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AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Bestillingen: ’Analyse af efterafgrødepotentialet i kystvandområderne 

når økologiske og konventionelle arealer adskilles’ 

 

NaturErhvervstyrelsen har i bestilling dateret d. 13. oktober 2016 bedt DCA – Natio-

nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en specificering i forhold til tidligere 

fremsendt besvarelse. Det ønskes, at kende restpotentialet for udlæg af efterafgrøder i 

de enkelte kystvandområder når økologiske og konventionelle arealer adskilles i ana-

lysen, og indsatsbehovet i målrettet regulering udelukkende løftes af konventionelle 

bedrifter. 

  

Besvarelsen er givet i vedlagte notat, der er udarbejdet af Seniorforsker Ingrid K. 

Thomsen, Institut for Agroøkologi, AU og Seniorrådgiver Jens Erik Ørum, Institut for 

Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU. 

 
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” 

(punkt FM-21 i aftalens Bilag 2).  

 

 

Venlig hilsen 

 

Bjørn Molt Petersen 
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DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer  

24. oktober 2016 

 

Analyse af efterafgrødepotentialet i kystvandområderne når økologiske og 

konventionelle arealer adskilles.  

Seniorforsker Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi (AGRO), Aarhus Universitet og Seniorrådgiver Jens 

Erik Ørum, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet  

Baggrund 
I forbindelse med det videre udviklingsarbejde af kvælstofreguleringen, herunder målrettet regulering 

(MR), har NaturErhvervstyrelsen (NAER) behov for at få en vurdering af potentialet for udlæg af 

efterafgrøder i de enkelte kystvandoplande. Nærmere betegnet er der behov for at kende restpotentialet, 

når de allerede vedtagne efterafgrødeordninger som pligtige efterafgrøder, MFO-efterafgrøder og 

husdyrefterafgrøder er fordelt. Derudover er der behov for et estimat af arealet med de efterafgrøder, 

landmændene forventes at udlægge til opfyldelse af indsatsbehovet i kystvandoplandene ved overgangen 

til MR.  

 

AU og IFRO fremsendte 20. september 2016 notatet ”Analyse af efterafgrødepotentialet i 

kystvandområderne”, hvori der var gennemført beregninger over dels det totale dels det resterende 

potentiale efter placering af pligtige efterafgrøder, MFO-efterafgrøder og husdyrefterafgrøder både før og 

efter placering af MR-efterafgrøder. Notatet fra 20. september 2016 blev fulgt op med et regneark 29. 

september 2016 indeholdende data for alle 90 kystvandoplande.  

 

Efterfølgende fremsendte NAER 13. oktober et tillæg til den oprindelige bestilling, hvoraf det fremgik, at 

der var behov for at kunne skelne mellem økologiske og konventionelle arealer mht. efterafgrødepotentiale 

i det tilfælde, at indsatsbehovet under MR udelukkende skulle løftes af konventionelle bedrifter. NAER har i 

forbindelse med tillægsbestillingen ønsket, at der ved beregning af restpotentialerne blev taget 

udgangspunkt i, hvad Ørum og Thomsen (2016) vurderede at være et realistisk realiserbart potentiale.  

 

I nærværende notat er det valgt at inkludere resultaterne fra den tidligere gennemførte analyse, som blev 

fremsendt i notatet 20. september 2016 med efterfølgende regneark 29. september 2016. I denne 

oprindelige analyse, her kaldet Analyse 1, blev der ikke skelnet mellem økologiske og konventionelle 

bedrifter, og restpotentialet før og efter MR-efterafgrøder blev beregnet med udgangspunkt i det 

maksimale efterafgrødepotentiale. I de yderligere analyser, der nu er gennemført i forbindelse med 

tillægsbestillingen, er efterafgrødepotentialet genberegnet uden opdeling i konventionelle og økologiske 

bedrifter, hvor der er taget udgangspunkt i det forventede realistiske efterafgrødepotentiale (Analyse 2). 

Efterafgrødepotentialerne er desuden beregnet særskilt for konventionelle (Analyse 3) og økologiske 

(Analyse 4) bedrifter, hvor restpotentialet før og efter MR-efterafgrøder er beregnet på baggrund af det 

forventede realistiske efterafgrødepotentiale. Notatet inkluderer og supplerer således de tidligere 

besvarelser.  



2 
 

Analyserne er gennemført med udgangspunkt i modellen opbygget af Ørum og Thomsen (2016). I den 

forbindelse skal det pointeres, at der principielt løbende kan/vil forekomme ændringer til det benyttede 

datagrundlag. De i Ørum og Thomsen (2016) benyttede GLR 2016 GIS-data, som også ligger til grund for 

nedenstående potentialeberegninger, var opdateret af NAER 20. april 2016 og hentet fra kortdata.fvm.dk 

den 21. august 2016. Ifølge kortdata.fvm.dk foreligger der nu en nyere udgave (august 2016), men for at 

sikre kontinuitet og sammenlignelighed i forhold til Ørum og Thomsen (2016), og de tidligere fremsendte 

data vedr. efterafgrødepotentialer, er GLR fra 20. april 2016 fastholdt i de her gennemførte analyser. 

 

Det skal ligeledes pointeres, at modellen i Ørum og Thomsen (2016) til dels arbejder på et overordnet og 

generaliseret plan, selvom modellen er bygget op på baggrund af samtlige godt 44.000 bedrifter i GLR. 

Således anvendes beregnede værdier for f.eks. omdriftsareal, efterafgrødegrundareal samt yderligere krav 

til MFO-efterafgrøder, og der er ikke differentieret mht. udnyttelseskrav for husdyrgødning. Nogle af de 

anvendte estimater og antagelser vil på baggrund af en detaljeret specificering ift. den enkelte bedrift samt 

af databaseudtræk kunne dels differentieres dels erstattes af indmeldte data, hvilket vil kunne indbygges i 

modellen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.   

Metode 
Der er med udgangspunkt i modellen fra Ørum og Thomsen (2016) gennemført analyser med henblik på 

følgende data:  

1. Maksimalt og realistisk efterafgrødepotentiale i alle 90 kystvandoplande.  

2. Restpotentiale for efterafgrøder baseret på det maksimale efterafgrødepotentiale, når pligtige 

efterafgrøder, MFO-efterafgrøder og husdyrefterafgrøder er fordelt i 90 kystvandoplande.  

3. Restpotentiale for efterafgrøder baseret på det realistiske efterafgrødepotentiale, når pligtige 

efterafgrøder, MFO-efterafgrøder og husdyrefterafgrøder er fordelt i 90 kystvandoplande. 

4. Angivelse af hvor meget efterafgrøder til opfyldelse af MR forventes at optage af det i pkt. 2 fundne 

restpotentiale.   

5. Angivelse af hvor meget efterafgrøder til opfyldelse af MR forventes at optage af det i pkt. 3 fundne 

restpotentiale.  

Punkt 2 og 4 er besvaret på baggrund af det samlede dyrkningsareal, dvs. indeholdende både 

konventionelle og økologiske bedrifter. For punkterne 3 og 5 er der ud over analyser med det samlede 

dyrkningsareal desuden gennemført beregninger efter opdeling i konventionelle og økologiske bedrifter.  

 

Analyserne er baseret på afgrødesammensætningen i årene 2013-2016 (toårige afgrødefølger for tre høstår 

2013/14, 2014/15 og 2015/16), og resultaterne er angivet både for de enkelte år og som et gennemsnit af 

de tre år.  

 

Beregningerne af efterafgrødepotentialerne bygger på en inddeling af alle afgrøder i 17 afgrødegrupper, 

som er vist i Tabel 1 sammen med de anvendte forkortelser for hhv. forfrugt og hovedafgrøde. I Ørum og 

Thomsen (2016) er vist en oversigt over, hvilke afgrøder der indgår i hver af afgrødegrupperne.  
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Tabel 1. Anvendte forkortelser og tilhørende navne for de 17 forskellige hovedafgrødegrupper (2016) inddelt i forhold til 

forfrugtsgrupper. Baseret på afgrødegrupperne i Ørum og Thomsen (2016). 
Afgrødenr. Forfrugt Hovedafgrøde Navn 

1 01_WICEA 01_Visa Vintersæd 

2 02_SPCEA 02_Vasa Vårsæd 

3 03_CANOL 03_Raps Raps 

4 04_SEDGR 04_Afro Anden frøavl 

5 05_POTAT 05_Kart Kartofler 

6 06_BEETS 06_Roer Roer 

7 07_LENTI 07_Bælg Bælgplanter 

8 08_MAIZE 08_Majs Majs 

9 09_ROGRS 

  

  

09_Ssgr Sædskiftegræs, højt gødet 

10 10_Ss80 Sædskiftegræs, middel gødet 

11 11_Ss00 Sædskiftegræs, ugødet 

12 10_PMGRS 

  

  

12_Vvgr Vedvarende græs, højt gødet 

13 13_Vv80 Vedvarende græs, middel gødet 

14 14_Vv00 Vedvarende græs, ugødet 

15 11_ASIDE 

  

15_Brak Brak 

16 16_MFOb MFO brak 

17 12_PERMA 17_Rest Rest 

 

Når de 17 hovedafgrøder kombineres med de 12 forfrugtsgrupper (Tabel 1), fremkommer 204 mulige 

kombinationer for arealanvendelse.  For hver kombination er defineret, om de udløser et 

efterafgrødepotentiale, hvorefter det maksimale efterafgrødepotentiale findes ved at summere arealet for 

disse kombinationer.  

 

Det realistiske efterafgrødepotentiale blev i Ørum og Thomsen (2016) beregnet ud fra den antagelse, at det 

maksimale efterafgrødepotentielle areal ikke fuldt ud vil kunne udnyttes.  Fraktionen, der blev vurderet 

realistisk at udnytte, blev sat til 0,8 bortset fra efter en forfrugt af majs, hvor andelen blev sat til 0,4. Når 

det ikke er hele efterafgrødepotentialet, der antages at kunne udnyttes, skyldes det, at f.eks. såning af 

efterafgrøder ikke altid kan nås inden den angivne frist, og at de mest marginale efterafgrøder ikke altid 

lykkes. 

 

Til beregning af restpotentiale til rådighed før MR-efterafgrøder er der fra det maksimale (Analyse 1) eller 

det realistiske (Analyse 2-4) efterafgrødepotentiale fratrukket pligtige efterafgrøder, MFO-efterafgrøder og 

husdyrefterafgrøder. I forhold til de oprindelige beregninger (Analyse 1) er Analyse 2-4 justeret ved, at 

manglende MFO-efterafgrøder, dvs. ikke-opfyldt ved pligtige og husdyrefterafgrøder, ikke kan resultere i et 

negativt areal, når der justeres for arealet af sidste år frøgræs, der alene kan indgå som pligtig efterafgrøde.  

 

Beregning af restpotentiale før MR er gennemført på bedriftsniveau som i Ørum og Thomsen (2016), og der 

er anvendt samme forudsætninger. Der er således indregnet krav om MFO-efterafgrøder på 5 % af 

omdriftsarealet på ejendomme over 15 ha omdriftsareal med undtagelse af økologiske bedrifter 

(NaturErhvervstyrelsen, 2016). Øvrige undtagelser for MFO-kravet ud over økologi og størrelse på 

omdriftsareal er ikke taget i betragtning. Det er antaget, at MFO-kravet alene dækkes af pligtige 

efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, græsudlæg i renbestand eller i blanding samt yderligere efterafgrøder, 

alle med vægtningsfaktor 0,3 (NaturErhvervstyrelsen, 2016). Øvrige typer af målopfyldelse af MFO, f.eks. 

MFO-randzoner, landskabselementer m.m. (NaturErhvervstyrelsen, 2016) er ikke inddraget. Pligtige 
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efterafgrøder og husdyrefterafgrøder forudsættes udlagt som blandinger efter gældende regler, så de også 

opfylder MFO-kravet. Areal med og placering af husdyrefterafgrøder er baseret på Ørum og Thomsen 

(2016), som anfører, at der er tale om bedste bud, da det endelige regelsæt ikke forelå ved udarbejdelsen 

af modellen. 

 

Restpotentialet, der er tilbage, efter at MR-efterafgrøder er anvendt til opfyldelse af MR-reduktionskrav, er 

beregnet under forudsætning af, at enten 50 eller 100 % af MR-reduktionskravet i det pågældende 

kystvandopland opfyldes med MR-efterafgrøder i det omfang, der er tilstrækkeligt potentiale på den 

enkelte bedrift. 

 

Det skal bemærkes, at navngivningen for de 90 kystvandoplande for at øge overblikket er ændret fra 

Analyse 1 i forhold til de øvrige tre analyser (se Bilag 1).   

 

Resultater 

Analyse 1. Uden adskillelse mellem konventionelle og økologiske bedrifter, 

restpotentiale beregnet på baggrund af maksimalt potentiale 

I Tabel 2 er der for alle bedrifter (konventionelle og økologiske) angivet arealanvendelsen for 2013/14 

fordelt på de toårige afgrødefølger. Ligeledes er indikeret beregning af harmoniareal (HARM), omdriftsareal 

(ROTA), efterafgrødegrundareal (EAGG) samt MR-grundareal (MRGR), som blev defineret i Ørum og 

Thomsen (2016). 

 

Ud fra de toårige afgrødefølger i Tabel 2 er der i Tabel 3 beregnet efterafgrødepotentiale pr. afgrødefølge 

(markeret med farver) samt summeret (EFTA POT). Der vil være potentiale for efterafgrøder efter 

vintersæd (01_eVisa), vårsæd (02_eVasa), frøgræs (03_eAfro), majs (04_eMajs), raps (05_eRaps) og 

bælgplanter (06_eBælg), når disse efterfølges af vårsåede afgrøder i kolonnen ”afgtxt” i Tabel 3, som er 

defineret i Tabel 1. Ligeledes viser tabellen det potentielle areal for mellemafgrøder (10_Mellem), tidlig 

såning (11_Tidlig) samt areal med udlæg (07_uVasa, 08_uVisa og 09_uØvrig). De tilsvarende resultater som 

for 2013/14 er vist i Tabel 4 og 5 for 2014/15 og i Tabel 6 og 7 for 2015/16. 
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Tabel 2. Arealanvendelse (1.000 ha) for 2013/14 summeret for konventionelle og økologiske bedrifter. Anvendte forkortelser er 

angivet i Tabel 1. 

 
 

 

Tabel 3. Potentiale (1.000 ha) for efterafgrøder angivet ved farvede felter for 2013/14 baseret på afgrødefordelingen i Tabel 2. De 

øvrige værdier angiver hhv. udlæg, der indgår i beregningen af MFO, samt potentiale for mellemafgrøder og tidlig såning.  
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Tabel 4. Arealanvendelse (1.000 ha) summeret for konventionelle og økologiske bedrifter 2014/15. Anvendte forkortelser er 

angivet i Tabel 1. 

 
 

 

Tabel 5. Potentiale (1.000 ha) for efterafgrøder angivet ved farvede felter for 2014/15 baseret på afgrødefordelingen i Tabel 4. De 

øvrige værdier angiver hhv. udlæg, der indgår i beregningen af MFO, samt potentiale for mellemafgrøder og tidlig såning. 
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Tabel 6. Arealanvendelse (1.000 ha) summeret for konventionelle og økologiske bedrifter 2015/16. Anvendte forkortelser er 

angivet i Tabel 1. 

 
 

 

Tabel 7. Potentiale (1.000 ha) for efterafgrøder angivet ved farvede felter for 2015/16 baseret på afgrødefordelingen i Tabel 6. De 

øvrige værdier angiver hhv. udlæg, der indgår i beregningen af MFO, samt potentiale for mellemafgrøder og tidlig såning. 
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Af Tabel 3, 5 og 7 fremgår, at det maksimale efterafgrødepotentiale summeret for konventionelle og 

økologiske bedrifter i alt svarede til 738.000, 744.000 og 876.000 ha for 2013/14, 2014/15 og 2015/16. Det 

maksimale efterafgrødepotentiale var således tilsyneladende højere i 2015/16 end i de to foregående år, 

hvilket bl.a. kan være begrundet i, at høsten i 2015 var meget sen og betød, at der ikke kunne etableres så 

meget vintersæd som i de foregående år. Således faldt arealet med vintersæd fra 899.000 og 889.000 ha i 

2013/14 og 2014/15 (Tabel 2 og Tabel 4) til 805.000 ha i 2015/16 (Tabel 6). I et sådant år med sen høst vil 

det ikke være muligt at etablere efterafgrøder inden for den normale tidsfrist, hvorfor 

efterafgrødepotentialet vil være ansat for stort. Det viser, at det kan være hensigtsmæssigt at arbejde med 

et forventet realiserbart efterafgrødepotentiale baseret på en fraktion af det totale potentiale. Det 

realistiske potentiale svarede til 524.000, 528.000 og 634.000 ha i de tre år (Tabel 3, 5 og 7). 

 

Det sidste år med frøgræs udgjorde 25.000 ha i 2013/14 og 2014/15 (Tabel 3 og 5) og 21.000 ha i 2015/16 

(Tabel 7). Dette areal kan ikke betragtes som et egentligt efterafgrødepotentiale, men indgår i analysen i 

Ørum og Thomsen (2016) ved at dække kravet til pligtige efterafgrøder uden dog at kunne dække krav til 

husdyr- og MFO-efterafgrøder. 

 

I det medfølgende regneark ”Efterafgrødepotentiale 90 kystvandoplande 241016_je4_tilNAER” er der i 

underarket ” Potential 90 kystvandoplande_GL” for hvert af de 90 kystvandoplande angivet maksimalt og 

realistisk efterafgrødepotentiale samt øvrige krav til efterafgrøder før og efter MR. Det maksimale og 

realistiske efterafgrødepotentiale dækker i dette underark over både konventionelle og økologiske 

bedrifter. Underarkets række 2 viser data på landsplan summeret over de 90 kystvandoplande. Tabel 8 

giver en beskrivelse af de betegnelser, der anvendes i underarket. Restpotentiale før og efter MR-

efterafgrøder er beregnet på baggrund af det maksimale efterafgrødepotentiale, og underarket er således 

identisk med regnearket fremsendt til NAER 29. september 2016.  
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Tabel 8. Betegnelser anvendt i underarkene i regnearket ”Efterafgrødepotentiale 90 kystvandoplande 241016_je4_tilNAER”. 

Betegnelse i regneark Beskrivelse 

kop90 Nummer på kystvandopland (1-90) 

kystid Ident på kystvandopland 

Kystnavn90 Navn på kystvandopland 

HaCvr Dyrket areal i kystvandopland (ha) 

Max efterafgrøde inkl. sidste år med frøgræs Maksimalt efterafgrødepotentiale inkl. sidste år med frøgræs (ha) 

Max realistisk 
Realistisk realiserbart efterafgrødepotentiale (0,8 af maksimalt 
potentiale bortset fra forfrugt af majs, hvor andelen er 0,4) (ha) 

Sidste år med frøgræs Areal med sidste år med frøgræs (ha) 

Krav pligtige efterafgrøder Arealkrav til pligtige efterafgrøder (ha) 

Husdyrefterafgrødekrav (i alt) Arealkrav til husdyrefterafgrøder (ha) 

Manglende MFO 

Krav om yderligere efterafgrøder til dækning af MFO (ha) under 
antagelse om, at 100 % af MFO-kravet dækkes af pligtige 
efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, græsudlæg i renbestand eller 
blanding samt yderligere efterafgrøder, alle med vægtningsfaktor 
0,3. 

Samlet træk (mfo, pligtige, husdyr og sidste år med frøgræs) 
Samlet areal af pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, 
manglende MFO-efterafgrøder og sidste år med frøgræs (ha) 

Manko (eftergives) 
Manglende areal til MFO, som svaret til, hvad der skulle indkøbes af 
arealer til MFO-efterafgrøder, i tilfælde af at disse kunne handles 
mellem bedrifter (ha) 

Restpotentiale før MR 
Restpotentiale (inkl. manko og baseret på Max realistisk) før 
placering af MR-efterafgrøder (ha) 

MR-krav som efterafgrøde 
Krav til efterafgrødepotentiale, hvis hele MR-reduktionskravet i 
kystvandoplandet skal dækkes med MR-efterafgrøder (ha) 

Restpotentiale når 50% af MR krav -hvis muligt- dækkes med efterafgrøder 

Restpotentiale for efterafgrøder pr. kystvandopland baseret på Max 
efterafgrøde (Analyse 1) eller Max realistisk (Analyse 2-4), når MR-
kravet, hvis muligt på den enkelte bedrift, anvendes til dækning af 
50 % af MR-reduktionskravet (ha) 

Restpotentiale når 100% af MR krav-hvis muligt- dækkes med efterafgrøder 

Restpotentiale for efterafgrøder pr. kystvandopland baseret på Max 
efterafgrøde (Analyse 1) eller Max realistisk (Analyse 2-4), når MR-
kravet, hvis muligt på den enkelte bedrift, anvendes til dækning af 
100 % af MR-reduktionskravet (ha) 

Restpotentiale når 50% af MR krav -hvis muligt- dækkes med efterafgrøder 
(alene for gennemsnit over de tre år) 

Gennemsnitligt restpotentiale for efterafgrøder i de tre år baseret 
på Max efterafgrøde (Analyse 1) eller Max realistisk (Analyse 2-4), 
når MR-kravet, hvis muligt på den enkelte bedrift, anvendes til 
dækning af 50 % af MR-reduktionskravet (% af HaCvr i det 
pågældende kystvandopland) 

Restpotentiale når 100% af MR krav -hvis muligt- dækkes med efterafgrøder 
(alene for gennemsnit af de tre år) 

Gennemsnitligt restpotentiale for efterafgrøder i de tre år baseret 
på Max efterafgrøde (Analyse 1) eller Max realistisk (Analyse 2-4), 
når MR-kravet, hvis muligt på den enkelte bedrift, anvendes til 
dækning af 100 % af MR-reduktionskravet (% af HaCvr i det 
pågældende kystvandopland) 

 

Analyse 2. Uden adskillelse mellem konventionelle og økologiske bedrifter, 

restpotentiale beregnet på baggrund af realistisk potentiale 

Analyse 2 adskiller sig fra Analyse 1 ved, at manglende MFO-efterafgrøder, dvs. ikke-opfyldt ved pligtige og 

husdyrefterafgrøder, blev sat til nul, hvis arealet, der fremkom, når der blev justeret for arealet af sidste år 

frøgræs, var negativt. Dette påvirker ikke arealfordelingen og det beregnede efterafgrødepotentiale. Tabel 

2-7 vil derfor også være gældende for Analyse 2.  
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Resultaterne af Analyse 2 fremgår af underarket ”Alle” i det medfølgende regneark. Tabel 8 giver en 

beskrivelse af de betegnelser, der anvendes i underarket. Restpotentiale før og efter MR-efterafgrøder er 

beregnet på baggrund af det realistiske efterafgrødepotentiale.  

 

Analyse 3. Konventionelle bedrifter, restpotentiale beregnet på baggrund af realistisk 

potentiale 

På tilsvarende måde som ved Analyse 1 er der i Tabel 9, 11 og 13 vist summeret arealanvendelse for de 

toårige afgrødefølger på konventionelle bedrifter i 2013/14, 2014/15 2015/16. I Tabel 10, 12 og 14 er 

efterafgrødepotentialet angivet på basis af det realistiske potentiale. 

Resultaterne af Analyse 3 fremgår af underarket ”Konventionelle” i det medfølgende regneark. Tabel 8 

giver en beskrivelse af de betegnelser, der anvendes i underarket. Restpotentiale før og efter MR-

efterafgrøder er beregnet på baggrund af det realistiske efterafgrødepotentiale.  
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Tabel 9. Arealanvendelse (1.000 ha) for konventionelle bedrifter i 2013/14. Anvendte forkortelser er angivet i Tabel 1. 

 

 

 

Tabel 10. Potentiale (1.000 ha) for efterafgrøder på konventionelle bedrifter angivet ved farvede felter for 2013/14 baseret på 

afgrødefordelingen i Tabel 9. De øvrige værdier angiver hhv. udlæg, der indgår i beregningen af MFO, samt potentiale for 

mellemafgrøder og tidlig såning. 
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Tabel 11. Arealanvendelse (1.000 ha) for konventionelle bedrifter i 2014/15. Anvendte forkortelser er angivet i Tabel 1. 

 

 

Tabel 12. Potentiale (1.000 ha) for efterafgrøder på konventionelle bedrifter angivet ved farvede felter for 2014/15 baseret på 

afgrødefordelingen i Tabel 11. De øvrige værdier angiver hhv. udlæg, der indgår i beregningen af MFO, samt potentiale for 

mellemafgrøder og tidlig såning. 
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Tabel 13. Arealanvendelse (1.000 ha) for konventionelle bedrifter i 2015/16. Anvendte forkortelser er angivet i Tabel 1. 

 

 

Tabel 14. Potentiale (1.000 ha) for efterafgrøder på konventionelle bedrifter angivet ved farvede felter for 2015/16 baseret på 

afgrødefordelingen i Tabel 13. De øvrige værdier angiver hhv. udlæg, der indgår i beregningen af MFO, samt potentiale for 

mellemafgrøder og tidlig såning. 
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Analyse 4. Økologiske bedrifter, restpotentiale beregnet på baggrund af realistisk 

potentiale 
På tilsvarende måde som ved Analyse 1 er der i Tabel 15, 17 og 19 vist summeret arealanvendelse for de 

toårige afgrødefølger på økologiske bedrifter i 2013/14, 2014/15 2015/16. I Tabel 16, 18 og 20 er 

efterafgrødepotentialet angivet på basis af det realistiske potentiale. 

Resultaterne af Analyse 4 fremgår af underarket ”Økologiske” i det medfølgende regneark. Tabel 8 giver en 

beskrivelse af de betegnelser, der anvendes i underarket. Restpotentiale før og efter MR-efterafgrøder er 

beregnet på baggrund af det realistiske efterafgrødepotentiale.  
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Tabel 15. Arealanvendelse (1.000 ha) for økologiske bedrifter i 2013/14. Anvendte forkortelser er angivet i Tabel 1. 

 

 

Tabel 16. Potentiale (1.000 ha) for efterafgrøder på økologiske bedrifter angivet ved farvede felter for 2013/14 baseret på 

afgrødefordelingen i Tabel 15. De øvrige værdier angiver hhv. udlæg, der indgår i beregningen af MFO, samt potentiale for 

mellemafgrøder og tidlig såning. 
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Tabel 17. Arealanvendelse (1.000 ha) for økologiske bedrifter i 2014/15. Anvendte forkortelser er angivet i Tabel 1. 

 

 

 

Tabel 18. Potentiale (1.000 ha) for efterafgrøder på økologiske bedrifter angivet ved farvede felter for 2014/15 baseret på 

afgrødefordelingen i Tabel 17. De øvrige værdier angiver hhv. udlæg, der indgår i beregningen af MFO, samt potentiale for 

mellemafgrøder og tidlig såning. 
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Tabel 19. Arealanvendelse (1.000 ha) for økologiske bedrifter i 2015/16. Anvendte forkortelser er angivet i Tabel 1. 

 

 

Tabel 20. Potentiale (1.000 ha) for efterafgrøder på økologiske bedrifter angivet ved farvede felter for 2015/16 baseret på 

afgrødefordelingen i Tabel 19. De øvrige værdier angiver hhv. udlæg, der indgår i beregningen af MFO, samt potentiale for 

mellemafgrøder og tidlig såning. 
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Øvrige dataudtræk  

Ud over resultaterne fra Analyse 1-4 indeholder det medfølgende regneark tre underark (Det13_14, 

Det14_15 og Det15_16), hvor efterafgrødepotentialet for hver forfrugt og kystvandopland er fordelt på 

bedriftstype, jordtype og retentionsklasser i intervaller ’a 10 pct. retention. En sådan opdeling er relevant, 

hvis efterafgrøderne på et tidspunkt skal placeres, hvor de gør størst nytte og er mest 

omkostningseffektive, eller hvis det skal vurderes, hvilken effekt udnyttelsen af restpotentialet vil have for 

udledningen til et kystvandopland. 

 

Opdelingen fremgår af række 6-8 i hvert af de tre regneark, hvor jordtypeinddelingen svarer til følgende: 

Ler: -1=lavbundsjord, 0=sandjord (jb1,2,3,4 og 10 og 11), 1=lerjord (jb5 6 7 8 9). Betegnelserne for forfrugt 

fremgår af Tabel 1. 
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Bilag 1. Kystvandoplande 

Kystvandoplande med enslydende navne er tildelt unikke, mere informative navne, og den maksimale 

længde på navnene er reduceret fra 98 til 36 tegn. Fx benævnes de tre kystvandoplande ”Åbne vandomr. 

Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen” nu ”Øresund”, ”Køge Bugt” og ”Faxe Bugt”. Og "Nissum 

Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak" er omdøbt til 

”Limfjorden”. De oprindelige Kystvand_2 identer indgår fortsat, sidst i navnene. 
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