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Til Landbrugsstyrelsen 

Levering på bestillingen: ”Normer til efterafgrøder samt hovedafgrøder 
etableret i efterafgrøder” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling dateret d. 8. august 2018 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at vurdere følgende: ”1) Øges risikoen for ud-
vaskning af kvælstof, hvis der tildeles en kvælstofnorm til efterafgrøder, der skal 
indgå i kvælstofreguleringen? 2) Har det betydning for kvælstofeffekten af en efter-
afgrøde, hvis der med skiveskærsåmaskine isås rug i et etableret græsudlæg efter 
høst af majs i september/oktober, og denne afgrøde tildeles kvælstof med udgangs-
punkt i de gældende normer? 3) Er det normal praksis at etablere mere end én ho-
vedafgrøde i løbet af en vækstsæson – og forventes dette at ændre sig med de for-
ventede klimatiske ændringer? ” 
 
Nedenfor følger en besvarelse, der er udarbejdet af Seniorforskerne Elly M. Hansen 
og Ingrid K. Thomsen begge fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Fagfæl-
lebedømmelse af besvarelsen er foretaget af Akademisk medarbejder Finn P. Vinther 
fra samme institut. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2018-2021” (opgaven hører til op-
gave 7.09 i arbejdsprogrammet til Ydelsesaftale Planteproduktion). 
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Klaus Horsted 
 
 



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug   den 14. august 2018 
 

Normer til efterafgrøder samt hovedafgrøder etableret i efterafgrøder 

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

Baggrund 

På grund af langvarig tørke i foråret og sommeren 2018 har landbrugserhvervet fremsat flere forslag til at 
sikre behovet for foder. I den forbindelse er Landbrugsstyrelsen, ifølge en henvendelse dateret 8. august 
2018 til Aarhus Universitet, blevet spurgt om muligheden for at tildele en kvælstofnorm til efterafgrøder, 
der indgår i kvælstofreguleringen, og som under den nuværende regulering ikke har en norm. Desuden er 
der blevet spurgt til muligheden for at etablere en ny hovedafgrøde i en efterafgrøde (inden 20. oktober) 
og gøde den nye hovedafgrøde efter de gældende normer for afgrøden. I forbindelse med sidstnævnte 
spørgsmål er der specifikt spurgt om muligheden for at iså rug med skiveskærsåmaskine i et etableret 
græsudlæg efter høst af majs i september/oktober for at høste et slæt grønrug i det efterfølgende forår, 
inden der igen sås majs. Spørgsmålet inkluderer, at normen for grønkorn af vinterrug anvendes. 

Landbrugsstyrelsen angiver, at formålet med bestillingen er at få en faglig vurdering af udvaskningsrisikoen 
dels ved at tildele en norm til efterafgrøder, der indgår i kvælstofreguleringen dels ved at tillade 
muligheden for, at der kan dyrkes en ekstra afgrøde (med tilhørende norm) i den periode, hvor 
efterafgrøderne stadig skal befinde sig på arealet. 

Med udgangspunkt i de særlige vejrforhold i 2018 beder Landbrugsstyrelsen specifikt AU om at vurdere 
følgende: 

1. Øges risikoen for udvaskning af kvælstof, hvis der tildeles en kvælstofnorm til 
efterafgrøder, der skal indgå i kvælstofreguleringen?  

2. Har det betydning for kvælstofeffekten af en efterafgrøde, hvis der med 
skiveskærsåmaskine isås rug i et etableret græsudlæg efter høst af majs i 
september/oktober, og denne afgrøde tildeles kvælstof med udgangspunkt i de 
gældende normer? 

3. Er det normal praksis at etablere mere end én hovedafgrøde i løbet af en vækstsæson – 
og forventes dette at ændre sig med de forventede klimatiske ændringer?  

Landbrugsstyrelsen gør i deres henvendelse opmærksom på, at efterafgrøder p.t. ikke har en norm, da 
deres hovedformål er at optage overskydende kvælstof efter høst, men at de dog kan tilføres 
kvælstofgødning, der trækkes fra bedriftens samlede kvælstofkvote.   

 

Besvarelse 

De efterafgrøder, der indgår i kvælstofreguleringen (f.eks. pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, 
Miljø- og Fødevareministeriet, 2018a), skal sikre en effektiv kvælstofoptagelse om efteråret. Dels skal de 
optage kvælstof, der mineraliseres fra jordens pulje af organisk stof, dels skal de optage gødningskvælstof, 
som evt. ikke er blevet optaget af den foregående hovedafgrøde. I år med misvækst, f.eks. pga. tørke, er 
der et særligt behov for efterafgrøder, idet der kan være efterladt gødningskvælstof i jorden. Både 
mineraliseret kvælstof og efterladt gødningskvælstof risikerer at blive udvasket, da der i løbet af efteråret 
eller vinteren som regel opstår overskud af nedbør, som medfører afstrømning fra rodzonen.  

 



Spørgsmål 1. Øges risikoen for udvaskning af kvælstof, hvis der tildeles en kvælstofnorm til 
efterafgrøder, der skal indgå i kvælstofreguleringen?  

Svar 1.  

Under antagelse af at den foreslåede kvælstofnorm til efterafgrøder ønskes tildelt efterafgrøden om 
efteråret, kan spørgsmålet om, hvorvidt risikoen for udvaskning derved øges, besvares med ’ja’. I ældre 
forsøg med gødskning af efterafgrøder er der ikke målt meroptagelser af kvælstof svarende til den tilførte 
mængde (referencer nævnt i Hansen et al., 2000). For eksempel fandt Andersen & Olsen (1994) i 
gennemsnit af to år og af forskellige efterafgrøder, at tildeling af 30 kg N/ha om efteråret medførte en øget 
kvælstofoptagelse i rod og top på blot 12 kg N/ha. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at gøde efterafgrøder 
om efteråret, når efterafgrødernes hovedformål er at mindske risikoen for udvaskning. 

De danske resultater stemmer overens med udenlandske anbefalinger, hvor f.eks. rådgivere i Indiana, USA 
pointerer, at hvis vandmiljøet er i fokus, skal man ikke tilføre efterafgrøder kvælstof (”If water quality is a 
concern, don’t apply additional nitrogen”, Bechman, 2017). Ligeledes konkluderer det franske institut INRA 
(2012) at tilførsel af gødning til efterafgrøder ikke øger efterafgrødernes effektivitet med hensyn til at 
”fange” nitrat, men blot øger mængden af kvælstof, som kan udvaskes.    

Hvis efterafgrøden først gødes om foråret, vurderes det, at det i de fleste tilfælde ikke vil være muligt for 
efterafgrøden fuldt ud at udnytte gødningen, inden den efterfølgende vårafgrøde sås. Hvis den 
efterfølgende afgrøde er majs eller en anden sent sået vårafgrøde, vil der dog kunne være mulighed for et 
slæt før såning af f.eks. majs (se spørgsmål 2).   

 

Spørgsmål 2. Har det betydning for kvælstofeffekten af en efterafgrøde, hvis der med 
skiveskærsåmaskine isås rug i et etableret græsudlæg efter høst af majs i september/oktober, og denne 
afgrøde tildeles kvælstof med udgangspunkt i de gældende normer? 

Svar 2. 

Ved isåning af vinterrug med skiveskærsåmaskine i en græsefterafgrøde efter majs vil plantedækkets 
udvaskningsreducerende effekt potentielt kunne øges. Det vil især kunne være tilfældet, hvis væksten af 
græsefterafgrøden har været ringe, og hvor kørsel/såning med en skiveskærsåmaskine ikke medfører for 
store ødelæggelser af det allerede etablerede græsudlæg. Dette er parallelt til det tiltag, der med baggrund 
i tørkesituationen i 2018 sigter mod at udså rug i græsudlæg og græsefterafgrøder indtil 3. september 
(Miljø- og Fødevareministeriet, 2018b; Thomsen et al., 2018).  

Betydningen for udvaskningseffekten af at tildele vinterrug, der isås en efterafgrøde, en kvælstofnorm vil 
bl.a. afhænge af, på hvilket tidspunkt gødningen tildeles. Hvis man ønsker at tildele kvælstof om efteråret, 
er svaret givet under spørgsmål 1, dvs. at risikoen for udvaskning øges.  

Hvis man først tildeler kvælstof om foråret, er risikoen for at øge udvaskningen i efteråret og vinteren i 
sagens natur ikke til stede. Risikoen for udvaskning af kvælstof tildelt en etableret kornafgrøde på lille 
rækkeafstand om foråret, når væksten begynder, er væsentlig mindre end ved tildeling om efteråret. 
Overordnet set vil en ejendoms samlede kvælstofkvote dog stige ved tildeling af gødning til en oprindelig 
efterafgrøde, hvilket principielt set må forventes at øge udvaskningsrisikoen. Ved tildeling af kvælstof til rug 
isået en oprindelig efterafgrøde skal der tages stilling til, hvordan eftervirkningen, dvs. de 17 eller 25 kg 



N/ha, som normalt skal fratrækkes den efterfølgende afgrøde (Miljø- og Fødevareministeriet 2018a), skal 
håndteres.     

 

Spørgsmål 3. Er det normal praksis at etablere mere end én hovedafgrøde i løbet af en vækstsæson – og 
forventes dette at ændre sig med de forventede klimatiske ændringer?  

Svar 3.  

Hvorvidt det er normal praksis at etablere mere end én hovedafgrøde i løbet af en vækstsæson afhænger af 
de definitioner, der anvendes. F.eks. om en vårbyg høstet som grønbyg efterfulgt af et græsudlæg, der 
høstes senere på året ved slæt, betragtes som forskellige afgrøder. Grønbyg og græsudlæg har forskellige 
afgrødekoder og -normer og kan derfor i princippet betragtes som to hovedafgrøder. Af samme grund er 
der i forbindelse med kravet om forskellige afgrødekategorier defineret, hvornår en afgrøde betragtes som 
hovedafgrøde (Miljø- og Fødevareministeriet 2018c). 

Hvis der med to hovedafgrøder forstås f.eks. sent etableret vårbyg efter en tidligt høstet vinterbyg, fremgår 
det af Thomsen & Christensen (2014), at dette ikke er normal praksis. Om denne praksis vil ændre sig med 
de forventede klimatiske ændringer er vanskeligt at forudsige. Hvis klimaændringerne i Danmark er 
karakteriseret ved mere ekstreme vejrforhold, vil en varm sommer, med mulighed for tidlig høst af første 
hovedafgrøde, kunne efterfølges af et vådt efterår, som vil besværliggør høsten af anden hovedafgrøde. 
Det er derfor bl.a. landmandens risikovillighed, der vil være afgørende for evt. etablering af anden 
hovedafgrøde efter høst af den første.  

Det kan ikke udelukkes, at dobbeltafgrøder i form af f.eks. vinterrug sået om efteråret og høstet som 
”grønrug” i maj efterfulgt af majs, vil blive mere almindeligt end i dag. Udbredelsen af hybridrug angives 
bl.a. som årsag til, at metoden har fået fornyet interesse og er blevet afprøvet i demonstrationsforsøg 
(Snekmose, 2015). I Snekmose (2015) omtales ønsket om, at tidlig sået hybridrug skulle kunne erstatte 
efterafgrøder, hvilket ville gøre metoden mere fordelagtig for landmanden. Det er i dag muligt at benytte 
hybridrug som tidlig sået vintersæd (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018a). Økonomien ved 
dyrkningsmetoden vil dog være afgørende for en generel udbredelse af metoden, hvorimod metoden i 
2018, hvor der mangler grovfoderalternativer, kan være en mulighed til at forsøge at producere mere 
foder. Ifølge gældende regler skal hybridrug sås inden 7. september for at indgå i virkemidlet tidlig såning, 
og omregningsfaktoren til efterafgrøder er 1:4, således at én hektar efterafgrøde kan erstattes af 4 hektar 
tidlig sået hybridrug (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018a).   
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