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Vintersæd efter efterafgrøder 

Af Elly Møller Hansen, Ingrid K. Thomsen, Jørgen E. Olesen, Goswin Heckrath og Per Schjønning, In-
stitut for Agroøkologi, AU 

 

Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling fra 5. marts 2019 bedt DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug – om at vurdere efterafgrøders udvaskningsmæssige effekt, hvis det 
tillades at dyrke vintersæd efter destruktion af husdyr-, målrettede- og pligtige efterafgrøder. I 
bestillingen har Landbrugsstyrelsen desuden bedt om overvejelser vedrørende betydningen af 
jordbundsforhold (herunder risikoen for jorderosion og evt. fosfortab), klima (herunder evt. 
ændret klima), bedriftstyper m.m. LBST har endvidere bedt om en vurdering af, i hvilket omfang 
etablering af vintersæd efter den 20. oktober er en mulighed i Danmark under de nuværende og 
de forventede fremtidige klimatiske forhold. Endelig er der bedt om en vurdering af, om sent sået 
vintersæd kan berettige et normalt gødningsniveau og hvorvidt, der forventes en merudvaskning 
af kvælstof i forbindelse med sent sået vintersæd sammenlignet med vårsæd. 

Ifølge gældende regler om pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder 
skal virksomheder, som i en planperiode har udlagt arealer med efterafgrøder, i samme 
planperiode benytte arealerne til dyrkning af en forårssået afgrøde. Det betyder, at reglerne pt. 
ikke giver mulighed for at etablere en vintersæd, efter efterafgrøden er blevet destrueret. 

Landbrug & Fødevarer har forespurgt LBST, om de nugældende regler kan ændres, således at 
virksomheder må dyrke vintersæd på arealer, hvor en efterafgrøde er destrueret samme efterår 
(tidligst den 20. oktober). Ifølge LBST argumenterer Landbrug & Fødevarer med, at de seneste års 
gennemsnitlige højere temperaturer muliggør en etablering af vintersæden på dette tidspunkt. 

Efterfølgende har LBST telefonisk spurgt til muligheden for sen såning af vårsæd om efteråret 
under danske forhold. 

 

Besvarelse 

Betegnelsen ”efterafgrøder” indbefatter i det følgende både husdyr-, målrettede- og pligtige 
efterafgrøder, og deres udvaskningsreducerende effekt vurderes i forhold til gældende regler 
(Landbrugsstyrelsen, 2018). 

Landmænd, som ifølge gældende regler, har udlagt arealer med efterafgrøder, skal efterfølgende 
benytte arealerne til dyrkning af en forårssået afgrøde i det følgende kalenderår 
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(Landbrugsstyrelsen, 2018). Det betyder, at reglerne ikke giver mulighed for at etablere en 
vintersæd umiddelbart efter efterafgrøderne. Det betyder ligeledes, at der ikke gives mulighed for 
at så en vårsæd om efteråret, idet vårsæden, som nævnt, skal være sået i det følgende kalenderår. 
Såning af vårsæd om efteråret er usædvanligt under danske klimaforhold, men i Landsforsøgene i 
2017-18 er der udført forsøg med såning af vårhvede i oktober og november (Eriksen, 2018). Der 
er derfor muligvis landmænd som overvejer at så vårsæd om efteråret, men det giver gældende 
regler altså ikke mulighed for.   

Såning af vintersæd efter destruktion af efterafgrøder, dvs. efter den 20. oktober vil i princippet 
kunne være relevant ved konventionel jordbearbejdning (pløjning), reduceret jordbearbejdning og 
ved dyrkningsmetoden Conservation Agriculture (CA). I sidstnævnte (CA) indgår reduceret 
jordbearbejdning i form af direkte såning. I nærværende besvarelse antages, at efterafgrøder 
hovedsageligt vil blive destrueret ved pløjning (evt. med forudgående nedvisning med herbicid). 
Denne antagelse bygger på, at pløjning før etablering af vintersæd vurderes at være den mest 
udbredte praksis, og at forslaget om at så vintersæd efter destruktion af efterafgrøder 20. oktober 
synes at være i modstrid med ideerne bag CA, hvor der lægges stor vægt på dyrkning af 
efterafgrøder (f.eks. Pedersen et al., 2017). Ved CA anbefales således mindst 20 og gerne 40 
procent vårsæd i sædskiftet, bl.a. for at have plads nok til efterafgrøder (Sandal et al., 2017).  

 

Fokus på vintersæd 

I årenes løb har der været stort fokus på at dyrke vintersæd i stedet for vårsæd og efterafgrøder. 
Knudsen (2010) pointerede således, at det ”store problem med efterafgrøder er, at de blokerer for 
at dyrke en efterfølgende vinterafgrøde.”  Udsagnet blev begrundet med, at udbytterelationerne 
specielt på lerjord mellem vintersæd og vårsæd betyder, at det i mange tilfælde er forbundet med 
et økonomisk tab at skifte fra vintersæd til vårsæd.  Dette fremgår ligeledes af økonomiske 
beregninger i Hansen et al. (2014).  

Det vurderes, at mange landmænd også i fremtiden vil have fokus på vintersædens større 
udbyttepotentiale. Det er dog ikke muligt at forudsige, hvor mange landmænd der vil benytte sig 
af forslaget om destruktion af efterafgrøden 20. oktober og efterfølgende såning af vintersæd, hvis 
det bliver tilladt. 

 

Forudsætninger for gældende regler 

Efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt i rodzonen er vurderet af Hansen & Thomsen 
(2014) under forudsætning af, at efterafgrøder på lerjord pløjes eller på anden måde destrueres 
sent efterår, og at efterafgrøder på sandjord pløjes i det tidlige forår. Hvis efterafgrøder på især 
sandjord i et nedbørsrigt klima destrueres allerede 20. oktober, vil der være risiko for, at en stor 
del af kvælstoffet i efterafgrøden omsættes og tabes ved udvaskning, inden en efterfølgende 
forårssået afgrøde kan udnytte det. Det vil reducere efterafgrødens udvaskningsreducerende 
effekt. Det bemærkes, at der i Hansen & Thomsen (2014) tages det forbehold, at den 
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udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder er mindre i tilfælde, hvor der er meget lav 
afstrømning. 

Opdelingen imellem jordtyperne ler og sand er en forenkling af jordtypefordeling og generelle 
klimavariationer i Danmark. I Danmark består lerjord hovedsageligt af JB 5-7, idet meget få arealer 
er klassificeret som JB 8-10 (Greve & Greve, 2012). En væsentlig del af lerjordene JB 5-7 er 
beliggende i nedbørsfattige områder. Sandjord har i sammenligning med lerjord en lav 
vandholdende evne, og en stor del af sandjordene i Danmark er beliggende i nedbørsrige områder.  
Men de trods alt forholdsvis sandede jorder, der findes i Danmark, i sammenligning med andre 
lande, medfører, at det er aktuelle nedbørsmængder, der har størst betydning for risikoen for 
udvaskning af nitrat.  

Når der ifølge gældende regler for efterafgrøder, efter alle andre afgrøder end majs 
(Landbrugsstyrelsen, 2018), er samme skæringsdato for destruktion af efterafgrøderne uanset 
jordtype, er det en forudsætning for deres udvaskningsreducerende effekt, at anbefalet og 
forventet praksis for pløjning af efterafgrøder på ler- og sandjord følges, dvs. pløjning sent efterår 
på lerjord eller tidligt forår på sandjord (Hansen et al., 2016).  

 

Betydning af jordtype og klima 

Sandsynligheden for stor afstrømning og dermed en stor udvaskningsreducerende effekt af 
efterafgrøder er større på sandjord i et nedbørsrigt klima end på lerjord i et nedbørsfattigt klima 
(Hansen & Thomsen, 2014). Ubevoksede sandjorde i et nedbørsrigt klima er oftest ”vasket rene” 
for nitrat i løbet af vinteren (Hansen & Djurhuus, 1997; Hansen et al., 2012). Det betyder, at det er 
mest hensigtsmæssigt, at jorden er bevokset med efterafgrøder (f.eks. græs) vinteren over på 
sandjord i et nedbørsrigt klima, som anbefalet i bl.a. Hansen et al. (2000) og SEGES (2018). Mindre 
afstrømning fra en lerjord i et nedbørsfattigt klima betyder, at det er mindre vigtigt for 
efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt, at jorden er bevokset med efterafgrøde hele 
efteråret og vinteren, end hvis jorden var beliggende i et nedbørsrigt klima. Her spiller også den 
større roddybde af afgrøder og efterafgrøder på lerjord en rolle for at mindske 
kvælstofudvaskningen (Askegaard & Eriksen, 2007; Petersen et al., 2015). Veludviklede 
efterafgrøder vil således kunne reducere kvælstofindholdet i jorden til større dybde, hvor der er 
ler, end hvor der er grovsand i underjorden. 

 

Dyrkningspraksis for efterafgrøder 

Der savnes generel viden om dyrkning af efterafgrøder i landbruget, herunder viden om tidspunkt 
for destruktion af efterafgrøderne. Derfor er det vanskeligt at vurdere, i hvor stort omfang 
muligheden for at etablere vintersæd efter efterafgrøder vil ændre praksis.  

Som beskrevet i Hansen et al. (2016) tyder en spørgeundersøgelse blandt konsulenter på, at 
anbefalingerne i Hansen et al. (2000) om dyrkning af overvintrende efterafgrøder på sandjord i et 
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nedbørsrigt klima i nogen grad er almindelig praksis (Østergaard, 2011). I Dyrkningsvejledning for 
efterafgrøder (SEGES, 2018) anbefales, at der tages hensyn til både jordtype og nedbørsforhold: 1) 
At der på sandjord specielt i nedbørsrige egne (Syd- og Vestjylland) vælges vinterfaste 
efterafgrødearter, som først nedpløjes om foråret. 2) At der på lerjord med middelnedbør 
(Sjælland, Fyn, Øst- og Nordjylland) vælges mere vinterfaste arter, som nedpløjes sent efterår eller 
tidligt forår, mens man i nedbørsrige områder bør vente med pløjning til om foråret, hvis 
forårspløjning er mulig på arealerne. 3) At der på lerjord i nedbørsfattige egne, dvs. det sydlige 
Sjælland og Lolland-Falster samt Storebæltsområdet vælges efterafgrøder, som ikke er vinterfaste 
eller nedpløjer efterafgrøden allerede fra 20. oktober. 

Korsblomstrede efterafgrøder som gul sennep og olieræddike er mindre vinterfaste end f.eks. 
græsser, og korsblomstrede vil i de fleste år fryse ned i løbet af vinteren. I milde vintre kan især 
olieræddike dog overvintre, idet den vurderes som mere frosttolerant end gul sennep (Suhr et al., 
2005). Temperaturen, der medfører udvintring, varierer med bl.a. udviklingstrin i efterafgrøden. 
Det er således velkendt, at frostfølsomheden øges, når planter når blomstringsstadiet, hvilket ofte 
er tilfældet om efteråret for veludviklede efterafgrøder af olieræddike. Dette er i 
overensstemmelse med f.eks. Gruver et al. (2014), som nævner, at sent sået olieræddike har 
tendens til at være mere frosttolerant end tidligere sået olieræddike, dvs., at veludviklede planter 
udvintrer ved mindre frost end mindre veludviklede planter.  

Hvor udbredt det er at nedpløje efterafgrøder allerede 20. oktober i områder under ovennævnte 
punkt 3 (sydlige Sjælland, Lolland-Falster og Storebæltsområde) vides ikke. Vinterfaste 
efterafgrøder (f.eks. græs) på lerjord vurderes på bl.a. baggrund af Østergaard (2011) ikke at være 
blandt de mest udbredte efterafgrøder i disse egne. Derimod fandt Østergaard (2011), at 
korsblomstrede efterafgrøder var mest udbredte på Sjælland og Lolland-Falster. Sukkerroedyrkere 
anbefales at udså nematode-resistent olieræddike eller gul sennep for at udnytte muligheden for 
bekæmpelse af nematoder og anbefales at nedpløje efterafgrøderne så sent som muligt (Danisco, 
2005).   

På baggrund af ovennævnte vurderes, at nogle landmænd på lerjord vil undlade at pløje en ikke-
vinterfast efterafgrøde allerede 20. oktober, men hvor mange der venter og hvor længe der ventes 
vides ikke. Det vurderes desuden, at langt flere landmænd på sandjord vil vente med at nedpløje 
en vinterfast efterafgrøde, formentlig ofte til det tidlige forår.   

I praksis kan dog indgå andre dyrkningsmæssige overvejelser i beslutningen om valg af 
pløjetidspunkt, herunder mulighed for udbringning af fast husdyrgødning på efterafgrøden og 
efterfølgende pløjning i oktober.  
 

Vintersæd efter efterafgrøder 

Det aktuelle forslag om at så vintersæd efter 20. oktober vil ikke adskille sig væsentligt fra en 
situation, hvor jorden henligger ubevokset efter 20. oktober. Vintersæd sået efter 20. oktober 
vurderes således ikke i nævneværdig grad at være i stand til at mindske kvælstofudvaskningen. 
Det skyldes, at der forventes at være en ringe kvælstofoptagelse i vintersæd sået på så sent et 
tidspunkt. I det igangværende VIRKN-forsøg er der ved såning i sidste halvdel af september fundet 
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en kvælstofoptagelse på 2-5 kg N/ha først i november i overjordisk biomasse af vinterhvede og 
vinterrug sået ikke senere end 3. oktober (ikke publicerede data). Det er derfor sandsynligt, at 
kvælstofoptagelsen vil være endnu mindre ved såning efter 20. oktober.   

Hvis det aktuelle forslag om såning af en vintersæd efter destruktion af en efterafgrøde efter 20. 
oktober udmøntes, vil det for landmænd, som har stort fokus på at øge andelen af vintersæd i 
sædskiftet, medføre incitament til at destruere efterafgrøden umiddelbart efter den 20. oktober. I 
forhold til gældende regler, som ikke medfører incitament til destruktion allerede 20. oktober, kan 
dette betyde, at den generelle udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøderne mindskes. 
 

Risiko for jordpakning ved sen såning 

Når en efterafgrøde, der tidligst må destrueres 20. oktober, skal efterfølges af en forårssået 
afgrøde, er der vide muligheder for at vælge det mest optimale destruktionstidspunkt ud fra 
hensyn til en lang række forhold, herunder jordtype og nedbørsforhold. Der er således mulighed 
for at vente med at pløje til vinter eller det efterfølgende forår. Disse forhold har betydning for 
både efterafgrødens udvaskningsreducerende effekt, men også for etablering af den følgende 
afgrøde.  

Hvis der skal sås vintersæd efter 20. oktober, er der kortere tid til at vælge optimalt tidspunkt til 
både pløjning, såbedstilberedning og såning i relation til vejrlig, hvor jorden er hverken for våd 
eller (formodentligt sjældent) for tør. For to lokaliteter i det sydlige Sverige fandt Arvidsson et al. 
(2003) således, at risikoen for jordpakning øgedes fra et forholdsvist lavt niveau i begyndelsen af 
oktober til et meget højt niveau i slutningen af oktober. Forholdene kan dog være meget 
forskellige fra år til år. Risikoen for alvorlig jordpakning ved udbringning af husdyrgødning både 
efterår og forår er generelt meget høj (Schjønning et al., 2018). Noget tilsvarende vil gælde især 
ved pløjeoperationen til destruktion af en efterafgrøde efter 20. oktober. Jordens mekaniske 
styrke mindskes markant med øget vandindhold (Schjønning & Lamandé, 2018). Generelt vil 
udførsel af markoperationer til fastlagte tidspunkter øge risikoen for jordpakning (Schjønning et 
al., 2018). 

For at undgå dårlig jordstruktur vil landmanden sandsynligvis følge rådet ”Kan man ikke nå at få 
etableret vintersæden i et godt såbed, så vent til foråret og så vårbyg i stedet” (Hattesen, 2017). 
Men det vil ud fra et miljømæssigt synspunkt være en uheldig tendens, hvis landmænd 
rutinemæssigt begynder at pløje umiddelbart efter 20. oktober for at have muligheden for at så 
vintersæd i løbet af efteråret, hvis vejrforholdene tillader det. 
 

Ændret klima 

Olesen et al. (2006) sammenfatter, at klimaændringer i Danmark vil føre til stigninger i den årlige 
middeltemperatur, og at nedbøren i vinterperioden vil stige, mens nedbøren i sommerperioden vil 
falde. Med henvisning til Olesen (2005) nævner Olesen et al. (2006), at blandt de kortsigtede 
tilpasninger til klimaændringer hører ændring i såtidspunkt, således at vintersæden normalt vil 
skulle sås senere i et varmere klima for at sikre et optimalt udbytte. Dette synes at falde i tråd med 
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Landbrug & Fødevarers argument om, at de seneste års gennemsnitlige højere temperaturer 
muliggør en etablering af vintersæden efter den 20. oktober. Men noget tyder på, at tendensen 
ved såning af vintersæd er gået i den modsatte retning, dvs. mod tidligere såning. I en opgørelse af 
såtidspunkter for vinterhvede i Landsforsøgene er det beregnet, at sådatoen i gennemsnit er 
ændret fra 30. september i 1985 til 15. september i 2016 (Jens Erik Ørum, personlig 
kommunikation på baggrund af Ørum et al., 2019).  

Styczen & Abrahamsen (2017) konkluderer, at det overordnede billede er, at oktober til december 
i gennemsnit er blevet en smule varmere de senere år, men også vådere. Der er dog en meget stor 
årsvariation i disse vejrforhold. Tilsyneladende har andre faktorer end udsigten til et lunere efterår 
haft større betydning for det gennemsnitlige såtidspunkt fundet i Landsforsøgene. En begrundelse 
for at så relativt tidligt kunne være, at man ved at udskyde såtidspunktet øger risikoen for at 
forpasse muligheden for at så, når jorden er ”tilpas” tør.  

Større nedbørsmængde i efteråret og vinteren sammen med øget temperatur vil generelt betyde, 
at der er risiko for større udvaskning af nitrat. Dette er fundet i både empiriske studier af 
kvælstofudvaskning fra kornafgrøder i Danmark (Jabloun et al. 2015) og i model-baserede studier 
(Doltra et al. 2014).  I situationer med øget risiko for udvaskning efterår og vinter er det særligt 
vigtigt med et plantedække, der effektivt kan optage kvælstof, når forholdene tillader det. Dette 
fremgår også af modelberegninger under klimaændringer (Doltra et al. 2014). I Danmark kan 
vintersæd sået efter 20. oktober som nævnt ikke forventes at være i stand til at opfylde dette krav.  
 

Risikoen for jorderosion og evt. fosfortab 

Et godt jorddække i form af planter eller planterester har som regel en beskyttende effekt mod 
vanderosion på skrående arealer, da nedbørens og afstrømningens kinetiske energi mindskes 
betydeligt (Schjønning et al., 1995). På arealer med risiko for vanderosion vil en veletableret 
efterafgrøde således kunne reducere risikoen for jord- og ligeledes fosfortab, da fosfor bindes på 
de eroderede partikler (Olesen et al., 2018). Destrueres efterafgrøden 20. oktober vil en 
efterfølgende svagt udviklet vinterafgrøde være betydeligt mindre effektiv til at mindske risikoen 
for erosion. Det skyldes ud over spinkelt jorddække, at konventionelt dyrket vintersæd 
karakteriseres af relativt findelt, løs jord samt lav overfladeruhed i afstrømningssæsonen. Generelt 
betragtes konventionelt sået vintersæd som værende følsom over for vanderosion i den 
tempererede, humide klimazone (Panagos et al., 2015). Reduceret jordbearbejdning, der sikrer et 
godt jorddække med planterester, kan mindske erosionsrisikoen i forbindelse med etablering af 
vintersæd (Carter et al., 1994). 
 

Gødningsniveau for sent sået vintersæd  

Under gældende regler står det den enkelte landmand frit for at vælge såtidspunkt for vintersæd, 
hvis blot ikke vintersæden sås efter efterafgrøder, eller vintersæden indgår som alternativ til 
efterafgrøder, hvor ”Tidlig såning af visse vinterafgrøder” skal sås senest 7. september 
(Landbrugsstyrelsen, 2018).  Af Thomsen & Ørum (2016) fremgår, at nogle landmænd formentlig 
allerede sår vintersæd relativt sent, idet de sår vintersæd efter roer eller majs, der ofte høstes 
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sent. Dette har under gældende regler ikke indflydelse på gødningsnormen til den sent såede 
vintersæd. Der findes så vidt vides ikke undersøgelser, der viser, hvilken betydning udviklingen af 
vintersæd om efteråret har for den økonomisk optimale gødningsmængde.   

 

Konklusion 

Forslaget om at så vintersæd efter 20. oktober strider mod forudsætningerne i opgørelsen af 
efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt, hvor det forventes, at efterafgrøder på lerjord 
først destrueres sent efterår, og at efterafgrøder på sandjord først destrueres i det tidlige forår. 
Hvis forslaget gennemføres, vurderes det, at der kan være stærke incitamenter for at pløje 
umiddelbart efter den 20. oktober på alle jordtyper. Destruktion af efterafgrøder umiddelbart 
efter 20. oktober i nedbørsrige områder kan føre til øget udvaskning. På lerjord i nedbørsfattige 
områder vil det i tørre efterår kun betyde lidt, men hvis efteråret bliver vådt, kan det også her 
medføre større risiko for udvaskning. Vintersæd sået efter 20. oktober vurderes ikke i væsentlig 
grad at kunne mindske udvaskningsrisikoen. 

Hvis forslaget gennemføres, vil et stærkt incitament til pløjning og såbedstilberedning umiddelbart 
efter den 20. oktober øge risikoen for jordpakning, da fastlagte tidspunkter for markoperationer 
generelt er uheldigt i forhold til at beskytte jorden mod pakning. 

På arealer med risiko for vanderosion vil en veletableret efterafgrøde kunne reducere risikoen for 
både jorderosion og fosfortab. Hvis efterafgrøden destrueres efter 20. oktober vil en efterfølgende 
svagt udviklet vinterafgrøde være betydeligt mindre effektiv til at mindske risikoen for erosion. 
Reduceret jordbearbejdning kan dog, hvis der sikres et godt jorddække med planterester, mindske 
erosionsrisikoen i forbindelse med etablering af vintersæd.  

Klimaændringer i Danmark forventes at føre til stigninger i den årlige middeltemperatur og 
stigende nedbørsmængder i efterårs- og vinterperioden. Dette vil generelt betyde, at der er risiko 
for større udvaskning af nitrat. I denne situation er det særligt vigtigt med et plantedække, der 
effektivt kan optage kvælstof, når forholdene tillader det. I Danmark kan vintersæd sået efter 20. 
oktober ikke forventes at være i stand til at opfylde dette krav. 

Med hensyn til gødningsniveau til sent sået vintersæd, så findes der så vidt vides ikke 
undersøgelser, der viser, hvilken betydning sen såning af vintersæd har for den økonomisk 
optimale gødningsmængde.   
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