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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Bestillingen: ’Effekt af efterafgrøder hos økologer ift. ny efterafgrøde-
ordning’ 

 

NaturErhvervstyrelsen har i bestilling dateret d. 9. september 2016 bedt DCA – Nati-
onalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om svar på hvorvidt der opnås en tilsva-
rende effekt ved at økologer udlægger efterafgrøder i en ny efterafgrødeordning, som 
der opnås hos konventionelle landmænd?  
 
Besvarelsen er givet i nedenstående notat, der er udarbejdet af seniorforsker Elly 
Møller Hansen og Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.  
 
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, 2016-2019 (punkt 
BP-204 i Aftalens Bilag 2)”.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
 
 
Kopi til Innovation 



DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer  
22. september 2016 

 

Effekt af efterafgrøder hos økologer ift. ny efterafgrødeordning 

Af Elly Møller Hansen og Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

Baggrund   

NaturErhvervstyrelsen (NAER) oplyser i bestilling til DCA – Nationalt Center for Jordbrug og 
Fødevarer den 9. september 2016, at der skal etableres en ny frivillig og målrettet 
arealstøtteordning til udlæg af ekstra efterafgrøder. Ordningen bliver etableret i henhold til aftale 
om Fødevare- og landbrugspakken af 22. december 2015 og Naturpakken af 20. maj 2016 og har 
til formål at sikre mod en tilbagegang i miljøtilstanden i overflade- og grundvand. 

Reglerne for den nye efterafgrødeordning vil som udgangspunkt følge reglerne for pligtige 
efterafgrøder, og der vil ikke være mulighed for at benytte alternativer til udlæg af efterafgrøder.  
Banken til opsparing af efterafgrøder vil ikke kunne anvendes, og der vil ikke kunne veksles 
overskydende efterafgrøder til ekstra gødning eller handles med disse. 

Det er en forudsætning for kvælstofeffekten af ordningen, at arealer med de nye efterafgrøder 
ikke samtidig kan benyttes til at opfylde krav om pligtige efterafgrøder eller udlæg af 5 % MFO. 
 
På baggrund af ovenstående ønsker NAER en afklaring af, hvorvidt der kan opnås en tilsvarende 
effekt ved, at økologer udlægger efterafgrøder i den nye ordning, som der opnås hos 
konventionelle landmænd.  
 

Besvarelse 

Besvarelsen har taget udgangspunkt i følgende punkter:   
1. Er efterafgrøder en fast del af den økologiske dyrkningspraksis? 
2. Benytter økologer sig primært af kvælstoffikserende efterafgrøder (som ikke må 

benyttes i denne ordning)? 
3. Kan økologerne generelt forventes at ændre praksis og gå fra kvælstoffikserende 

efterafgrøder til ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder og har dette en effekt på 
niveau med udlæg af ekstra efterafgrøder? 

4. Vil der være en væsentligt reduceret effekt af efterafgrøder på økologiske bedrifter 
på grund af økologers i forvejen lavere N-tilførsel (60 og 100 kg N pr. ha)?  

5. Vurderes det, at der er andre forhold, som har betydning? 
 



1. Er efterafgrøder en fast del af den økologiske dyrkningspraksis? 

Ved vurdering af økologers dyrkningspraksis for efterafgrøder er det vigtigt at bemærke, at der 
som pligtige efterafgrøder ikke må dyrkes kvælstoffikserende efterafgrøder som f.eks. kløver 
(Miljø- og Fødevareministeriet, 2016). 

I den økologiske produktion er der stort fokus på metoder, som kan tilføre eller recirkulere 
næringsstoffer til markerne. Økologisk Landsforening har således udgivet ’Det økologiske 
gødningskatalog’, hvor 25 metoder beskrives som inspiration til at få større udnyttelse og 
recirkulering af næringsstoffer (Simonsen, 2014). Kløvergræs beskrives deri som motor i det 
økologiske sædskifte og Simonsen (2013) beskriver efterafgrøder som det næstvigtigste redskab 
efter kløvergræs til at få mere kvælstof i sædskiftet. 

På økologiske kvægbrug, hvor der indgår kløvergræs med stor kapacitet til kvælstoffiksering, er 
efterafgrøders kvælstoffiksering formentlig mindre eftertragtet (svar 2). Men generelt må 
efterafgrøder anses for at være en fast del af den økologiske dyrkningspraksis. Den økologiske 
praksis for dyrkning af efterafgrøder har dog ændret sig i tidens løb (svar 2).      

I visse tilfælde kan det på økologiske bedrifter være ønskeligt med ubevokset jord om efteråret. 
Det gælder først og fremmest, hvis rodukrudt (især alm. kvik) skal bekæmpes ved mekaniske 
metoder som f.eks. harvning. Da gentagne harvninger samtidig kan medføre større mineralisering 
af kvælstof, har dette dog en ulempe, idet risikoen for udvaskning øges (Askegaard et al. 2011). Er 
det muligt at høste tidligt, kan det lade sig gøre at hæmme rodukrudt gennem jordbearbejdning, 
inden der sås en efterafgrøde (Hansen, 2012). Det vurderes desuden, at det i visse tilfælde vil være 
muligt at overgå til andre metoder, som kan praktiseres i den efterfølgende hovedafgrøde, f.eks. 
radrensning. Det vides ikke, hvor ofte og på hvor mange økologiske bedrifter, der er behov for 
ubevokset jord om efteråret til mekanisk ukrudtsbekæmpelse.  

Der findes ikke opgørelser af, hvor stort et areal, der dyrkes med frivillige efterafgrøder. Det 
formodes, på grundlag af referencerne ovenfor, at en del økologiske arealer vil være bevokset 
med efterafgrøder (enten kvælstoffikserende eller ikke-kvælstoffikserende), men omfanget 
kendes ikke. Det er dog ikke udelukket, at der findes ’ledige arealer’, hvor der kan placeres 
yderligere efterafgrøder. En del af fleksibilitet vil dog gå tabt i forhold til at benytte arealerne til 
f.eks. kvikbekæmpelse.  

2. Benytter økologer sig primært af kvælstoffikserende efterafgrøder (som ikke må benyttes i 
denne ordning)? 

Økologer er pt. underlagt de samme regler for dyrkning af pligtige efterafgrøder som 
konventionelle landmænd. For både økologiske og konventionelle bedrifter gælder dog, at pligtige 
efterafgrøder kun skal dyrkes, hvis bedriften har en omsætning over 50.000 kr. pr. år og et 
efterafgrødegrundlag på mindst 10 ha (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016).  



Der er blandt økologer stor fokus på tilførsel af næringsstoffer bl.a. kvælstof (svar 1). Det er derfor 
oplagt, at økologer ofte vælger kvælstoffikserende efterafgrøder, hvis de har mulighed for selv at 
vælge, hvilken type efterafgrøde, de vil dyrke (beskrives yderligere nedenfor). Hansen (2012) 
nævner, at det (ud fra et agronomisk synspunkt) er næringsstofniveauet på marken, der 
bestemmer valget af efterafgrøder: Er der ’overskud’ af gødning vælges ikke-kvælstoffikserende 
efterafgrøder (som kan bruges til pligtig efterafgrøde) og er der ’underskud’ af kvælstof vælges 
kvælstoffikserende efterafgrøder (som ikke kan bruges til pligtig efterafgrøde). Som eksempel 
gives, at der på bl.a. kvægbedrifter med et kløverrigt sædskifte kan benyttes en græs-efterafgrøde 
som fangafgrøde til opsamling af kvælstof, der mineraliseres efter bl.a. kløvergræs. Udlæg af 
rajgræs bliver i den forbindelse vurderet som en billig og nem efterafgrøde. Formentlig vil 
økologers vurderinger i mange tilfælde være, at der er underskud af kvælstof og derfor behov for 
en kvælstoffikserende efterafgrøde.       

For perioden 2010/11 blev der indført muligheder for at erstatte pligtige efterafgrøder helt eller 
delvist med en række alternativer, f.eks. en reduktion af virksomhedens samlede kvote for 
kvælstof. I perioden 2010/11 var økologer dog undtaget fra denne mulighed (Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2011), men undtagelsen blev ophævet fra peroden 2011/12 
(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2012). Dermed kunne økologerne reducere deres 
kvælstofkvote som alternativ til pligtige efterafgrøder, idet kvælstofkvoten blev beregnet uden 
hensyntagen til, at der var tale om en økologisk produktion. Denne kvoteberegning benævnes 
derfor i det efterfølgende som ’den konventionelle kvote’.  

Blandt økologer har det formentlig været udbredt praksis at benytte en reduktion af 
virksomhedens samlede kvote for kvælstof som alternativ til pligtige efterafgrøder. Praksis 
beskrives af Tønning (formentlig 2011), hvoraf det ligeledes fremgår, at det medførte mulighed 
for, at økologer kunne dyrke kvælstoffikserende efterafgrøder som frivillige efterafgrøder (dvs. 
ikke pligtige efterafgrøder). De kunne, som Askegaard og Ingvorsen (2016) udtrykker det, anvende 
’frirummet’ til at reducere kravet til pligtige efterafgrøder, hvor ’frirummet’ er forskellen mellem 
’den konventionelle kvote’ og det aktuelle forbrug af gødning. 

Fra perioden 2014/15 (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2015) blev indført den regel, 
at økologer maksimalt må anvende 100 kg udnyttet N pr. ha harmoniarealer, hvis de får udbetalt 
økologisk arealtilskud (basistilskud) og maksimalt 60 kg udnyttet N pr. ha harmoniareal, hvis de får 
udbetalt tillæg for reduceret kvælstoftilførsel.  Askegaard og Ingvorsen (2016) konkluderer, at alt i 
alt betyder de ændrede regler, at ’frirummet’, som kunne anvendes til at reducere kravet til 
pligtige efterafgrøder, er blevet mindre.  

For de økologer, der vælger at få tillæg for reduceret kvælstoftilførsel, betyder det formentlig, at 
de skal dyrke flere pligtige (ikke-kvælstoffikserende efterafgrøde). Der findes dog andre 
alternativer til pligtige efterafgrøder end nedsat kvælstofkvote (Miljø- og Fødevareministeriet, 



2016). Men størstedelen af disse er ikke aktuelle, eller kan ikke anbefales, til økologiske 
landbrugere (Ingvorsen og Askegaard, 2016). 

Hvis der dyrkes vintersæd på økologiske bedrifter er der mulighed for at erstatte en hektar pligtige 
efterafgrøder med to hektar mellemafgrøder, ligesom 0,8 ha energiafgrøder kan erstatte en ha 
efterafgrøder. Nogle økologer vil sandsynligvis benytte disse to alternativer, men det vides ikke i 
hvor stor udstrækning.  Med mindre økologer har opsparede efterafgrøder i ’banken’ betyder det 
formentlig, at de i en vis udstrækning må ændre praksis fra dyrkning af kvælstoffikserende til ikke-
kvælstoffikserende efterafgrøder. Det bemærkes, at det i beskrivelsen fra NAER nævnes, at der i 
en ny frivillig efterafgrødeordning ikke vil være mulighed for at benytte opsparede efterafgrøder.  

3. Kan økologerne generelt forventes at ændre praksis og gå fra kvælstoffikserende 
efterafgrøder til ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder og har dette en effekt på niveau med 
udlæg af ekstra efterafgrøder? 

Formentlig har de ændrede regler omtalt i svar 2 medført, at økologer allerede i et vist omfang er 
gået fra at dyrke frivillige kvælstoffikserende efterafgrøder til at dyrke pligtige (ikke-
kvælstoffikserende) efterafgrøder. I hvilken udstrækning et yderligere skifte vil finde sted ved 
indførelse af en ny frivillig efterafgrødeordning for økologer, er bl.a. bestemt af størrelsen på det 
økonomiske tilskud/kompensation, der gives for at indgå i ordningen. Uden at kende størrelsen på 
beløbet er det ikke muligt at vurdere, om økologerne vil ændre praksis. Det vil desuden være 
agronomiske afvejning af fordele og ulemper for den enkelte landbruger, der bestemmer udfaldet. 
Det kan ikke udelukkes, at nogle økologiske bedrifter i første omgang vil indgå i ordningen for 
derefter at erfare, at de faktiske omkostninger/ulemper er for høje.  

   4. Vil der være en væsentligt reduceret effekt af efterafgrøder på økologiske bedrifter på 
grund af økologers i forvejen lavere N-tilførsel (60 og 100 kg N pr. ha)?  

Ifølge Hansen og Thomsen (2014) er den forventede udvaskningsreducerende effekt af 
efterafgrøder 22 kg N pr. ha under 0,8 DE pr. ha (< 0,8 DE pr. ha) og 35 over 0,8 DE pr. ha (> 0,8 DE 
pr. ha). Hvis der regnes med, at en DE pr. ha svarer til 100 kg total-N (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2016) vil en tilførsel på hhv. 60 og 100 kg N pr. ha i husdyrgødning (svar 2) 
derfor forventes at medføre en udvaskningsreducerende effekt af pligtige efterafgrøder på hhv. 22 
og 35 kg N pr. ha.   

For at belyse effekten af forskellige gødningsniveauer er der i Tabel 1 vist resultater fra Hansen og 
Thomsen (2014). Det drejer sig om konventionelle forsøgsled, der blev inddelt efter 
gødningsniveau. Forsøgsled, der blev gødet med meget lave kvælstofmængder i handelsgødning 
(<< 0,8 DE pr. ha) kan derved sammenlignes med forsøgsled, der blev gødet med hhv. < 0,8 og > 
0,8 DE pr. ha. Gruppen af forsøgsled ved > 0,8 DE pr. ha inkluderede forsøgsled, der havde græs 
eller kløvergræs som forfrugt uanset gødningstilførsel. Dette skyldes, at der vil være øget 



kvælstofmineralisering efter ompløjning af kløvergræs, og at gruppen repræsenterer arealer med 
en dyrkningshistorie præget af husdyrproduktion.  

Forsøgsleddene blev opdelt efter, om de blev pløjet forår eller efterår (Tabel 1). I gennemsnit blev 
udvaskningen ved dyrkning af efterafgrøder reduceret omtrent lige meget ved << 0,8 og < 0,8 DE 
pr. ha. Ved både efterårs- og forårspløjning var forskellen blot 3 kg N pr. ha mindre ved << 0,8 end 
ved < 0,8 DE pr. ha. En væsentlig del af forsøgsleddene ved << 0,8 DE pr. ha stammede fra et 
langvarigt fastliggende forsøg (Hansen og Djurhuus, 1997), hvor de forskellige gødningstildelinger 
blev påbegyndt allerede i 1968. Der synes således ikke i danske forsøg at være dokumentation for, 
at efterafgrøder ved << 0,8 DE pr. ha reducerer udvaskningen betydeligt mindre end efterafgrøder 
dyrket ved < 0,8 DE pr. ha. Til trods for et begrænset datagrundlag med stor variation tyder det på, 
at udvaskningen ved dyrkning af efterafgrøder ikke er bestemt af gødningsniveauet. Derimod må 
efterafgrøder, der dyrkes på arealer præget af intensiv husdyrproduktion, forventes at reducere 
udvaskningen mere pga. øget mineralisering om efteråret.   

Den manglende forskel på efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt ved << 0,8 og < 0,8 DE 
pr. ha kan forklares ved, at mængden af mineralsk kvælstof i jorden om efteråret først og 
fremmest bestemmes af vilkårene for mineralisering af jordens indhold af organisk stof. Addiscott 
et al. (2005) konkluderer således, at mineralisering har langt større betydning for nitratudvaskning 
end direkte tab af mineralsk gødningskvælstof.   

Det skal bemærkes, at hvis en afgrøde overgødes kan der være en større mængde kvælstof til 
rådighed for efterafgrøden, som dermed kan reducere udvaskningen mere, end hvis afgrøden ikke 
var blevet overgødet. Denne situation kan optræde uanset dyrkningssystem, hvis der f.eks. 
indtræffer tørke på uvandet sandjord.    

Tabel 1. Udvaskningsreduktion pr. år ved dyrkning af efterafgrøder efter vårbyg på sandjord (JB1-
4) ved jordbearbejdning efterår eller forår (efter Hansen og Thomsen (2014), hvori der ikke indgik 
forsøg med gødningstilførsler meget under 0,8 DE pr. ha (<< 0,8) på lerjord). 

Pløjet efterår Pløjet forår 
DE pr. 
ha1 
 
 

Antal 
for- 
søgs-
par2 

Gns. 
gødsk-
ning, 
kg tot-N 
pr. ha 

Udvasknings-
reduktion, kg 
N pr. ha3 

Antal 
for- 
søgs- 
par2 

Gns. 
gødsk-
ning, 
kg tot-N 
pr. ha 

Udvasknings-
reduktion, kg 
N pr. ha3  

Min.- 
max. 

Gns. Min.- 
max. 

Gns. 

>0,8 8 194 0-52 36 12 131 16-63 45 
<0,8 13 132 -19-43 23 12 113 9-60 32 

<<0,8 9 34 9-42 20 5 62 9-50 29 
1  DE= dyreenheder pr. ha harmoniareal; <0,8 DE= under 0,8 DE/ha; >0,8 DE=over 0,8 DE/ha; 
<<0,8 DE= meget under 0,8 DE pr. ha.   
2 Hvert forsøgspar består af et forsøgsled med efterafgrøde og et uden efterafgrøde under sens forsøgsbetingelser.  
3 Udvaskningsreduktion ved dyrkning af efterafgrøde. 
 



Hvor stor en mængde kvælstof, der kan mineraliseres fra en given jord, afhænger af jordens 
indhold af organisk stof herunder efterladte planterester. Shepherd et al. (2002) konkluderer, at 
det ikke er dyrkningssystemet i sig selv, der har betydning for indholdet af organisk stof, men 
mængden og kvaliteten af det organiske stof, der gennem tiden er blevet tilført.    

Overordnet set vurderes der ikke at være en væsentlig reduceret effekt af efterafgrøder på 
økologiske bedrifter i forhold til konventionelle. Det vil sige, at efterafgrøders forventede 
udvaskningsreducerende effekt på økologisk bedrifter vil være 22 kg N pr. ha under 0,8 DE pr. ha 
og 35 over 0,8 DE pr. ha (Hansen og Thomsen, 2014). 

5. Vurderes det, at der er andre forhold, som har betydning? 

Simonsen (2014) nævner, at en gradvis udfasning af konventionel husdyrgødning kan få nogle 
planteavlere til at ændre sædskifte, så der inkluderes mere bælgsæd, så som hestebønner, lupiner 
og ærter, som er selvforsynende med kvælstof. Muligvis kan en økonomisk tilskyndelse til at 
benytte flere ikke-kvælstoffikserende efterafgrøder påvirke sædskifterne i samme retning. Men 
valget vil også her være bestemt af bl.a. de økonomiske betingelser. 
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