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AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Bestillingen: ” Vurdering af mulighederne for at udvide udvalget af arter, 
der kan benyttes som pligtige efterafgrøder” 

NaturErhvervstyrelsen har i bestilling dateret d. 19. december 2016 bedt DCA – Nati-

onalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at redegøre for, hvorvidt det på bag-

grund af eksisterende viden kan lade sig gøre at udvide udvalget af arter, der kan be-

nyttes til at opfylde det pligtige efterafgrødekrav, uden det har konsekvenser for den 

fastsatte effekt af efterafgrøderne. 

 

Den skriftlige besvarelse der vedlægges, er udarbejdet af Seniorforsker Elly Møller 

Hansen og Seniorforsker Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Uni-

versitet.  

 
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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DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer, 31. januar 2017  

 

Vurdering af mulighederne for at udvide udvalget af arter, der kan benyttes som pligtige 

efterafgrøder 

 

Elly Møller Hansen og Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet (AU). 

 

Baggrund for bestilling 

 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 19. december 2016 fremsendt en bestilling på et notat om 

”Vurdering af mulighederne for at udvide udvalget af arter, der kan benyttes som pligtige 

efterafgrøder”. NAER skriver som baggrund for bestillingen, at erhvervet længe har udtrykt ønske 

om, at flere arter skulle kunne benyttes som pligtige efterafgrøder. Dette er senest sket i forbindelse 

med høring af plantedækkebekendtgørelsen i 2016. I den forbindelse ønsker NAER, at AU redegør 

for, hvorvidt det på baggrund af eksisterende viden kan lade sig gøre at udvide udvalget af arter, der 

kan benyttes til at opfylde det pligtige efterafgrødekrav, uden at det har konsekvenser for den 

fastsatte effekt (jf. DCA rapport 052 af december 2014: Virkemidler til realisering af 2. generations 

vandplaner og målrettet arealregulering). Desuden ønskes en vurdering af, hvorvidt det vil være 

muligt at aftale kriterier for fastlæggelse af en godkendelsesprocedure for efterafgrødearter. NAER 

beder AU forholde sig specifikt til spørgsmålene, som er vist nedenfor i kursiv. 

 

Besvarelse  

 

Udvalget af arter i renbestand 

 

Spørgsmål 1.1 

AU bedes undersøge, om det med udgangspunkt i nyeste viden kan anbefales at medtage andre 

arter på listen over de arter, der kan benyttes som pligtige efterafgrøder. Etablering af arterne i 

renbestand skal kunne sikre en effekt på kvælstofudvaskningen, der svarer til allerede tilladte arter. 

 

Besvarelse af spørgsmål 1.1 

I 2014 blev en lang række arter vurderet med henblik på, om de kunne optages på listen over arter, 

der kan anvendes som efterafgrøder efter de nationale regler, dvs. som pligtige efterafgrøder 

(Hansen et al., 2014a). I 2016 blev flere arter vurderet (Hansen et al., 2016a). Siden da er der ikke 

fremkommet viden om nye mulige arter til optagelse på listen over pligtige efterafgrøder. Det kan 

dog nævnes, at Hansen et al. (2016a) vurderede, at havre formentlig vil kunne have mindst 

tilsvarende udvaskningsreducerende effekt som vårbyg, når den anvendes som efterafgrøde. For 

havre gælder dog som for vårbyg, at dens udvaskningsreducerende effekt ikke er veldokumenteret 

ved såningsfrist den 20. august. Hansen et al. (2016a) anbefalede af samme grund, at alle kornarter 

(med undtagelse af vinterrug og stauderug) udelukkende benyttes i blanding med andre 
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efterafgrøder med mere veldokumenteret udvaskningsreducerende effekt ved såning frem til 20. 

august. 

I et igangværende forsøg (GUDP-projektet VIRKN) opnås der mere viden om vårbygs 

udvaskningsreducerende effekt (projektet afsluttes i 2019). I forsøget på Flakkebjerg og Foulum 

etableres vårbyg som spildkorn og sammenlignes med ubevokset jord samt olieræddike og alm. 

rajgræs dyrket som efterafgrøder.  

 

Spørgsmål 1.2 

AU bedes desuden specifikt vurdere, om følgende arter bør kunne benyttes som efterafgrøder i 

renbestand: boghvede, skorzoner, purløg, timian og jordskokker. 

 

Besvarelse af spørgsmål 1.2 

Af de nævnte arter er det tidligere vurderet, at boghvede og jordskokker ikke kan anbefales som 

pligtige efterafgrøder (Hansen et al., 2014a). Baggrunden for vurderingen var bl.a. erfaringer med 

etablering og vækst af boghvede i GUDP-projektet OptiPlant. Siden da er der, så vidt vides, ikke 

fremkommet ny viden om boghvedes potentiale som efterafgrøde.   

 

Hansen et al. (2014a) vurderede jordskokker som ikke velegnet til efterafgrøde i traditionel 

forstand. I høringssvar 2016 (efterfølgende fremsendt af NAER) er anført, at skorzoner, purløg og 

timian foreslås medtaget som pligtige efterafgrøder på linje med frøgræs, idet det er flerårige arter, 

som fortsætter væksten til ud på året efter sidste høst. Muligvis har det ligeledes været denne 

begrundelse, som lå bag ønsket om at medtage jordskokker som pligtig efterafgrøde i 2014. 

 

Af lov nr. 472 fra 1998 fremgår, at efterafgrøder defineres som ”Alle dyrkede afgrøder med vækst 

om efteråret, der anvendes som mellemafgrøder, og som nedvisnes eller nedpløjes” (det bemærkes, 

at begrebet ”mellemafgrøder” her er forskelligt fra de nugældende ”mellemafgrøder”, NAER, 

2016). ”Frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde” har lige siden været medtaget som 

mulighed for at opfylde bestemmelserne for pligtige efterafgrøder. Andre mulige flerårige arter, 

som fortsætter væksten efter sidste høst, har ikke været medtaget på listen over pligtige 

efterafgrøder ligesom afgrøder, der sås tidligt om efteråret (f.eks. vinterraps) og høstes året efter, 

heller ikke er blevet medtaget som pligtig efterafgrøde (Vinther og Kristensen, 2010).    

 

Begrundelsen for ikke at medtage afgrøder med kvælstofoptagelse om efteråret, og som allerede 

dyrkes (f.eks. skorzoner, purløg, timian og jordskokker samt vinterraps, der omtales ovenfor) er, at 

man derved ville gå glip af den ekstra udvaskningsmæssige effekt, som man opnår ved at dyrke 

efterafgrøder. Hvis disse afgrøder kunne medregnes som pligtige efterafgrøder, ville der skulle 

dyrkes flere pligtige efterafgrøder efter andre afgrøder for at opnå den ønskede effekt. 

Problemstillingen omtales undertiden som ”dødvægtsproblematikken”, og refererer til, at det alene 

er et eventuelt øget areal med de pågældende afgrøder, der vil kunne betragtes som 

udvaskningsreducerende. Den andel, der i forvejen dyrkes med de pågældende afgrøder, virker i 
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princippet ikke udvaskningsreducerende, da den udgør en form for ”baseline”. 

Dødvægtsproblematikken har f.eks. været anvendt i forbindelse med indførelse af tidlig såning af 

vintersæd som alternativ til efterafgrøder. Her blev den egentlige udvaskningsreducerende effekt 

fastsat på baggrund af en forventning om, hvor stor en stigning i arealet med tidlig såning af 

vintersæd der kunne forventes i forhold til det areal, der i forvejen blev sået tidligt (Thomsen et al., 

2015). 

 

For at vurdere om arterne skorzoner, purløg, timian og jordskokker skal kunne benyttes som 

efterafgrøder i renbestand, bør det dokumenteres, at de pågældende arter reelt har en betydelig 

kvælstofoptagelse om efteråret, som sikrer en effekt på kvælstofudvaskningen svarende til allerede 

tilladte arter. Desuden bør arterne kun kunne benyttes som pligtige efterafgrøder, hvis 

dødvægtsproblematikken inddrages, og der er en forventning om, at arealet med de pågældende 

afgrøder vil stige markant. 

 

Etablering af arter frem til 20. august 

 

Spørgsmål 2 

Ifølge gældende regler er det kun korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug og 

vårbyg, der kan etableres frem til 20. august. Kan der med udgangspunkt i nyeste viden sikres en 

tilsvarende effekt ved at tillade brugen af alle kornarter som pligtig efterafgrøde med etablering 

frem til 20. august? Er det AU’s vurdering, at andre arter vil kunne sikre en tilstrækkelig effekt ved 

etablering frem til 20. august? 

 

Besvarelse af spørgsmål 2 

Vedrørende medtagelse af alle kornarter som pligtige efterafgrøder henvises til besvarelse af 

spørgsmål 1.1. AU er ikke vidende om, at endnu ikke officielt vurderede arter vil kunne sikre en 

tilstrækkelig udvaskningsreducerende effekt ved etablering frem til 20. august.   

 

Arter i blandinger 

 

Spørgsmål 3 

AU har i en tidligere besvarelse til NaturErhvervstyrelsen beskrevet muligheden for at godkende 

brugen af alle arter som pligtige efterafgrøder, når der stilles krav om etablering i blandinger 

(Spørgsmål vedrørende etableringsfrist for kornarter samt anvendelse af nye arter i blandinger som 

pligtige efterafgrøder, marts 2016). AU bedes uddybe denne mulighed med beskrivelse af, hvilke 

krav der bør stilles til etableringsforholdet mellem tilladte og ikke tilladte arter - herunder mindste 

udsædsmængde for tilladte arter. Det er en forudsætning, at etableringen af blandinger med ikke-

tilladte arter er kontrollerbar og kan ensrettes uanset hvilken art, der iblandes. AU bedes derfor 

redegøre for, om denne metode vil kunne kontrolleres vha. krav om dokumentation for 
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udsædsforhold, og om hvorvidt kontroltrappen vil kunne benyttes til at sikre en tilstrækkelig 

dækningsgrad af den tilladte art. 

 

Besvarelse af spørgsmål 3 

I spørgsmålet henvises til Hansen et al. (2016a), som vurderede, at et minimumskrav for honningurt 

kunne være 300 frø/m
2
. I et andet notat beregnede Hansen et al. (2014b) på baggrund af bl.a. 

Knudsen (2013) anbefalede udsædsmængder af pligtige efterafgrøder: korsblomstrede arter (gul 

sennep, olieræddike og vinterraps) ca. 150 frø/m
2
; cikorie, korn og græsser 200-300 frø/m

2
, dvs. 

mindst 200 frø/m
2
. Disse udsædsmængder blev vurderet til at kunne benyttes som et minimumskrav 

for udsåning af pligtige efterafgrøder, hvis disse blev sået i blanding med ikke-pligtige arter. Det 

anbefales, at de gældende tidsfrister (NAER, 2016) for såning af græsser, cikorie, korsblomstrede 

arter, honningurt, alm. rug og stauderug opretholdes. Med hensyn til tidsfrister for såning af øvrige 

kornarter henvises til besvarelse af spørgsmål 1.1. 

  

For at ovennævnte metode skal kunne kontrolleres, kan det være nødvendigt, at landbrugere i 

tvivlstilfælde kan fremvise dokumentation for køb af diverse frø i tilstrækkelige mængder til at 

dække minimusmængderne af de pågældende pligtige efterafgrøder. Hvis der ønskes udsået to 

pligtige efterafgrøder i blanding med ikke-pligtige arter, vil der kunne udsås 1/2 minimumsmængde 

af hver af de pligtige efterafgrøder. Hvis der sås tre pligtige efterafgrøder, vil der kunne udsås 1/3 

minimumsmængde af hver osv. Af hensyn til kontrollens muligheder for at bedømme 

artssammensætningen bør det ligeledes kunne dokumenteres, hvilke ikke-pligtige efterafgrøder, der 

indgår i den udsåede blanding (se desuden afsnittet nedenfor). Hvis en sådan metode bliver en 

mulighed, vil diverse frøfirmaer formentlig fremstille frøblandinger, der opfylder krav og ønsker, 

således at arbejdet lettes for både landbrugere og kontrolmyndighed.   

 

Det vurderes, at kontroltrappen (Hansen et al. 2015; Miljø- og Fødevareministeriet, 2015; Thomsen 

og Hansen, 2016) stadig kan benyttes, hvis det tillades at udså ikke-pligtige arter i blandinger med 

pligtige arter udsået i en given minimumsmængde (som ovenfor beskrevet). Som kontroltrappen 

anvendes pt., er det dog kun de pligtige arter, der indgår i bedømmelsen af kontroltrappens fastlagte 

dækningsgrader, ikke ukrudt og spildfrø. Hvis dette princip skal fastholdes, er det nødvendigt at 

opstille yderligere kriterier for, hvornår blandinger af pligtige og ikke-pligtige efterafgrøder kan 

godkendes ved kontrol i marken. Der skal tages stilling til, om ikke-pligtige efterafgrøder skal indgå 

i bestemmelse af dækningsgrad, herunder eventuelle situationer, hvor pligtige arter overvokses af 

ikke-pligtige arter. Desuden skal der tages stilling til, om der ved kontrol skal kunne skelnes mellem 

pligtige arter, ikke-pligtige arter og ukrudt. I givet fald vil det kræve, at de ikke-pligtige arter er 

velbeskrevne mht. udseende på forskellige vækststadier. Ligeledes skal der tages stilling til, 

hvordan sådanne blandinger er stillet i forhold til at dække krav om miljøfokusområder (MFO) med 

pligtige efterafgrødeblandinger. 
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Der gøres endvidere opmærksom på, at der er behov for, at arter, der udsås som efterafgrøder (både 

pligtige og ikke-pligtige), vurderes mht. de pågældende arters risiko for at opformere sygdomme, 

skadedyr eller etablere sig som ukrudt. 

 

Godkendelsesprocedure for efterafgrødearter 

 

Spørgsmål 4 

AU bedes vurdere, om det vil være muligt at aftale kriterier for fastsættelse af en godkendelses-

procedure for efterafgrøder fremadrettet, således at det bliver nemmere at få igangsat forsøg mhp. 

at undersøge kvælstofeffekten af nye arter. 

 

Besvarelse af spørgsmål 4 

Nye mulige pligtige efterafgrødearter bør testes i markforsøg gennem 3-4 år på flere forskellige 

jordtyper for at vurdere arterne under forskellige jordbunds- og vejrforhold. Med de mange arter af 

potentielle efterafgrøder, der findes (nogle nævnt i Hansen et al., [2014a] efter bl.a. Suhr et al., 

2005), kan der være behov for, at der skaffes dokumentation for sandsynlig effekt under danske 

klimaforhold, inden arterne afprøves i omfattende forsøg. Organisationer eller foreninger, der 

foreslår arter til afprøvning, bør derfor selv fremskaffe dokumentation for, at de pågældende arter 

har en vis sandsynlighed for at kunne godkendes som pligtige efterafgrøder. I den forbindelse bør 

dødvægtsproblematikken tages i betragtning (se besvarelse af spørgsmål 1.2), så der ikke foreslås 

arter/afgrøder, der dyrkes i forvejen, og hvis udbredelse ikke forventes øget. 

 

Under en godkendelsesprocedure bør det vurderes, om der er risiko for, at de foreslåede arter vil 

kunne give ukrudtsproblemer, herunder risiko for, at de etablerer sig som landskabsukrudt. Endelig 

bør arterne vurderes mht. opformering af sygdomme og skadedyr. Det kunne ligeledes være 

hensigtsmæssigt, hvis efterafgrødearter og blandinger blev vurderet mht. deres effekt på 

biodiversitet. 

 

Arter, der skal afprøves, kunne med fordel udvælges af en form for efterafgrøde-råd bestående af 

repræsentanter for NAER, SEGES, AU-DCA og AU-DCE. Efterafgrøde-rådet skal under 

udvælgelsen bedømme den fremskaffede dokumentation og de foreslåede arter ud fra ovenstående 

kriterier.       
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