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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugsstyrelsen 

Vedr. bestillingen ”Beskrivelse af kriterier for fastsættelse af en godken-

delsesprocedure for efterafgrøder i forbindelse med oprettelsen af et ef-

terafgrøde-råd”. 

 

Landbrugsstyrelsen har i bestilling dateret d. 18. september 2017 bedt DCA – Natio-

nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde kriterier for fastsættelse af 

godkendelsesprocedurer for efterafgrøder i forbindelse med oprettelsen af et efteraf-

grøderåd.  

 
Besvarelsen er udarbejdet af seniorforsker Elly Møller Hansen og seniorforsker Ingrid 

Kaag Thomsen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Fagfællebedøm-

melsen er foretaget af akademisk medarbejder Finn Pilgaard Vinther fra Institut for 

Agroøkologi, Aarhus Universitet.  

 

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndigheds-

betjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 7.09 

i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2017-2020”.  
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug  Den 30. oktober 2017 

Oplæg til kriterier for fastsættelse af en godkendelsesprocedure for efterafgrøder i forbindelse med 

oprettelsen af et efterafgrøderåd 

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

 

 
Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) modtager med jævne mellemrum forslag fra erhvervet til nye arter af 

efterafgrøder, der ønskes medtaget på listen over arter, der kan benyttes som pligtige efterafgrøder og i 

andre ordninger, hvor efterafgrøder indgår som virkemiddel (f.eks. MFO). Det har tidligere været 

proceduren, at LBST i forbindelse med modtagelsen af sådanne ønsker retter henvendelse til AU, der 

efterfølgende undersøger tilgængelig viden omkring de pågældende arter. På baggrund heraf har LBST 

truffet beslutning omkring en eventuel udvidelse af listen med godkendte efterafgrøder på basis af 

eksisterende viden.  

 

Eftersom efterafgrøder nu er blevet et meget udbredt virkemiddel og i dag benyttes i mange forskellige 

efterafgrødeordninger, er der opstået et behov for en større systematisering af godkendelsesprocessen for 

nye arter af efterafgrøder, således at potentielle nye arter hurtigere kan testes og komme i anvendelse i 

reguleringen.  

 

AU har i en tidligere besvarelse til LBST ”Vurdering af mulighederne for at udvide udvalget af arter, der kan 

benyttes som pligtige efterafgrøder” af 31. januar 2017 foreslået, at udvælgelsen af nye arter foretages af 

et Efterafgrøderåd (Hansen og Thomsen, 2017).  

 

LBST har derfor i en bestilling dateret 18. september 2017 bedt AU om at udarbejde en beskrivelse af, 

hvordan arbejdet i det foreslåede Efterafgrøderåd vil kunne varetages, herunder hvilke krav der bør stilles 

til dokumentation af arter, der foreslås afprøvet, hvilke kriterier der skal tages udgangspunkt i under 

vurderingen af indkomne forslag, og hvad der skal til, for at de foreslåede arter kan medtages på listen over 

godkendte efterafgrøder. Af bestillingen fremgik, at LBST inden udarbejdelsen af besvarelsen ville indkalde 

relevante forskere fra AU til et opstartsmøde, hvor bestillingens indhold og formålet med Efterafgrøderådet 

ville blive drøftet. Et sådant møde blev afholdt den 11. oktober 2017 med deltagelse af LBST samt Ingrid 

Kaag Thomsen og Elly Møller Hansen, Institut for Agroøkologi, AU.  Efterfølgende er udarbejdet 

nedenstående besvarelse. 

 

Efterafgrøder efter gældende lovgivning 

De efterafgrødetyper, der efter gældende lovgivning kan anvendes som pligtige efterafgrøder, er vist i 

Tabel 1. Ifølge Landbrugsstyrelsen (LBST, 2017) skal etableringen af pligtige efterafgrøder og 

husdyrefterafgrøder ske efter normale driftsmæssige principper, og efterafgrøderne skal have en 

tilstrækkelig dækningsgrad til at sikre en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret.  

 

Da husdyrefterafgrøderne følger de samme regler som de pligtige efterafgrøder i forhold til udvalg af arter, 

etableringstidspunkter m.m. omtales de to typer efterafgrøder i nærværende protokol som ”pligtige 

efterafgrøder”.  
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Tabel 1.  Efterafgrødetyper, som kan anvendes som pligtige efterafgrøder (delvist efter LFST, 2017).  

Udlæg af rent græs uden kløver 

Udlæg af korsblomstrede efterafgrøder (f.eks.  olieræddike, gul sennep, raps og farvevajd) og cikorie 

Korn og græs sået før eller efter høst, dog senest 1. august 

Korsblomstrede efterafgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug og vårbyg sået før eller efter høst, 
dog senest 20. august 

 

 

Efterafgrøderåd 

Beskrivelsen nedenfor er et oplæg til, hvordan arbejdet i det foreslåede Efterafgrøderåd vil kunne 

varetages. Beskrivelsen indeholder en protokol med forslag til retningslinjer for procedurer vedrørende 

udvælgelse samt afprøvning og godkendelse af arter, der vurderes at have potentiale til at kunne 

anerkendes som pligtige efterafgrøder 

 

Medlemmer 

Efterafgrøderådet foreslås besat med repræsentanter for relevante organisationer og institutioner foruden 

Landbrugsstyrelsen og Aarhus Universitet.   

 

Indsendelse af forslag vedr. nye arter som pligtige efterafgrøder 

Alle organisationer og enkeltpersoner kan foreslå arter som mulige nye pligtige efterafgrøder. For hvert 

forslag skal der angives en begrundelse, og der skal vedlægges dokumentation for, at arten forventes at 

kunne opfylde krav om effektiv kvælstofoptagelse i efteråret under danske klima- og dyrkningsforhold.  

 

Som dokumentation for en arts forventede egnethed som pligtig efterafgrøde kan indgå publicerede 

forsøgsresultater fra Danmark eller nærliggende lande, hvor den foreslåede arts potentiale mht. vækst og 

kvælstofoptagelse eller udvaskningsreduktion er vurderet i forhold til en eller flere pligtige efterafgrøde-

arter. Desuden kan indgå upubliceret dokumentation for, at arten er dyrket under danske forhold i en eller 

flere sæsoner tillige med en pligtig efterafgrøde dyrket som reference (f.eks. olieræddike). Denne 

afprøvning kan dokumenteres ved planteklip til bestemmelse af kvælstof i overjordisk plantemasse og/eller 

fotos af den afprøvede art og reference-efterafgrøde i sidste halvdel af august, medio september samt ca. 

20. oktober. Dokumentationen vedlægges en beskrivelse af forholdene under afprøvningen (Tabel 2).   

Forslag og dokumentation sendes via e-mail eller brev til Efterafgrøderådets sekretær senest den 1. januar, 

såfremt arten skal vurderes og evt. afprøves i den kommende vækstsæson.  

 

Tabel 2. Forslag til information i forbindelse med arter, der ønskes afprøvet som mulig pligtig efterafgrøde: 

Navn og adresse på forslagsstiller 

Dansk, engelsk eller tysk navn på den art der ønskes afprøvet 

Latinsk navn på den art der ønskes afprøvet 

Hvor er arten erhvervet 

Begrundelse for at arten ønskes afprøvet 

Lokalitet/adresse for egen afprøvning 

Hovedafgrøde, hvor efterafgrøden er sået som udlæg, før høst eller efter høst 

Forfrugt til hovedafgrøden 

Kvælstofkilde til hovedafgrøden (handelsgødning/gylle/andet) 

Kvælstofmængde til hovedafgrøden 
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Dato for hovedafgrødens høsttidspunkt 

Dato for såning af efterafgrøden 

Efterafgrødens etableringsmetode (udlæg/før forventet høst/efter høst/andet) 

Hvis efterafgrøden er gødet angives kvælstofkilde og kg total-N/ha 

Bilag, fotos og evt. link til dokumentation 

 

De foreslåede arter og den fremsendte dokumentation vurderes i Efterafgrøderådet først og fremmest 

mht. forventet kvælstofoptagelse men også for risiko for opformering af ukrudt, sygdomme og skadedyr. 

Hvis der i Efterafgrøderådet er enighed om, at en art potentielt kan indgå som pligtig efterafgrøde, 

udvælges den til afprøvning. 

 

Screeningsforsøg 

Arter, der er vurderet lovende i Efterafgrøderådet, testes i Screeningsforsøg i den efterfølgende 

vækstsæson i sammenligning med visse allerede godkendte arter som reference. Udviklingen af 

efterafgrøder sået i Screeningsforsøg følges før og efter høst af hovedafgrøden. Omkring den 20. oktober 

tages planteklip af alle efterafgrøder til bestemmelse af kvælstofoptagelse i overjordisk plantebiomasse. 

Planteklippene opdeles i to til flere fraktioner bestående af efterafgrødeart(er) og ukrudt/spildfrø. Der 

bestemmes tørstofudbytte og kvælstofindhold i hver fraktion. Efterafgrøderådet kan beslutte, om en art 

skal afprøves i mere end et år i Screeningsforsøg. De samlede resultater fra Screeningsforsøgene 

bedømmes af Efterafgrøderådet, der efterfølgende udvælger de mest lovende arter til afprøvning i 

Udvaskningsforsøg.  

 

Udvaskningsforsøg  

I Udvaskningsforsøgene bestemmes nitratudvaskning igennem minimum to år fra de i Screeningsforsøget 

udvalgte efterafgrøder. Som i Screeningsforsøget indgår visse allerede godkendte arter som reference. De 

godkendte efterafgrøder anvendt som reference i Udvaskningsforsøgene skal omfatte både efterafgrøder 

etableret som græsudlæg og efterafgrøder etableret umiddelbart før eller efter høst. Resultaterne 

bedømmes i Efterafgrøderådet. 

 

Indstilling til Landbrugsstyrelsen 

På baggrund af de opnåede resultater fra Screenings- og Udvaskningsforsøgene indstiller Efterafgrøderådet 

egnede efterafgrøder til godkendelse af Landbrugsstyrelsen.  
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