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AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Bestillingen: ’Betydningen for kvælstofeffekten af efterafgrøder ved æn-

drede regler i forhold til etablerings- og oppløjningsdatoer’ 

 

NaturErhvervstyrelsen har i bestilling dateret d. 30 september 2016 bedt DCA – Na-

tionalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en afklaring af, om der kan udvikles 

en mere fleksibel model for etableringen af efterafgrøder, der tager højde at vejrfor-

holdene kan give landbrugerne problemer med at nå at etablere efterafgrøder inden-

for fristen. Herunder en afklaring af, hvordan effekten af efterafgrøderne forventes at 

blive påvirket af, at der justeres på de gældende regler for etablering/oppløjning af ef-

terafgrøderne.  

Besvarelsen er givet i nedenstående notat, der er udarbejdet af seniorforsker Elly 

Møller Hansen, seniorforsker Ingrid K. Thomsen og professor Jørgen E. Olesen, alle 

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

 

Denne besvarelse er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Føde-

vareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved 

Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019”. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Bjørn Molt Petersen 
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Betydningen for kvælstofeffekten af efterafgrøder ved ændrede regler i forhold til etablerings- 
og oppløjningsdatoer 
Elly Møller Hansen, Ingrid K. Thomsen, Jørgen E. Olesen. Aarhus Universitet, Institut for 
Agroøkologi   

Baggrund 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) oplyser i en henvendelse den 30. september 2016, at i både 2015 og 
2016 har landbrugere pga. vejrforholdene haft problemer med at nå at etablere efterafgrøder 
inden for fristen den 20. august. Dette har resulteret i, at der begge år er blevet givet generel 
dispensation for etableringstidspunktet. For at imødekomme lignende udfordringer ønsker NAER 
undersøgt, om der kan udvikles en mere fleksibel model for etablering af efterafgrøder, dvs. en 
model der er gældende for både MFO-efterafgrøder, pligtige, nationale efterafgrøder og andre 
efterafgrøder, der måtte blive implementeret i de kommende år. NAER beder derfor DCA forholde 
sig til fem spørgsmål, som er anført og adresseret nedenfor. 

Besvarelse 

Gældende regler 

De gældende regler for forskellige pligtige efterafgrøders etableringstidspunker fremgår af Tabel 
1. Hvis pligtige efterafgrøder skal medregnes som MFO-efterafgrøder, skal de sås i blanding, som 
beskrevet af Miljø- og Fødevareministeriet (2016b). Ved ’udlæg’ i Tabel 1 forstås efterafgrøder, 
der etableres om foråret eller først på sommeren i en allerede etableret hovedafgrøde som f.eks. 
korn, der fungerer som dæksæd.  

Tabel 1. Oversigt over mulige efterafgrøder og krav til såtidspunkter for pligtige efterafgrøder 
(Miljø- og Fødevareministeriet, 2016a).    

 

Pligtige efterafgrøder må destrueres efter 20. oktober undtagen i majs, hvor de først må 
destrueres efter 1. marts (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016a). MFO-efterafgrøder må dog 
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destrueres 27. oktober. Pligtige efterafgrøder skal efterfølges af vårsæd, hvilket ikke er et krav for 
MFO-efterafgrøder (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016b). 

Vækst af efterafgrøder 

Efterafgrøder skal etableres, så de er i stand til at optage kvælstof gennem efteråret og dermed 
effektivt minimere risikoen for kvælstofudvaskning. Målet er at opnå et godt plantedække, der kan 
udvikle sig hurtigst muligt efter at hovedafgrøden er høstet. 

Forskellige metoder til etablering af efterafgrøder, samt deres fordele og ulemper, er beskrevet af 
Hansen (2009). Hvis man som landbruger har fravalgt såning af efterafgrøde som udlæg om 
foråret, vil der skulle vælges imellem såning af en efterafgrøde inden høst af hovedafgrøden eller 
såning efter høst, hvor en forsinket høst kan umuliggøre rettidig såning. Der er praktiske 
eksempler på, at såning inden høst lykkes bedre end såning efter høst. Men det omvendte kan 
også være tilfældet (Hansen, 2009; Hansen og Thomsen, 2015a).    

Under danske forhold har det altid været en udfordring at opnå tilfredsstillende vækst af 
efterafgrøder, der hovedsageligt vokser om efteråret efter høst af en hovedafgrøde. Stockholm 
(1979) konkluderer f.eks. på baggrund af forsøg udført i 1960’erne og 1970’erne, at 
efterafgrødernes vækst er meget afhængig af dæksædens høsttidspunkt, tidspunkt for såning af 
efterafgrøder efter høst af hovedafgrøden og klimaforholdene efter høst. Disse resultater er 
senere blevet bekræftet (Rasmussen og Andersen, 1991; Thomsen og Hansen, 2016).  

 

Spørgsmål 1. Er det DCA’s vurdering, at der i nogle egne af landet er forhold relateret til 
høsttidspunkt, nedbør, temperatur eller andet, der berettiger til en opdeling af landet med 
hensyn til reglerne vedrørende såfristen 20. august for efterafgrøder, således at fristen i disse 
områder udskydes med eksempelvis 10 dage? 

Vejrforholdene har stor indflydelse på udvikling og vækst af efterafgrøder. Det gælder ikke mindst 
de efterafgrøder, som etableres omkring tidspunktet for høst af hovedafgrøden. Det skyldes dels 
den direkte effekt af vejret på fremspiringen af efterafgrøderne, dels den indirekte effekt som 
skyldes vejrets påvirkning af hovedafgrødens høsttidspunkt. En sen høst kan både hæmme en 
allerede etableret efterafgrøde og medvirke til sen etablering af en efterafgrøde, der sås efter 
høst.  

Der findes ikke undersøgelser som viser, om der uden at ændre den udvaskningsreducerende 
effekt kan differentieres mellem landsdele mht. til udskydelse af såtidspunktet for efterafgrøder. I 
kystnære områder (især i den sydlige del af landet) vil der være større sandsynlighed for milde 
efterår end i resten af landet, således at efterafgrøder i disse egne ofte vil kunne vokse i længere 
tid end i mere kølige egne. I alle egne af landet vil der dog kunne opstå problemer med sen høst og 
deraf følgende dårlige betingelser for vækst af efterafgrøder.  
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På grund af de klimatiske forskelle, der findes imellem den nedbørsrige vestlige del af Danmark og 
den mere medbørsfattige østlige del, vil der være forskel på, hvor ofte det vil være muligt at 
etablere efterafgrøder rettidigt. Rasmussen og Andersen (1991) fandt efter et syvårigt forsøg på 
fem lokaliteter med gul sennep som efterafgrøde, at det mulige såtidspunkt varierede betydeligt. 
Ved Roskilde lykkedes det i alle syv år at få høstet hovedafgrøden tidligt nok til at få sået 
efterafgrøden før 1. september, mens det ved Askov ikke lykkedes i nogen af de syv år. Ved Boris, 
Rønhave og Højer lykkedes det i ca. halvdelen af årene. Det udelukker dog ikke, at der i visse år 
kan være problemer med sen høst også i områder, der normalt er nedbørsfattige, og hvor der 
normalt er mulighed for tidlig høst.   

Ovennævnte forskelle mellem lokaliteter er formentlig en medvirkende årsag til, at benyttelsen af 
græsudlæg som efterafgrøde er mere udbredt i den vestlige del af landet end i den østlige 
(Østergaard, 2011). En anden medvirkende årsag er sandsynligvis, at det på sandjord i et 
nedbørsrigt klima er formålstjenligt med en overvintrende efterafgrøde som græs, der kan optage 
kvælstof i milde perioder. I disse egne vil en ændret såfrist i august ikke have betydning for 
landbrugere, der benytter udlæg af græs som efterafgrøde. 

Umiddelbart vurderes, at det vil være vanskeligt på et sikkert og veldokumenteret grundlag at 
differentiere såtidspunktet for efterafgrøder inden for et så lille område, som Danmark udgør. 
Dette skyldes ikke mindst, at vejrforholdene varierer betydeligt fra år til år, og at både temperatur 
i hele vækstsæsonen og nedbør i sensommeren har stor betydning for hovedafgrøders 
høsttidspunkt og vækst af efterafgrøder. Effekten af disse klimaforhold på vækst af efterafgrøder 
vil desuden afhænge af, om efterafgrøderne etableres som udlæg om foråret eller først i 
forbindelse med høst af hovedafgrøden. Desuden forligger der pt. ikke konsistente data og 
modeller for høsttidspunkt i korn- og frøafgrøder, som kan benyttes til at udvikle modeller som 
grundlag for en differentiering af efterafgrøders såtidspunkt. 

Spørgsmål 2. Hvilken betydning forventes det at have på den tillagte effekt af efterafgrøderne, 
hvis såfristen for efterafgrøder d. 20. august udskydes permanent med 10 dage i de egne af 
landet, der udpeges i spørgsmål 1, når oppløjningsfristen samtidig udskydes tilsvarende? 

Efterafgrøders vækst er stærkt påvirket af deres fremspiringstidspunkt, som det fremgår af Figur 1, 
der viser forskellige efterafgrøders tørstofproduktion ved forskellig fremspiringstidspunkter. 
Kvælstofoptagelsen, der ikke er målt, vil ligeledes være faldende, men behøver ikke nødvendigvis 
at udvise helt samme forløb som tørstofproduktionen. Ofte benyttes en tommelfingerregel om, at 
kvælstofoptagelsen falder med 2 kg N pr. ha pr. døgn, som såtidspunktet udskydes (f.eks. 
Landbrugsavisen, 2012). Østergaard et al. (1999) konkluderede på baggrund af Thorup-Kristensen 
(1995), at den potentielle kvælstofoptagelse falder med 1 kg N pr. ha pr. døgn i græsser og 2 kg N 
pr. ha pr. døgn i korsblomstrede afgrøder efter 1. august. Værdierne bygger dels på Sørensen 
(1992), som såede solsikke, honningurt og italiensk rajgræs fra midt juli til midt august efter 
tilførsel af 150 kg N pr. ha, dels på Elers og Hartmann (1987), som ifølge Thorup-Kristensen (1995) 
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såede bl.a. korsblomstrede og vinterbyg fra midt august til midt oktober (sidstnævnte forsøg er 
formentlig udført i Tyskland). Som vist for vinterhvede (Thomsen og Hansen, 2014) er 
sammenhængen mellem kvælstofoptagelse og såtidspunkt ikke lineær. Jo længere såtidspunktet 
udskydes fra det tidligste såtidspunkt, desto mindre forskel vil der være mellem to forskellige 
såtidspunkter. Det betyder, at en uges udsættelse af såtidspunktet fra 1. august vil medføre en 
betydelig mindre kvælstofoptagelse end en uges udsættelse fra 20. august. Af Thomsen og Hansen 
(2016) fremgår, at der ved Askov var betydelig forskel på efterafgrøders dækningsgrad ved såning 
7. og 19. august. I det pågældende år og på denne lokalitet ville en yderligere udsættelse 
formentlig have resulteret i en uacceptabel lav dækningsgrad.   

 

Figur 1. Udbytte af sandfrit tørstof i relation til tidspunktet for spiring. 1973-74. Fra Hostrup og 
Hansen (1977). Bemærk at de viste datoer på x-aksen er fremspiringstidspunkter.   

Ompløjningstidspunktet kan have betydning for efterafgrøders kvælstofoptagelse. I Hansen og 
Thomsen (2014) blev efterafgrøders udvaskningsmæssige effekt revurderet på baggrund af forsøg 
med forskellige pløjetidspunkter (efterår eller forår). Hovedparten af forsøgene var med alm. 
rajgræs som efterafgrøde, som generelt overlever vinteren i modsætning til f.eks. gul sennep, der 
dør af frost (Hansen og Thomsen, 2015b). Efterårspløjningen blev i de fleste tilfælde foretaget sent 
efterår eller vinter, hvor det ikke var hensigten at pløje på en forudbestemt dato, men så sent som 
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muligt vejrforholdene taget i betragtning. Efterafgrødernes udvaskningsreducerende effekt blev 
øget med ca. 10 kg N pr. ha ved at udsætte tidspunktet for pløjning fra efterår til forår. Effekten 
afhænger dog af vintervejret. Hvis efterårsompløjning følges af en vinter med lavere temperaturer 
end i forsøgene, kan effekten forventes at være mindre. 

Hansen et al. (2016) konkluderede, at for en sandjord vil udsættelse af pløjning fra 20. til 27. 
oktober kunne have en udvaskningsreducerende effekt, men at det ikke er muligt at kvantificere 
en effekt af så kort et tidsrum. For lerjord i et nedbørsfattigt område blev det vurderet, at det de 
fleste år vil være uden væsentlig betydning for udvaskningens omfang, om en efterafgrøde bliver 
pløjet den 20. eller den 27. oktober. Konklusionerne er de samme, uanset om pløjetidspunktet 
udsættes til den 30. oktober.   

Spørgsmål 3. Hvilken betydning forventes det at have på effekten af efterafgrøderne, dersom 
såfristen i de samme områder udskydes med yderligere 15 dage, dvs. indtil senest 14. 
september, når oppløjningsfristen samtidig udskydes tilsvarende yderligere? 

Under danske forhold vurderes det ikke hensigtsmæssigt at så efterafgrøder frem til den 14. 
september, uanset om oppløjningsfristen også udskydes (se desuden svar på spørgsmål 4).  Ved et 
så sent såtidspunkt kan der ikke forventes en generel udvaskningreducerende effekt, der 
berettiger etablering af efterafgrøder.  

 

Spørgsmål 4. Hvilken betydning forventes det at have på effekten af efterafgrøderne, hvis de 
nuværende datoer vedrørende etablering og oppløjning af efterafgrøder i hele landet erstattes 
af et krav om, at efterafgrøderne skal ligge på arealet i en bestemt periode (eksempelvis 8, 9 
eller 10 uger)? Herunder bedes DCA forholde sig til, om der bør stilles krav om absolut seneste 
etableringsfrist og tidligste oppløjningstidspunkt, for at effekten kan sikres. 

Efterafgrøders vækst er ikke blot et resultat af, hvor længe de befinder sig på en given mark i 
efterårs- og vinterperioden. Deres vækst og mulighed for kvælstofoptagelse afhænger først og 
fremmest af, hvor længe de befinder sig på marken under gunstige vækst- og vejrforhold, dvs. ved 
ikke for lave temperaturer og ved tilpas jordfugtighed. På især sandjord i et nedbørsrigt klima er 
det vigtigt for efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt, at væksten begynder tidligst muligt. 
Det skyldes, at eventuelt efterladt kvælstof eller kvælstof mineraliseret fra jordens indhold af 
organisk stof, ellers vil kunne udvaskes, inden efterafgrøden har kunnet nå at optage det (Hansen 
og Djurhuus, 1997). Det er således ikke formålstjenligt med et krav om, at efterafgrøder blot skal 
befinde sig på marken i et vist antal uger.  

Hvis der skulle stilles betingelser for en generel og seneste etableringsfrist vurderes det, at den vil 
være tæt på den nuværende (20. august). For visse af de lovpligtige efterafgrøder burde den 
generelle frist snarere være tidligere end 20. august. For eksempel anbefalede Hansen et al. 
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(2014), at honningurt skulle udsås senest 10. august, da arten har en relativ langsom udvikling om 
efteråret, hvilket blev bekræftet af Thomsen og Hansen (2016). Østergaard (2010) fandt i et 
demonstrationsforsøg (uden gentagelser) ligeledes indikation på, at kvælstofoptagelsen i 
honningurt faldt mere end i olieræddike ved udsættelse af såtidpunkt fra 18. juni til 11. juli i en 
mark, der havde været afgræsset af drægtige søer. Ved såning 18. juni blev der estimeret en 
optagelse på mere end 200 kg N pr. ha i honningurt, olieræddike, raps og fodermarvkål. Ved 
såning 1. september var optagelsen i alle disse mindre end eller omkring 60 kg N pr. ha. En 
fremrykning af fristen for etablering af visse efterafgrøder med henblik på øget kvælstofoptagelse, 
ville dog medføre yderligere komplikationer ift. høsttidspunkt for hovedafgrøden. 

 

Spørgsmål 5. Hvilken betydning forventes det at have på effekten, hvis tidligste dato for 
oppløjning af græs-udlæg fastholdes, uanset at såfristen for efterafgrøder, der må etableres 
frem til 20. august, udsættes? [Med andre ord på hvilket tidspunkt har græsudlæg størst effekt – 
før eller efter høst af hovedafgrøden? Vær opmærksom på, at reglerne for MFO-græsudlæg på 
flere områder adskiller sig fra reglerne for græsudlæg, der benyttes i den pligtige 
efterafgrødeordning]. 

Det vurderes, at græs der sås som efterafgrøde i praksis bliver sået som udlæg om foråret eller 
først på sommeren og derfor i ringe eller ingen udstrækning etableres umiddelbart før 1. august, 
som er den egentlige frist for etablering. De færreste hovedafgrøder vil være høstet på dette 
tidpunkt, hvilket begrænser udbredelsen af denne metode, da det vurderes som usikkert at sprede 
græsfrø ud i en voksende afgrøde inden høst.    

De græsarter, der oftest benyttes som udlæg til efterafgrøde, er kendetegnet ved, at de har en 
forholdsvis langsom vækst inden høst. Når hovedafgrøden høstes, er efterafgrøderne allerede 
etableret og kan efterfølgende udvikle sig uhindret af konkurrence fra hovedafgrøden. 
Græsefterafgrøder har i lighed med andre efterafgrøder deres største udvaskningsreducerende 
effekt efter høst, hvor der ikke længere er en hovedafgrøde, der kan optage kvælstof, og hvor der 
normalt vil være overskud af nedbør, som kan udvaske nitrat. I Hansen et al. (2016, afsnit 2.2)  
argumenteres for, at græsefterafgrøder på sandjord i praksis hovedsageligt bliver pløjet om 
foråret.  
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Baggrund for bestillingen 

På baggrund af notat vedr. betydning for kvælstofeffekt af efterafgrøder ved ændrede regler i forhold til 
etablerings- og oppløjningsdatoer (Hansen et al., 2016a), som blev fremsendt 21. oktober 2016, har 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) den 7. november 2016 udbedt sig en uddybning. Der ønskes en vurdering af, 
hvad det forventes at betyde for udvaskningseffekten, hvis der holdes fast i de eksisterende etablerings-
frister for efterafgrøder, men der samtidig åbnes for muligheden for, at landmænd, der etablerer 
efterafgrøder inden fristen den 20. august (eksempelvis 5. august), og indberetter dette, får mulighed for at 
oppløje det indberettede areal efter eksempelvis 8, 9 eller 10 uger i stedet for gældende oppløjningsdatoer. 
Dvs. at efterafgrøden i dette tilfælde må oppløjes 30. september, 7. oktober eller 14. oktober afhængig af 
den fastsatte minimumsperiode. 

Besvarelse 

Tidspunkt for pløjning af efterafgrøder 

I nærværende besvarelse antages det, at efterafgrøder destrueres ved pløjning, men de kan også nedvisnes 
med sprøjtning med herbicid (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016). Visse efterafgrøder nedvisnes desuden 
”ukontrolleret” af frost, som dog sjældent forekommer i tilstrækkelig grad før den 20. oktober, som er 
tidligste dato for destruktion af pligtige efterafgrøder, der ikke anvendes til opfyldelse af MFO-krav (Miljø- 
og Fødevareministeriet, 2016).    

Den største udvaskningsreduktion ved dyrkning af efterafgrøder vil kunne opnås, hvis efterafgrøderne 
befinder sig på marken i hele efterårs- og vinterperioden. Det skyldes, at efterafgrøder i milde perioder vil 
kunne optage mineraliseret kvælstof samtidig med, at der er risiko for afstrømning og dermed udvaskning 
af nitrat. Kvælstof, der optages i en efterafgrøde, vil efter tidlig pløjning kunne frigives i en periode, hvor 
der fortsat er risiko for udvaskning. Pløjetidspunktet har derfor betydning både for efterafgrødernes 
optagelse af kvælstof og for den efterfølgende frigivelse af kvælstof. 

Hvis efterafgrøder pløjes i løbet af efteråret, vil risikoen for øget udvaskning generelt set afhænge af bl.a. 
jordtype, klima og efterafgrødernes C-N forhold (kg kulstof/kg kvælstof). Med hensyn til jordtype og klima 
er der i Hansen et al. (2016b) redegjort for, at det for en lerjord i et nedbørsfattigt klima (som f.eks. i 
Vestsjælland) er mindre vigtigt, at jorden er bevokset hele efteråret og vinteren, end hvis jorden er 
beliggende i et nedbørsrigt klima (som f.eks. i Vestjylland). Hvis efterafgrøder på lerjord i et nedbørsfattigt 
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klima først destrueres om foråret, kan den fortsatte optagelse af kvælstof sent efterår og vinter resultere i, 
at den efterfølgende afgrøde kommer til at mangle kvælstof. Det skyldes, at efterafgrøder kan optage 
kvælstof, som ellers ikke ville være udvasket, men som ville være til stede i en tilsvarende jord uden 
efterafgrøde. Under disse forhold resulterer efterafgrøders sene kvælstofoptagelse derfor ikke i en 
tilsvarende mindre kvælstofudvaskning (Hansen et al. 2016b). På sandjord i et nedbørsrigt klima er det 
derimod hensigtsmæssigt, at jorden er bevokset med efterafgrøder (f.eks. græs) vinteren over, da 
kvælstoffet ellers vil tabes ved udvaskning og dermed heller ikke vil være tilgængeligt for den efterfølgende 
afgrøde. 

Med hensyn til C-N forholdet har Thomsen et al. (2016) vist, at dette forhold har betydning for, hvor hurtigt 
kvælstof frigives fra en destrueret efterafgrøde. Jo lavere C-N forhold (dvs. jo højere kvælstofindhold i 
forhold til kulstofindhold) desto hurtigere frigives kvælstof fra plantematerialet. Samtidigt viste Thomsen et 
al. (2016), at unge planter havde lavere C-N forhold end ældre. Efterafgrøder, der har vokset i en kort 
periode i efteråret, vil derfor typisk have et lavere C-N forhold end efterafgrøder, der har vokset i en 
længere periode og dermed har en større biomasse. Samlet set betyder dette, at jo tidligere efterafgrøder 
pløjes, jo hurtigere omsættes de. At temperaturen ved tidlig pløjning om efteråret ydermere oftest er 
højere end ved sen pløjning betyder, at omsætningen og frigivelsen af kvælstof også af den grund forløber 
hurtigere. Tidlig nedpløjning af efterafgrøder vil dermed af flere årsager øge risikoen for udvaskning af 
nitrat, også selv om disse er etableret tidligt. 

Efterafgrøders etablering  

For at kunne vurdere efterafgrøders vækstperiode, er det vigtigt at vide, hvordan efterafgrøderne er blevet 
etableret, dvs. om de er sået som udlæg, ved udspredning af frø et par uger før forventet høst eller efter 
høst af en hovedafgrøde. Vækst og potentiel kvælstofoptagelse vil ikke kunne vurderes alene ud fra 
etableringstidspunktet.  

En tidlig etablering af efterafgrøder kan foretages ved at så efterafgrøder som udlæg allerede om foråret, 
hvilket især sildige græsser er velegnede til. Græs-efterafgrødernes forholdsvis langsomme vækst inden 
høst af hovedafgrøden betyder, at kvælstofoptagelsen i græsset indtil høst af hovedafgrøden sædvanligvis 
er begrænset. Forsinkes høsten pga. nedbør, kan græsset få gode betingelser for vækst, hvilket kan 
medføre vanskelig høst af hovedafgrøden.  

Udspredning af frø af f.eks. olieræddike før høst er en metode, der ligeledes giver mulighed for, at 
efterafgrøden kan etableres tidligere end ved såning efter høst. Det har dog i praksis vist sig, at 
olieræddike, der spirer i en ikke-høstet afgrøde kun vokser langsomt. Dette blev f.eks. illustreret af 
Thomsen et al. (2013), se Figur 1. Hvis kornet går i leje, er der risiko for, at olieræddike kan gro gennem 
kornet, som det skete visse steder i 2011 (Landbrugsavisen.dk, 2011). Dette kan potentielt øge 
efterafgrødeeffekten, men vil give problemer ved høst. 

Den forholdsvis langsomme vækst af f.eks. græs og olieræddike inden høst af hovedafgrøden er 
karakteristika, der gør dem velegnede til etablering i en hovedafgrøde, men er samtidig medvirkende til, at 
f.eks. en uges vækst af en efterafgrøde i en hovedafgrøde før høst normalt ikke kan sidestilles med en uges 
vækst efter høst. Etablering af en efterafgrøde f.eks. den 5. august, som foreslået i henvendelsen fra NAER, 
vil oftest betyde, at efterafgrøden skal spredes ud i en voksende afgrøde. Alt andet lige vil den have 
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længere tid til at etablere sig end en efterafgrøde, der først etableres den 20. august, men som ovenfor 
nævnt, kan den længere etableringsperiode ikke opveje ulempen ved en tilsvarende tidligere pløjning.     

Ikke blot etableringstidspunkt, men også tidspunktet for høst af hovedafgrøden, har betydning for 
efterafgrødernes udvikling. Af Figur 2 fremgår, at olieræddike i områder, hvor hovedafgrøden blev fjernet 
på et tidligt tidspunkt, havde udviklet sig kraftigere end der, hvor hovedafgrøden først blev høstet sidst i 
august. Manglende konkurrence fra en omkringstående hovedafgrøde synes derfor at være afgørende for 
efterafgrødernes vækst. Hvis høsten trækker ud pga. ugunstige vejrforhold, vil der således opnås mindre 
effekt af en tidlig såning af efterafgrøden, end hvis hovedafgrøden høstes tidligt.   

 

 

Figur 1. 

 Olieræddike udstrøet i vårbyg 1. august og fotograferet 21. august. Fra Thomsen et al. (2013). 

 

Nyt udvaskningsforsøg 

I et igangværende projekt under Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (projektet VIRKN, 
Hermansen, 2014) er det muligt at sammenligne efterårspløjning af olieræddike som efterafgrøde i et år 
med relativ stor nedbør i efteråret (2015) med parceller uden plantevækst, dvs. parceller, der blev holdt 
frie for vegetation (sort jord) ved herbicidbehandling. I foråret 2015 blev der i hver af parcellerne på 
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Flakkebjerg og Foulum installeret to permanente sugeceller i en meters dybde til bestemmelse af 
nitratudvaskning. Udvaskningen bestemmes ved opsamling af jordvand (vha. vakuum) i de installerede 
sugeceller. På baggrund af jordvandets indhold af nitrat samt modelberegnet afstrømning vha. EVACROP 
(Olesen og Heidmann, 1990) er udvaskningen af nitrat-kvælstof (nitrat-N) beregnet. I Figur 3 og 4 ses de 
målte nitratkoncentrationer og den modellerede afstrømning.  

 

 

Figur 2. Olieræddike udstrøet i vårbyg 28. juli og fotograferet 28. september. Vårbyg i parcellen i midten af billedet 
blev høstet 27. august, mens vårbyg mellem parcellerne (f.eks. i forgrunden af billedet) blev fjernet 27. juli 
umiddelbart før såning af olieræddike. Fra Thomsen et al. (2013). 

 

På Flakkebjerg (Figur 3) blev olieræddike spredt ud i havre 6. august 2015, og havren blev høstet 18. august. 
Den 12. november blev alle de pågældende parceller pløjet. Da forsøget er anlagt således, at der kan gødes 
med fire forskellige kvælstof-niveauer i fire gentagelser fra foråret 2016 betyder det, at hvert punkt i Figur 3 
er gennemsnit, som er beregnet på baggrund af 16 parceller med hver to sugeceller, dvs. 36 sugeceller. 

Nitratkoncentrationen i parceller med olieræddike som efterafgrøde begyndte at stige allerede først på 
vinteren, dog fra et meget lavt niveau i sammenligning med parceller med sort jord (Figur 3). I 2015 var 
efteråret mere regnfuldt end normalt, og på Flakkebjerg faldt der mere end dobbelt så meget nedbør (231 
mm) i november-december i forhold til normalen (1961-90) på 106 mm (Olesen, 1992). Resultaterne tyder 
på, at der i overensstemmelse med Thomsen et al. (2016), hurtigt kan frigives nitrat fra olieræddike, der 
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pløjes om efteråret. I et vådt efterår kan der tilsyneladende selv på lerjord efterfølgende udvaskes kvælstof. 
Det understreges dog, at den totale udvaskning fra parceller med olieræddike stadig var lav (10 kg N/ha) 
mod 45 kg N/ha i parceller med sort jord i perioden 24. november 2015 – 31. marts 2016. 

 

 

Figur 3. Koncentration af nitrat-kvælstof (op ad y-aksen) og modelberegnet afstrømning fra rodzonen (med negativt 
fortegn, ned ad y-aksen) fra to udvalgte forsøgsled (med og uden olieræddike som efterafgrøde) i VIRKN-forsøg på 
Flakkebjerg 2015-16. Olieræddiken blev spredt i havre 6. august 2015, som blev høstet 18. august. Pløjning fandt sted 
12. november. (Data fra igangværende forsøg - endnu ikke publiceret). 

På Foulum blev et tilsvarende forsøg anlagt på samme tidspunkt, men olieræddike blev først sået 4. 
september 2015. Parcellerne blev pløjet 12. februar 2016, men olieræddike blev nedvisnet af frost i januar. 
Det fremgår af Figur 4, at nitratkoncentrationen i begyndelsen af måleperioden var omtrent den samme i 
parceller med olieræddike som i parceller med sort jord i modsætning til ved Flakkebjerg, hvor der var 
betydelig forskel på koncentrationerne (Figur 3). Det skyldes formentlig at olieræddiken blevet sået senere 
på Foulum end på Flakkebjerg. Til trods for store mængder nedbør ved Foulum i november-december (228 
mm mod normalen på 119 mm) blev nitratkoncentrationerne under olieræddike reduceret til et 
forholdsvist lavt niveau i sammenligning med koncentrationerne under sort jord. Den totale udvaskning fra 
parceller med olieræddike på Foulum var 15 kg N/ha mod 38 kg N/ha i parceller med sort jord i perioden 
12. oktober 2015 – 31. marts 2016.         

De foreløbige og etårige resultater fra VIRKN-forsøget på Flakkebjerg og Foulum viser, at vejrforholdene og 
destruktionstidspunktet har betydning for efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt. Hvis 
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olieræddiken på Flakkebjerg i 2015 var blevet pløjet den 20. oktober i stedet for den 12. november, ville 
den formentlig ikke have optaget samme mængde kvælstof, og der ville have været længere tid til 
omsætning og frigivelse af det optagne kvælstof. Hvis forsøget havde fundet sted på en mere sandet jord 
under mere nedbørsrige vejrforhold, f.eks. en grovsandet jord i Vestjylland, ville det sandsynligvis have ført 
til en langt mindre udvaskningsreducerende effekt af olieræddiken. På Jyndevad er normalnedbøren (1961-
90) i september – marts 528 mm mod 318 mm på Flakkebjerg og 361 mm på Foulum (Olesen, 1992). I 2015 
faldt der ved Jyndevad 328 mm i november-december mod - som før nævnt - 231 mm på Flakkebjerg og 
228 mm på Foulum.   

  

Figur 4. Koncentration af nitrat-kvælstof (op ad y-aksen) og modelberegnet afstrømning fra rodzonen (med negativt 
fortegn, ned ad y-aksen) fra to udvalgte forsøgsled (med og uden olieræddike som efterafgrøde) i VIRKN-forsøg på 
Foulum 2015-16. Olieræddiken blev sået 4. september 2015 og nedvisnet af frost januar 2016. Pløjning fandt sted 12. 
februar 2016. (Data fra igangværende forsøg - endnu ikke publiceret). 

 

Konklusion  
Etableres en efterafgrøde f.eks. den 5. august, vil den alt andet lige have længere tid til at etablere sig end 
en efterafgrøde, der først etableres den 20. august. Som begrundet ovenfor er der dog risiko for, at den 
længere etableringsperiode ikke kan opveje den forøgede udvaskningsrisiko ved tidlig pløjning (30. 
september, 7. oktober eller 14. oktober), idet udvaskningsrisikoen øges, jo tidligere pløjningen foretages. 
Der er derfor større risiko for udvaskning, især på sandjord i et nedbørsrigt klima, hvis fristen for pløjning 
flyttes til tidligere på efteråret, uanset om etableringen er fortaget før den 20. august.   
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