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Markforsøg med efterafgrøder. Etableringstidspunktets betydning for 
effekt, dækningsgrad og eftervirkning – foreløbig afrapportering 
 

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

Baggrund  
I bestilling fremsendt af Landbrugsstyrelsen (LBST) 2. maj 2018 til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 
Jordbrug ved Aarhus Universitet (AU) blev AU bedt om at igangsætte forsøg med efterafgrøder til belysning 
af bl.a. betydningen af efterafgrøders etableringstidspunkt for deres udvaskningsreducerende effekt. Det 
var ønsket, at olieræddike, honningurt og havre så vidt muligt sås på følgende tidspunkter: 10. august, 20. 
august, 30. august og 7. september. 

Af bestillingen fremgik, at LBST ønskede fem spørgsmål belyst ved afrapportering af forsøgene. Det blev 
aftalt, at en foreløbig afrapportering af resultaterne fra 2018/19 skulle foreligge primo januar 2019, og at 
den endelige afrapportering af første forsøgsår skulle foreligge 1. april 2019. Forsøgene fortsætter og skal 
årligt afrapporteres pr. 1. april.  

De fem spørgsmål, LBST ønsker besvaret, er følgende: 

1. Kvælstofeffekt: Hvilken betydning har etableringstidspunktet for kvælstofeffekten af 
efterafgrøderne? Herunder bedes AU vurdere, om der på basis af forsøgene kan opstilles en direkte 
sammenhæng mellem etableringstidspunktet og en reduceret/øget effekt ved etablering hhv. 
senere/tidligere end gældende regler. 

2. Kompensation for lavere effekt: Dersom senere etableringstidspunkter (hhv. 30. august og 7. 
september) resulterer i en manglende kvælstofeffekt i forhold til, hvad der tidligere er kalkuleret 
med, hvordan kan der så kompenseres for denne manglende effekt på anden vis? AU bedes her 
fastsætte, hvordan kompenserende foranstaltninger i form af hhv. nedsat kvælstofkvote og ekstra 
efterafgrødekrav kan erstatte en manglende effekt samt beregne passende omregningsfaktorer 
herfor.  

3. Effekt af tidligere etablering: Dersom der viser sig at være en større effekt af efterafgrøder 
etableret 10. august, end hvad der tidligere er kalkuleret med, er det så muligt at tilskrive tidligt 
etablerede efterafgrøder en højere værdi – fx ved at de tæller mere i regnskabet end efterafgrøder 
etableret i perioden frem til 20. august? Dersom dette er tilfældet, bedes AU fastsætte en passende 
omregningsfaktor herfor. 

4. Dækningsgrad: AU bedes vurdere dækningsgraden af de etablerede efterafgrøder, således at 
Landbrugsstyrelsen kan kontrollere efterafgrøderne med udgangspunkt i differentierede versioner 
af den såkaldte ”trappemodel” alt efter, hvornår efterafgrøden er sået, idet der kompenseres for 
en manglende effekt ved efterafgrøderne på anden vis, og kravene til efterafgrødernes 
dækningsgrad derfor må forventes at være mere lempelige. AU bedes i den forbindelse frembringe 
billeder og præsentere forslag til inddeling af trappemodellen for hvert af de undersøgte 
etableringstidspunkter med udgangspunkt i, at en kontrol af arealer med efterafgrøder skal kunne 
starte op den 16. september. 

5. Eftervirkning: Hvordan påvirkes eftervirkningen af efterafgrøderne af den senere etableringsdato? 
Hvis eftervirkningen af efterafgrøderne er lavere ved etablering hhv. 30. august og 7. september, er 
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det så muligt at tage højde for dette i beregningen af de kompenserende foranstaltninger 
(reduceret kvælstofkvote eller ekstra efterafgrøder)? 
 

Besvarelse 
I nærværende notat afrapporteres foreløbige resultater fra bestemmelse af kvælstofoptagelse i overjordisk 
biomasse i parceller med efterafgrøder sået til forskellige tidspunkter i efteråret 2018. Resultater fra 
påbegyndte udvaskningsmålinger 2018/19 samt billedbehandling vil blive beskrevet i efterfølgende 
afrapporteringer. De her præsenterede resultater stammer fra et enkelt års forsøg, og det skal pointeres, at 
generalisering på baggrund af resultaterne bør ske med varsomhed, idet vækst og kvælstofoptag i 
efterafgrøder kan variere betydeligt fra år til år.  
   

Markforsøg 
I 2018 blev der etableret et udvaskningsforsøg med efterafgrøder på to lokaliteter, Foulum (JB4) og 
Havrisvej (JB1). Som hovedafgrøde blev sået vårbyg i foråret 2018, efter at der var blevet etableret 
keramiske sugeceller til bestemmelse af nitratudvaskning. Efter høst af vårbyg blev der sået olieræddike, 
havre og honningurt som efterafgrøde på fire forskellige tidspunkter til sammenligning med alm. og ital. 
rajgræs sået 9. august som erstatning for kløver- og græsudlæg, der forsvandt pga. tørke (Tabel 1). I 
forsøget indgik desuden parceller med ukrudt og spildkorn samt parceller, som blev fræset i løbet af 
efteråret 2018 (29. august og 6. september) eller som blev sprøjtet med glyphosat (17. september 2018). 
Alle behandlinger blev foretaget i fire blokke (gentagelser). Datoer for markoperationer og 
gødningsmængder fremgår af Tabel 2.  
 
Tabel 1. Udsædsmængder og såtidspunkter i Udvaskningsforsøgene på Foulum og Havrisvej. 

Efterafgrødeart (sort) Udsædsmængde  
(kg/ha) 

Såtidspunkter 2018 

Alm. rajgræs1 (Mathilde) 20 9. aug. 
Ital. rajgræs (Danergo)2 20 9. aug. 
Olieræddike (Brutus) 24 9. aug., 20. aug., 29. aug. og 6. sep.   
Havre (Poseidon) 92 9. aug., 20. aug., 29. aug. og 6. sep.   
Honningurt (Beehappy) 6 9. aug., 20. aug., 29. aug. og 6. sep.   

1Tidlig tetraploid sort af almindelig rajgræs. 2Tetraploid sort af italiensk rajgræs. 

 
Tabel 2. Oversigt over forsøgsbehandlinger på Foulum og Havrisvej. 

Lokalitet Foulum Havrisvej 
Sugeceller etableret December 2017 Januar 2018 
Pløjet 12. april 2018 5. april 2018 
Gødet 16. april 2018 (137 kg N/ha) 21. april 2018 (162 kg N/ha) 
Vårbyg sået 25. april 2018 24. april 2018 
Vårbyg høstet  7. august 2018 7. august 2018 
Planteklip, efterafgrøde 7./8. november 2018 8. november 2018 
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Til bestemmelse af kvælstofoptagelse i overjordisk plantemasse blev der på begge lokaliteter gennemført 
planteklip i begyndelsen af november (Tabel 2). Der blev i hver af de fire gentagelser afklippet biomasse på 
to tilfældigt valgte felter på tilsammen 0,5 m2. Biomassen fra de to felter pr. parcel blev blandet til én prøve 
og efterfølgende opdelt i de enkelte arter af efterafgrøder samt i ukrudt og spildkorn. Plantematerialet blev 
tørret, vejet og analyseret for indhold af kvælstof. 
 

Resultater af markforsøg 
Kvælstofindholdet i planteklippet efter sortering er vist i Tabel 3 og Figur 1. 
 
Tabel 3. Kvælstofindhold i efterafgrøder samt ukrudt og spildkorn på Foulum og Havrisvej bestemt på 
baggrund af planteklip gennemført i november 2018 (Tabel 2). 

Forsøgsled, sådato Foulum Havrisvej 
 Efter-

afgrøde 
(kg N/ha) 

Ukrudt 
og 

spildkorn 
(kg N/ha) 

I alta 

 
Efter-

afgrøde 
(kg N/ha) 

Ukrudt 
og 

spildkorn 
(kg N/ha) 

I altb 

 

1. Alm. rajgræs, 9. aug. 17 9 26 cdef 4 14 18 bcd 
2. Ital. rajgræs, 9. aug. 12 16 28 cdef 3 13 16 bcde 

3. Olieræddike, 9. aug. 41 1 42 ab 23 4 27 a 
4. Olieræddike, 20. aug. 49 1 50 a 16 <1 16 bcd 
5. Olieræddike, 29. aug. 32 2 34 bcd 14 <1 14 cdef 
6. Olieræddike, 6. sep. 28 2 30 cde 13 1 14 cdef 

7. Havre, 9. aug. 33 1 34 bc 14 4 18 bc 
8. Havre, 20. aug. 28 1 29 cde 10 <1 10 efg 
9. Havre, 29. aug. 19 1 20 ef 7 1 8 g 
10. Havre, 6. sep. 14 1 15 f 8 <1 8 g 

11. Honningurt, 9. aug. 38 9 47 a 5 16 21 b 
12. Honningurt, 20. aug. 46 1 47 a 8 4 12 defg 
13. Honningurt, 29. aug. 26 1 27 cdef 9 1 10 fg 
14. Honningurt, 6. sep. 16 1 21 c def 5 3 8 g 

15. Ukrudt og spildkorn - 20 20 ef  20 20 b 

I ’i alt kolonnerne’ er værdier efterfulgt af samme bogstav inden for hver kolonne ikke signifikant 
forskellige. aLSD (5 %-niveau) = 11 kg N/ha, værdier er dog adskilt vha. Duncan. bLSD (5 %-niveau) = 6 kg 
N/ha, værdier er dog adskilt vha. Duncan. cUdeladt en gentagelse pga. meget ringe etablering.  
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Figur 1. Kvælstofoptagelse (7./8. november 2018) i efterafgrøder (inkl. spildkorn og ukrudt) sået 9. august, 
20. august, 29. august og 6. september 2018 ved Foulum og Havrisvej. Alm. rajgræs og italiensk rajgræs 
blev sået 9. august.  

 
 
Besvarelse af spørgsmål 1-5 
 

Spørgsmål 1. Hvilken betydning har etableringstidspunktet for en reduceret eller øget kvælstofeffekt ved 
hhv. senere eller tidligere etablering end 20. august? 
Efterafgrøders vækst er ofte fundet at være betydeligt påvirket af såtidspunktet (f.eks. Hostrup og Hansen, 
1977; Teixeira et al., 2016). Østergaard et al. (1999) konkluderede på baggrund af Thorup-Kristensen 
(1995), at den potentielle kvælstofoptagelse falder med 1 kg N/ha/dag i græsser og 2 kg N/ha/dag i 
korsblomstrede afgrøder efter 1. august. 
 
Ved tilpas jordfugtighed er væksten af veletablerede efterafgrøder og dermed deres 
udvaskningsreducerende effekt først og fremmest bestemt af temperaturforholdene om efteråret 
(referencer i Hansen et al., 2018). Lav jordfugtighed ved etablering vil dog influere på både fremspiring og 
efterfølgende vækst. Men mængden af plantetilgængeligt kvælstof i jorden og tidspunkt for væsentlig 
nedadgående vandbevægelse har stor indflydelse på, hvor meget kvælstof der er til rådighed for 
efterafgrøderne.  
 
Sommeren 2018 var præget af ekstremt tørre vejrforhold og de opnåede resultater for kvælstofoptagelse i 
plantebiomassen i udvaskningsforsøgene på Foulum og Havrisvej skal derfor tages med stort forbehold. Da 
der, formentlig pga. de specielle omstændigheder, ikke er fundet større kvælstofoptagelse ved 1. 
såtidspunkt (9. august) end ved 2. såtidspunkt (20. august) i olieræddike og honningurt ved Foulum, er der 
set bort fra 1. etableringstidspunkt. På baggrund af dette forsøg kan der således ikke angives en øget effekt 
ved etablering tidligere end 20. august. I forsøget på Havrisvej var der i gennemsnit af olieræddike, havre 
og honningurt optaget 9 kg N/ha mere (inkl. ukrudt og spildkorn) ved såning 9. august sammenlignet med 
20. august (Tabel 3). 
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Anvendes en lineær sammenhæng viser forsøget på Foulum, at reduktionen i kvælstofoptagelsen ved at 
udskyde såning fra 20. august til 6. september var lidt mindre for olieræddike (1,3 kg N/ha/dag) end 
ovennævnte værdi fra Østergaard et al. (1999; 2 kg N/ha/dag). For havre var værdien (0,8 kg N/ha/dag) 
ligeledes lidt mindre end ovennævnte værdi for græsser (1 kg N/ha/dag). En del af forklaringen kan være, 
at Østergaard et al. (1999) tog udgangspunkt i skæringsdatoen 1. august, mens der i forsøgene på Foulum 
og Havrisvej er taget udgangspunkt i en væsentlig senere skæringsdato, nemlig 20 august. På Havrisvej var 
den tilsvarende reduktion, af uforklarlige årsager, blot 0,1 kg N/ha/dag for både olieræddike og havre, og 
det sætter spørgsmålstegn ved anvendelsen af disse værdier til lovgivningsformål. 
 
Værdierne fra Østergaard et al. (1999) for reduktion i kvælstofoptagelse ved senere såning end 1. august 
antydede et lineært forløb i efterafgrøders kvælstofoptagelse. Thomsen og Hansen (2014) fandt dog for 
vinterhvede, at sammenhængen mellem kvælstofoptagelse og såtidspunkt ikke var lineær. Det betyder, at 
f.eks. en uges udsættelse af såtidspunktet fra 1. august vil have større effekt på kvælstofoptagelsen end en 
uges udsættelse fra 20. august (se også svar på spørgsmål 5). 

 
Spørgsmål 2.  Hvordan kan kompenseres for manglende kvælstofeffekt af senere etablering end 20. august 
ved f.eks. nedsat kvælstofkvote eller ekstra efterafgrødekrav, og hvilke omregningsfaktorer kan benyttes?  
Den manglende kvælstofeffekt ved senere etablering af efterafgrøder end 20. august kan som nævnt i 
spørgsmålet kompenseres med nedsat kvælstofkvote eller ekstra efterafgrødekrav. I spørgsmål 5 
efterspørges, om det er muligt at inddrage efterafgrødernes eftervirkning i beregningerne. Svar på 
spørgsmål 2 og 5 er samlet under spørgsmål 5.  

 
Spørgsmål 3. Hvordan kan indregnes en øget kvælstofeffekt ved tidligere etablering end 20. august, og hvilke 
omregningsfaktorer kan benyttes? 
Som nævnt under svar på spørgsmål 1 er det alene på Havrisvej, at der på baggrund af planteklip 2018 kan 
påvises en øget effekt ved etablering af efterafgrøder tidligere end 20. august. I princippet kan det tidlige 
såtidspunkt indgå i beregninger som gennemført under svaret på spørgsmål 5. Det vil dog ikke være 
forsvarligt og det anbefales, at problemstillingen afventer udvaskningsmålingerne.    

 
Spørgsmål 4. Hvordan kan såkaldte ”trappemodel” differentieres efter, hvornår efterafgrøden er sået? AU 
bedes frembringe billeder og præsentere forslag til inddeling af trappemodellen med udgangspunkt i, at en 
kontrol af arealer med efterafgrøder skal kunne begynde den 16. september. 
Besvarelsen af spørgsmål 4 afventer opgørelsen af det frembragte billedmateriale. 

  
Spørgsmål 5.  Hvordan påvirkes eftervirkningen af efterafgrøderne af den senere etableringsdato og er det 
muligt at tage højde for dette i beregningen af de kompenserende foranstaltninger i spørgsmål 2? 
a. Nugældende regelsæt ved manglende efterafgrøder 
Til brug for gødningsplanlægning er der i ’Vejledningen’ fra Landbrugsstyrelsen (2018) angivet den 
udbyttemæssige eftervirkning af efterafgrøder (pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og målrettede 
efterafgrøder). Der skal således fratrækkes hhv. 25 kg N/ha og 17 kg N/ha efterafgrøder ved udbringning af 
over eller under end 80 kg N i organisk gødning pr. hektar harmoniareal. Under gældende regler fratrækkes 
den udbyttemæssige eftervirkning bedriftens samlede kvælstofkvote. Størrelsen af eftervirkningen blev 
fastlagt af Normudvalget i 2005 (Berntsen et al., 2005). 
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Ifølge gældende regler reduceres bedriftens samlede kvælstofkvote, hvis dyrkning af f.eks. pligtige 
efterafgrøder undlades (Landbrugsstyrelsen, 2018). Den nuværende reduktion svarer til, at en bedrifts 
kvælstofkvote reduceres med hhv. 93 og 150 kg N/ha manglende efterafgrøde ved udbringning af under og 
over 80 kg N/ha i organisk gødning pr. hektar harmoniareal. Fastsættelsen af disse værdier er beskrevet i 
Thomsen et al. (2015) og fremgår af Tabel 4. Som vist i Tabel 4, korrigeres kvotereduktionen for den 
manglende eftervirkning af ikke at dyrke efterafgrøder. Således mindskes kvotereduktionen med hhv. 17 og 
25 kg N/ha manglende efterafgrøde, da disse kvælstofmængder ikke vil være til rådighed, når dyrkningen af 
efterafgrøder undlades.  
 
Tabel 4. Beregning af reduktion af kvælstofkvote ved manglende efterafgrøder (Tabel 1 i Thomsen et al., 
2015). 

   Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/ha 
  Beregning Sand Ler Gns. Sand Ler Gns. 

A Revurderet udvaskningsreduktion uden 
jordbearbejdningseffekt (kg N/ha)  32 12 22 45 24 35 

B Revurderet marginaludvaskning (kg N/kg N)  1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 

C Revurderet Udvaskningsreduktion omregnet til 
handelsgødningsækvivalenter (kg N/ha) A/B 160 60 110 225 120 111 

D Eftervirkning (kg N/ha)  23 11 17 31 19 25 

E Udvaskningsreduktion omregnet til handelsgødnings-
ækvivalenter med fradrag for eftervirkning (kg N/ha) C-D 137 49 93 202 109 150 

 
 
b. Dyrkning af efterafgrøder med fleksible såtidspunkter efter 20. august 
Ved en eventuel indførelse af fleksible såtidspunkter for efterafgrøder vil det være nødvendigt at kende 
effekten af de senere såede efterafgrøder med henblik på fastsættelse af kompenserende tiltag i form af 
kvotereduktion eller øget efterafgrødeareal. Da der endnu ikke foreligger udvaskningsmålinger for de 
gennemførte forsøg, er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige kvælstofoptagelse i november fastsat 
ved planteklip i 2018. I Figur 2 er kvælstofoptagelsen i november efter de tre såtidspunkter tilpasset et 
andengradspolynomium.  

 
 
Figur 2. Gennemsnitlig kvælstofoptagelse på Foulum og Havrisvej i efterafgrøder (olieræddike, havre, 
honningurt inkl. ukrudt og spildkorn) sået 20. august eller senere. Punkterne er tilpasset et 
andengradspolynomium med de viste funktionsudtryk. Såning hhv. 30. august og 7. september (hhv. 10 og 
18 dage efter 20. august) er markeret med stiplede linjer. 
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På baggrund af funktionerne i Figur 2 kan den forventede kvælstofoptagelse i efterafgrøder sået til et givet 
tidspunkt estimeres for de to lokaliteter. I Tabel 5 og Tabel 6 er der taget udgangspunkt i, at der indføres to 
fleksible såtidspunkter, senest 30. august og senest 7. september, svarende til såning hhv. 10 og 18 dage 
efter 20. august. Samtidigt fastholdes den oprindelige frist 20. august som reference.  
 
Ud fra Figur 2 vil den relative kvælstofoptagelse af efterafgrøder sået senest 30. august på Foulum være på 
26 kg N/ha svarede til 62 % af optagelsen ved såning 20. august, som i gennemsnit var 42 kg N/ha. 
Tilsvarende ville kvælstofoptagelsen 7. september være 22 kg N/ha svarende til 52 % af optagelsen 20. 
august. Under antagelse af at den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøderne samt eftervirkningen 
reduceres i samme omfang som kvælstofoptagelsen, kan der beregnes en omregningsfaktor til 
kvotereduktion ved såning af efterafgrøder senere end 20. august (Tabel 5).   
 
Tabel 5. Beregning af reduktion i kvælstofkvote ved såning af efterafgrøder efter 20. august med 
udgangspunkt i data fra Foulum 2018. Nugældende seneste såtidspunkt for efterafgrøder (20. august) er 
anvendt som udgangspunkt med en eftervirkning på hhv. 17 (under 80 kg organisk N/ha) og 25 (over 80 kg 
organisk N/ha) (Landbrugsstyrelsen, 2018). Dyrkning af efterafgrøder samt konsekvenser ved undladelse af 
dette under nuværende regelsæt er markeret med gråt. Marginaludvaskningen er antaget generelt at være 
0,2 (Børgesen et al., 2015). 

 
Med de data, forudsætninger og antagelser, der er anvendt i Tabel 5, er det estimeret, at en 
kvotereduktion på hhv. 35 og 45 kg N/ha manglende efterafgrøder vil kompensere for såning hhv. senest 
30. august og 7. september på bedrifter med under 80 kg organisk N/ha. Fastholdes den nuværende 
eftervirkning på 17 kg N/ha for disse bedrifter, svarer den yderligere kvotereduktion således til hhv. 18 og 
28 kg N/ha (kolonne H). Tilsvarende vil den yderligere kvotereduktion ved fastholdelse af en eftervirkning 
på 25 kg N/ha på bedrifter med over 80 kg N/ha i organisk gødning svare til hhv. 32 og 47 kg N/ha (kolonne 
H). 

Som det fremgår af Tabel 3 og Figur 1 var kvælstofoptagelsen generelt lavere på Havrisvej end på Foulum. 
Samtidigt udviste kvælstofoptagelsen ved senere såtidspunkter et mindre fald, end tilfældet var for Foulum 
(Figur 2). Som gennemsnit af de tre efterafgrødearter på Havrisvej kan det ud fra Figur 2 beregnes, at 
kvælstofoptagelsen den 30. august og 7. september svarede til hhv. 82 og 78 % af optagelsen 20. august. I 
Tabel 6 er disse relative værdier anvendt til beregning af kvotereduktion ved senere såtidspunkt.  

 

  A B C D E F G H 

Tilførsel 
af 
organisk 
gødning 

Efterafgrøder 
sået senest 

Forventet 
effekt i 

forhold til 
såning 20. 

august  
(Figur 2) 

Forventet 
effekt ved 
såning på 

det aktuelle 
tidspunkt 
(Figur 2) 

Manglende 
effekt i forhold 

til såning 20. 
august  

(effekt 20. 
august-B) 

Manglende 
effekt svarer 
til i gødning 

(C/0,2) 

Eftervirkning 
antaget proportional 

(nuværende 
eftervirkning/100*A) 

 

Manglende 
eftervirkning ift. 

nuværende 
eftervirkning   

(E/100*A) 

Kvotereduktion 
justeret for 
manglende 

eftervirkning   
(D-F) 

Træk i kvote ud over 
den generelle 

eftervirkning på hhv. 17 
og 25 kg N (G-

eftervirkning 20. august) 

(%) (kg N/ha) 

Under 
80 kg 
N/ha 

20. august 100 22 0 0 17 0 0 0 

30. august 62 14 8 42 11 6 35 18 

7. september 52 11 11 53 9 8 45 28 

Udeladt 0 0 22 110 0 17 93  

Over 80 
kg N/ha 

20. august 100 35 0 0 25 0 0 0 

30. august 62 22 13 67 16 10 57 32 

7. september 52 18 17 84 13 12 72 47 

Udeladt 0 0 35 175 0 25 150  
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Tabel 6. Beregning af reduktion i kvælstofkvote ved såning af efterafgrøder efter 20. august med 
udgangspunkt i data fra Havrisvej 2018. Nugældende seneste såtidspunkt for efterafgrøder (20. august) er 
anvendt som udgangspunkt med en eftervirkning på hhv. 17 (under 80 kg organisk N/ha) og 25 (over 80 kg 
organisk N/ha) (Landbrugsstyrelsen, 2018). Dyrkning af efterafgrøder samt konsekvenser ved undladelse af 
dette under nuværende regelsæt er markeret med gråt. Marginaludvaskningen er antaget generelt at være 
0,2 (Børgesen et al., 2015). 

  

Som det fremgår af Tabel 6, vil anvendelse af data fra Havrisvej ved tilsvarende beregninger som i Tabel 5 
bevirke, at der beregnes negative eller meget lave værdier for yderligere kvotetræk (kolonne H) ud over 
den generelle eftervirkning. At der kan fremkomme negative værdier for kvotereduktion ved et senere 
såtidspunkt viser, at de bagvedliggende antagelser og forudsætninger ikke er generelt gældende. 
Umiddelbart vurderes forsøget på Foulum at give det mest retvisende udtryk for faldet i 
kvælstofoptagelsen ved senere såtidspunkt end 20. august, men den endelige vurdering af resultaterne 
afventer udvaskningsmålingerne.   
 
Hvis den lavere effekt af de senere såede efterafgrøder skulle opvejes af et øget areal med efterafgrøder, 
ville der skulle etableres et ekstra areal med efterafgrøder, der kompenserer for den lavere effekt. Ved 
anvendelse af data fra Foulum, hvor den relative effekt af såning 30. august var 62 % (kolonne A, Tabel 5), 
vil der på baggrund af resultaterne fra 2018 skulle etableres ca. 61 % ekstra efterafgrøder i forhold til det 
areal, der var planlagt til såning senest 20. august. Tilsvarende skulle der ved såning 7. september, hvor den 
relative effekt på Foulum i 2018 var 52 % (kolonne A, Tabel 5), etableres næsten det dobbelte areal (92 %) 
for at opnå en effekt svarende til senest 20. august. Med det lavere fald i kvælstofoptagelsen på Havrisvej 
(Tabel 6) ville der med udgangspunkt i disse data kun skulle etableres 20-30 % ekstra efterafgrøder for at 
opveje den lavere kvælstofoptagelse.  
 

Sammenfatning 
Forsøgene gennemført i 2018 udviste meget store indbyrdes forskelle, hvilket understreger den store 
usikkerhed, der er ved anvendelse af forsøg alene gennemført et enkelt år. Samtidigt afspejler 
beregningerne, at de metoder, forudsætninger og antagelser, der ligger til grund for nærværende 
beregninger, ikke er generelt robuste.      
 

  A B C D E F G H 

Tilførsel 
af 

organisk 
gødning 

Efterafgrøder 
sået senest 

Forventet 
effekt i 

forhold til 
såning 20. 

august  
(Figur 2) 

Forventet 
effekt ved 

såning på det 
aktuelle 

tidspunkt 
(Effekt 20. 

august/100*A) 

Manglende 
effekt i forhold 

til såning 20. 
august  

(Effekt 20. 
august-B) 

Manglende 
effekt 

svarer til i 
gødning 
(C/0,2) 

Eftervirkning 
antaget proportional 

(Nuværende 
eftervirkning/100*A) 

 

Manglende 
eftervirkning 
(Eftervirkning 
20. august-E) 

Kvotereduktion 
justeret for 
manglende 

eftervirkning   
(D-F) 

Træk i kvote ud over 
den generelle 

eftervirkning på hhv. 
17 og 25 kg N (G-
eftervirkning 20. 

august) 

(%) (kg N/ha) 
Under 
80 kg 
N/ha 

20. august 100 22 0 0 17 0 0 0 

30. august 82 18 4 19 14 3 16 -1 

7. september 78 17 5 24 13 4 20 3 

Udeladt 0 0 22 110 0 17 93  
Over 80 
kg N/ha 

20. august 100 35 0 0 25 0 0 0 

30. august 82 29 6 31 21 4 26 1 

7. september 78 27 8 39 19 6 33 8 

Udeladt 0 0 35 175 0 25 150  
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Det skal understreges, at de gennemførte beregninger af kvotereduktion er baseret på efterafgrødernes 
kvælstofoptagelse, da der endnu ikke foreligger udvaskningsmålinger. Resultaterne kan således ændres, 
når den endelige opgørelse finder sted for 2018 og efterfølgende, når der foreligger flere års data. 
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