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Levering på bestillingen: ”Opfølgende bestilling til foreløbig afrapporte-
ring af markforsøg: kvotereduktion ved sen etablering af efterafgrøder”. 

 
Landbrugsstyrelsen (LBST) har d. 15. marts 2019 fremsendt en bestilling med titlen 
”Opfølgende bestilling til foreløbig afrapportering af markforsøg: kvotereduktion 
ved sen etablering af efterafgrøder” til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 
Jordbrug. LBST oplyser at: ”Efter drøftelser med erhvervet er der opstået ønske om, 
at beregningen af kvotereduktionerne tager udgangspunkt i andre datoer end de 
datoer, der er anvendt i afrapporteringen. AU bedes derfor genberegne kvotereduk-
tionerne med udgangspunkt i nye datoer”.  
 
Nedenfor følger besvarelsen, der er udarbejdet af Seniorforskerne Ingrid K. Thomsen 
og Elly Møller Hansen fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Fagfællebe-
dømmelse 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 2019-2022” (opgave 7.21 i arbejds-
programmet til Ydelsesaftale Planteproduktion). 
 
 
Venlig hilsen 
Klaus Horsted 
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Opfølgende bestilling til foreløbig afrapportering af markforsøg: kvotereduktion 

ved sen etablering af efterafgrøder 
 

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

 

Baggrund 

AU fremsendte den 14. januar 2019 levering på bestillingen ”Markforsøg med efterafgrøder. 

Etableringstidspunktets betydning for effekt, dækningsgrad og eftervirkning – foreløbig afrapportering”. I 

den pågældende afrapportering havde Aarhus Universitet (AU) med udgangspunkt i data om 

kvælstofoptagelse fastsat ved planteklip fra markforsøg i 2018 beregnet reduktion i kvælstofkvoten ved 

såning af efterafgrøder hhv. 30. august og 7. september.  

 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i denne opfølgende bestilling til AU dateret 15. marts 2019 oplyst, at der 

efter drøftelser med erhvervet er opstået ønske om, at beregningen af kvotereduktionerne tager 

udgangspunkt i andre datoer end dem, der var anvendt i afrapporteringen fra 14. januar. LBST har derfor 

bedt AU om at genberegne kvotereduktionerne med udgangspunkt i nye datoer, dvs. 20. august 

(reference), 24. august, 28. august og 7. september. LBST ønskede desuden, at beregningerne anført i 

kolonne H (”Træk i kvote ud over den generelle eftervirkning på hhv. 17 og 25 kg N”) i tabellerne i den 

tidligere besvarelse blev udeladt i genberegningen.  

 

LBST oplyste i bestillingen, at de beregnede kvotereduktioner ved sen etablering skulle anvendes i 

reguleringen fra planperioden 2019/2020. Senere såning af efterafgrøder etableret i efteråret 2019 vil 

således medføre træk i kvælstofkvoten svarende til den forventede lavere udvaskningsreducerende effekt 

af efterafgrøderne. Af bestillingen fremgik desuden, at kvotereduktionerne skulle inkorporeres i den nye 

plantedækkebekendtgørelse med ikrafttrædelse 1. august 2019. 

 

Besvarelse 

Kvotereduktion ved såning af efterafgrøder efter 20. august 

I Hansen & Thomsen (2019) blev der taget udgangspunkt i markforsøg gennemført i efteråret 2018 på to 

lokaliteter, Foulum (JB4) og Havrisvej (JB1). Tabel 1 viser en oversigt over de forsøgsled, der indgik. 

Yderligere detaljer vedr. forsøgene er at finde i Hansen & Thomsen (2019). 

 

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. rajgræs2 (Danergo) 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. 

 

Til bestemmelse af kvælstofoptagelse i overjordisk plantemasse blev der på begge lokaliteter taget 

planteklip i begyndelsen af november, hvor der i hver af fire gentagelser blev 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 
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efterfølgende opdelt i de enkelte arter af efterafgrøder samt i ukrudt og spildkorn. Plantematerialet blev 

tørret, vejet og analyseret for indhold af kvælstof. Den samlede kvælstofoptagelse i den overjordiske 

biomasse på de to lokaliteter er vist i Figur 1. 

 

 
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.  

 

Som i Hansen & Thomsen (2019) er der beregnet forslag til kvotereduktion ved såning af efterafgrøder 

senere end det normale tidspunkt (20. august). Da der ikke foreligger udvaskningsmålinger, er der taget 

udgangspunkt i den kvælstofoptagelse, der blev fundet i begyndelsen af november ved såning til de 

forskellige tidspunkter.  

 

Den gennemsnitlige kvælstofoptagelse på hver lokalitet i efterafgrøderne olieræddike, havre og honningurt 

er i Figur 2 tilpasset et andengradspolynomium, hvor kvælstofoptagelsen ved såning 20. august er sat til 

100%. På baggrund af de to funktionsudtryk er det beregnet, hvilken procentvis kvælstofoptagelse der på 

baggrund af de to forsøg vil kunne forventes ved såning 24. august, 28. august og 7. september 

sammenlignet med såning 20. august. Kvælstofoptagelse ved såning 24. august, 28. august og 7. september 

på Foulum er på baggrund af Figur 2 beregnet til hhv. 82, 68 og 52% af, hvad der blev optaget ved såning 

20. august. De tilsvarende værdier for Havrisvej var 91, 85 og 78% for såning 24. august, 28. august og 7. 

september. 
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Figur 2. Gennemsnitlig kvælstofoptagelse på Foulum og Havrisvej i efterafgrøder (olieræddike, havre og 

spildkorn inkl. spildkorn og ukrudt) relativt til såning 20. august. 

 

I de beregninger, der ligger bag den nuværende kvotereduktion ved manglende efterafgrøder 

(Landbrugsstyrelsen, 2018), er der taget udgangspunkt i en udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder 

på dels 22 kg N/ha for bedrifter, der udbringer under 80 kg N/ha dels 35 kg N/ha for bedrifter, der 

udbringer over 80 kg N/ha i organisk gødning (Thomsen et al., 2015). Baseret på disse værdier er der på 

baggrund af reduktionen i kvælstofoptagelsen udledt af funktionsudtrykkene i Figur 2 beregnet den 

forventede reduktion i udvaskningsreducerende effekt ved senere såning af efterafgrøder (Tabel 2 og 3).  

 

Af Tabel 2 fremgår, at den manglende effekt ved såning f.eks. 24. august på Foulum svarer til 4 kg N/ha, 

hvilket omregnet til handelsgødningsækvivalenter svarer til 20 kg N/ha ved en marginaludvaskning på 0,2. 

Den manglende eftervirkning er beregnet forholdsmæssigt med samme procentsatser som den 

udvaskningsreducerende effekt. Kvotereduktionen for de øvrige såtidspunkter er for Foulum vist i Tabel 2, 

mens tilsvarende værdier for Havrisvej er vist i Tabel 3. 

 

Som i Hansen & Thomsen (2019) skal det pointeres, at der er stor usikkerhed ved at anvende forsøg, som 

alene er gennemført et enkelt år.     
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Tabel 2. Beregning af reduktion i kvælstofkvote (afrundede værdier) ved såning af efterafgrøder efter 20. 

august med udgangspunkt i data fra Foulum (JB4) 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). 

  A B C D E F G 

Tilførsel 
af 

organisk 
gødning 

Efteraf-
grøder 

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) 

Efter-
virkning 
antaget 
propor-
tional 

(Nuværende 
eftervirknin

g/100*A) 

Manglende 
efter-

virkning 
(Eftervirk-
ning 20. 

august-E) 

Kvote-
reduktion 

justeret for 
manglende 
eftervirk-

ning   
(D-F) 

(%) (kg N/ha) 

Under 
80 kg 
N/ha 

20. aug. 100 22 0 0 17 0 0 

24. aug. 82 18 4 20 14 3 17 

28. aug. 68 15 7 35 12 5 30 

7. sep. 52 11 11 53 9 8 45 

Udeladt 0 0 22 110 0 17 93 

Over 80 
kg N/ha 

20. aug. 100 35 0 0 25 0 0 

24. aug. 82 29 6 32 21 5 27 

28. aug. 68 24 11 56 17 8 48 

7. sep. 52 18 17 84 13 12 72 

Udeladt 0 0 35 175 0 25 150 

  

  

Tabel 3. Beregning af reduktion i kvælstofkvote (afrundede værdier) ved såning af efterafgrøder efter 20. 

august med udgangspunkt i data fra Havrisvej (JB1) 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). 

  A B C D E F G 

Tilførsel 
af 

organisk 
gødning 

Efteraf-
grøder 

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) 

Efter-
virkning 
antaget 
propor-
tional 

(Nuværende 
eftervirknin

g/100*A) 

Manglende 
efter-

virkning 
(Eftervirk-
ning 20. 

august-E) 

Kvote-
reduktion 

justeret for 
manglende 
eftervirk-

ning   
(D-F) 

(%) (kg N/ha) 

Under 
80 kg 
N/ha 

20. aug. 100 22 0 0 17 0 0 

24. aug. 91 20 2 10 15 2 8 

28. aug. 85 19 3 17 14 3 14 

7. sep. 78 17 5 24 13 4 20 

Udeladt 0 0 22 110 0 17 93 

Over 80 
kg N/ha 

20. aug. 100 35 0 0 25 0 0 

24. aug. 91 32 3 16 23 2 14 

28. aug. 85 30 5 26 21 4 23 

7. sep. 78 27 8 39 20 6 33 

Udeladt 0 0 35 175 0 25 150 
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Generelt om omregning mellem efterafgrøder og fradrag/tillæg til kvælstofkvote  

Inden normreduktionen blev ophævet ved Fødevare- og Landbrugspakken (Anonym, 2015) var det i en 

årrække muligt at anvende frivillige efterafgrøder til opnåelse af et tillæg til kvælstofkvoten (Thomsen et 

al., 2015). Ligeledes har reduktion af kvælstofkvoten kunnet erstatte manglende efterafgrøder. I begge 

situationer var der behov for omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og hhv. øget og reduceret 

kvælstofnorm. Omregningen mellem efterafgrøder og øget eller reduceret norm ved hhv. frivillige og 

manglende efterafgrøder varierede. Grunden hertil var, at referencen for hhv. at dyrke flere eller færre 

efterafgrøder ikke blev betragtet som værende ens men varierede på grund af den alternative udnyttelse af 

marken samt effekt af jordbearbejdning (Vinther et al., 2010; Vinther et al., 2012; Thomsen et al., 2015). 

Dette resulterede i, at der gennem årene er anvendt forskellige kvælstofmængder pr. ha ekstra eller 

manglende efterafgrøde som vist i Thomsen et al. (2015).  

 

Oprindeligt blev der i beregningerne hovedsageligt taget udgangspunkt i publikationen ”Noget for Noget” 

(Anonym, 2008), som var et samarbejde mellem de daværende institutioner Det Jordbrugsvidenskabelige 

Fakultet (Aarhus Universitet), Danmarks Miljøundersøgelser (Aarhus Universitet), Fødevareøkonomisk 

Institut (Københavns Universitet), Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (SEGES), Miljøstyrelsen samt 

Plantedirektoratet (Landbrugsstyrelsen).  

 

Omregningsfaktorerne for tillæg til kvoten ved frivillige efterafgrøder blev i ”Noget for Noget” som 

udgangspunkt bestemt som effekt af efterafgrøder i kg N/ha (med og uden korrektion for forbud mod 

jordbearbejdning) divideret med den da forventede marginaludvaskning på samme bedrifts- og jordtype. 

Fra det beregnede tillæg til kvælstofkvote ved frivillige efterafgrøder blev derefter fratrukket den 

forventede eftervirkning på 17 eller 25 kg N/ha, dvs. den eftervirkning (omregnet til gødningsækvivalenter) 

som efterafgrøden forventedes at have. Eftervirkningen har således et udbyttemæssigt perspektiv, og blev 

indført via Normudvalget på baggrund af modelberegninger i Berntsen et al. (2005).  

 

Ved omregning mellem manglende efterafgrøder og nedsat kvote er der ligeledes gennem årene generelt 

korrigeret for eftervirkningen (som i Tabel 2 og 3), men i denne situation kan det være vanskeligt at 

gennemskue rationalet bag. Når den manglende effekt af manglende eller sent såede efterafgrøde er 

omregnet til handelsgødningsækvivalenter fratrækkes eftervirkningen, hvorfor den mængde kvælstof, 

kvoten reduceres med, bliver mindre. Rationalet i denne situation forventes oprindeligt at have været, at 

når der ikke er en eftervirkning af efterafgrøder, eller eftervirkningen forventes at være lavere, skal der 

kompenseres for den manglende effekt i form af et mindre træk i kvoten. Dvs. at når ”gevinsten” af 

efterafgrøder i form af en eftervirkning mindskes eller mangler, reduceres kvotetrækket, så der kan opnås 

samme udbytte baseret på kvælstoftilgængelighed, som hvis der havde været dyrket fuldt udviklede 

efterafgrøder med den dertil knyttede udbyttemæssige eftervirkning. Overordnet er der tale om at blande 

en udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder sammen med en udbyttemæssig effekt af det kvælstof, 

som efterafgrøden har optaget, og som bliver tilgængeligt efter nedmuldning og mineralisering. 

Problemstillingen er yderligere omtalt i Hansen et al. (2017). Det kan diskuteres, om det er rimeligt at 

indregne den manglende udbyttemæssige eftervirkning på denne måde, og som allerede påpeget i Vinther 

et al. (2012) bliver omregningsfaktorerne bl.a. på grund af de forskellige referencer, de er baseret på, 

vanskelige at gennemskue.  

 

I Hansen & Thomsen (2019) blev der fastsat omregningsfaktorer ved forskellige såtidspunkter for 

efterafgrøder. Beregningerne blev som udgangspunkt gennemført efter de samme principper, der har ligget 

til grund for de øvrige omregningsfaktorer, men der var behov for yderligere antagelser om f.eks. størrelsen 
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på eftervirkningen, som blev antaget proportional med den forventede udvaskningsreducerende effekt. 

Derved kompliceres beregningerne yderligere, og som anført i Hansen & Thomsen (2019) afspejler de der 

gennemførte beregninger, at de metoder, forudsætninger og antagelser, der ligger til grund, ikke er 

generelt robuste. Da efterafgrøder under målrettet regulering bliver ”valutaen” som kan veksles til andre 

virkemidler, bør omregningsfaktorerne generelt gentænkes og genberegnes.  

 

Referencer 

Anonym 2015. Aftale om Fødevare- og landbrugspakke. 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Foedevare-

_og_landbrugspakke/Aftale_om_foedevare-_og_landbrugspakken.pdf 

Anonym, 2008. Afrapportering fra arbejdsgruppen om udredning af mulighederne for justering af 

afgrødenormsystemet med henblik på optimering af gødsknings- og miljøeffekt – ”noget for noget”. 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet, pp. 107. 

http://mst.dk/media/mst/Attachments/FVM057_Nogetfornogetendeligafrapportering.pdf 

Berntsen, J., Petersen, B.M., Hansen, E.M., Jørgensen, U. 2005. Eftervirkning af efterafgrøder. Notat til 

Normudvalget. Notat til Planteavlsorientering 07550. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Afgroeder/Efterafgroeder/Sider/Notat_til_Planteavlsorient

ering_nr_07550.aspx 

Børgesen, C.D., Thomsen, I.K., Hansen, E.M., Kristensen, I.T., Blicher-Mathiesen, G., Rolighed, J., Jensen, 

P.M., Olesen, J.E., Eriksen, J. 2015. Notat om tilbagerulning af tre generelle krav, Normreduktion, 

Obligatoriske efterafgrøder og Forbud mod jordbearbejdning i efteråret. DCA – Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 

http://pure.au.dk/portal/files/95991713/Notat_om_tilbagerulning_af_tre_generelle_krav_Normred

uktion_Obligatoriske_efterafgr_der_og_Forbud_mod_jordbearbejdning_i_efter_ret_111115.pdf 

Hansen, E.M., Sørensen, P., Thomsen, I.K., Rasmussen, J. 2017. Scenarier til fastsættelse af kriterier for at 

benytte kvælstoffikserende arter i blandinger til opfyldelse af det pligtige efterafgrødekrav. Notat til 

Landbrugsstyrelsen 1. marts 2017. 

https://pure.au.dk/portal/files/114816128/Scenarier_kv_lstoffikserende_efterafgr_der010317.pdf 

Hansen, E.M., Thomsen, I.K. 2019. Markforsøg med efterafgrøder. Etableringstidspunktets betydning for 

effekt, dækningsgrad og eftervirkning – foreløbig afrapportering. Notat til Landbrugsstyrelsen 14. 

januar 2019. 

https://pure.au.dk/portal/files/141697082/Levering_Forel_big_afrapportering_af_markfors_g_med_

efterafgr_der.pdf 

Landbrugsstyrelsen, 2018. Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. Planperioden 1. august 2018 til 31. 

juli 2019. Landbrugsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet. 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Vejledning_om_goedsknings-

_og_harmoniregler_2018_2019_1version.pdf 

Thomsen, I.K., Hansen, E.M., Vinther, F.P., Olesen, J.E. 2015. Opdaterede omregningsfaktorer mellem 

efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten. Notat til NaturErhvervstyrelsen 30. 

oktober 2015. http://pure.au.dk/portal/en/persons/ingrid-kaag-thomsen(d8cdf50c-86be-4cbc-bed1-

575a8bdce5da)/publications/opdaterede-omregningsfaktorer-mellem-efterafgroeder-og-

foroegelsenedsaettelse-af-kvaelstofkvoten(3e252659-35a4-4592-ad39-84f02881dc36).html 

Vinther, F. 2010. Omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og reduceret/øget kvælstofnorm. Notat til 

Plantedirektoratet 30. juni 2010. 

https://pure.au.dk/portal/files/44554005/DJF_Svar_vedr_omregningsfaktorer_300610.pdf 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Foedevare-_og_landbrugspakke/Aftale_om_foedevare-_og_landbrugspakken.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Foedevare-_og_landbrugspakke/Aftale_om_foedevare-_og_landbrugspakken.pdf
http://mst.dk/media/mst/Attachments/FVM057_Nogetfornogetendeligafrapportering.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Afgroeder/Efterafgroeder/Sider/Notat_til_Planteavlsorientering_nr_07550.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Afgroeder/Efterafgroeder/Sider/Notat_til_Planteavlsorientering_nr_07550.aspx
http://pure.au.dk/portal/files/95991713/Notat_om_tilbagerulning_af_tre_generelle_krav_Normreduktion_Obligatoriske_efterafgr_der_og_Forbud_mod_jordbearbejdning_i_efter_ret_111115.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/95991713/Notat_om_tilbagerulning_af_tre_generelle_krav_Normreduktion_Obligatoriske_efterafgr_der_og_Forbud_mod_jordbearbejdning_i_efter_ret_111115.pdf
https://pure.au.dk/portal/files/114816128/Scenarier_kv_lstoffikserende_efterafgr_der010317.pdf
https://pure.au.dk/portal/files/141697082/Levering_Forel_big_afrapportering_af_markfors_g_med_efterafgr_der.pdf
https://pure.au.dk/portal/files/141697082/Levering_Forel_big_afrapportering_af_markfors_g_med_efterafgr_der.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Vejledning_om_goedsknings-_og_harmoniregler_2018_2019_1version.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Vejledning_om_goedsknings-_og_harmoniregler_2018_2019_1version.pdf
http://pure.au.dk/portal/en/persons/ingrid-kaag-thomsen(d8cdf50c-86be-4cbc-bed1-575a8bdce5da)/publications/opdaterede-omregningsfaktorer-mellem-efterafgroeder-og-foroegelsenedsaettelse-af-kvaelstofkvoten(3e252659-35a4-4592-ad39-84f02881dc36).html
http://pure.au.dk/portal/en/persons/ingrid-kaag-thomsen(d8cdf50c-86be-4cbc-bed1-575a8bdce5da)/publications/opdaterede-omregningsfaktorer-mellem-efterafgroeder-og-foroegelsenedsaettelse-af-kvaelstofkvoten(3e252659-35a4-4592-ad39-84f02881dc36).html
http://pure.au.dk/portal/en/persons/ingrid-kaag-thomsen(d8cdf50c-86be-4cbc-bed1-575a8bdce5da)/publications/opdaterede-omregningsfaktorer-mellem-efterafgroeder-og-foroegelsenedsaettelse-af-kvaelstofkvoten(3e252659-35a4-4592-ad39-84f02881dc36).html
https://pure.au.dk/portal/files/44554005/DJF_Svar_vedr_omregningsfaktorer_300610.pdf


7 
 

Vinther, F.P., Hansen E.M., Thomsen, I.K. 2012. Notat vedrørende revision og forenkling af reglerne om 

efterafgrøders eftervirkning. Notat til NaturErhvervstyrelsen 2. februar 2012. 

https://pure.au.dk/portal/files/49118513/DCA_efterafgr_ders_eftervirkning_020312.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pure.au.dk/portal/files/49118513/DCA_efterafgr_ders_eftervirkning_020312.pdf

	Følgebrev270319
	Opfølgende bestilling markforsøg 05

