vurderes det, at effektvurderingen i Virkemiddelkataloget med 
rimelighed kan benyttes for efterafgrøder på sandjord.  
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