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Opklarende spørgsmål til efterafgrøder bl.a. forudsætninger og 
dyrkningspraksis  
Elly Møller Hansen og Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, AU. 
 
Baggrund 
I en bestilling fremsendt d. 13. januar 2020 beder Landbrugsstyrelsen (LBST) DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om svar på tre spørgsmål vedrørende forudsætninger og 
dyrkningspraksis for efterafgrøder. Spørgsmålene oplyses at være affødt af dialoger med 
erhvervets interessenter.  

Under overskriften ”Undersøgelse af effekten (udvaskning) af perioden med sort jord efter 
destruktion af efterafgrøder” er LBST’s spørgsmål som følger: 

a) Bliver der taget højde herfor i den nuværende effekt (udvaskningsreducerende) af 
efterafgrøder?  

b) Hvor stor er effekten af sort jord? 
c) Kan det umiddelbart vurderes hvor meget effekten af efterafgrøder vil blive forøget, 

såfremt destruktionsfristen flyttes til om foråret (gerne en samlet effekt på tværs af 
ordningerne)? 



Besvarelse 
a) Bliver der taget højde herfor i den nuværende effekt (udvaskningsreducerende) af 
efterafgrøder? 
Ved effektvurderingen af efterafgrøder indgår sammenligning af forsøgsparceller med og uden 
efterafgrøde under ens forsøgsbetingelse (Hansen & Thomsen, 2014). Det vil sige, at ”forsøgspar” 
med og uden efterafgrøde er behandlet på samme måde mht. alt andet end forhold, der vedrører 
efterafgrøderne. Det gælder derfor, at hvis efterafgrødeparcellerne f.eks. er pløjet om efteråret, er 
parcellerne uden efterafgrøde pløjet på samme tid om efteråret.  
 
I effektvurderingen indgår både forsøgspar, hvor jorden uden efterafgrøde har været ubearbejdet 
og ubevokset pga. herbicidbehandling efter høst af hovedafgrøden (sort jord) og forsøgspar, hvor 
jorden har været ubearbejdet men med en bestand af ’naturligt’ forekommende ukrudt og 
spildkorn efter konventionelt dyrkede hovedafgrøder. I sidstnævnte forsøgspar forventes 
ukrudtsbestanden generelt at være begrænset pga. kemisk ukrudtsbekæmpelse i løbet af 
hovedafgrødens vækstsæson (Hansen & Thomsen, 2014). I beregningerne er der ikke taget hensyn 
til evt. ukrudt og spildkorn i parceller uden efterafgrøde.  
 
Udvaskningen følges i hvert forsøgspar i hele afstrømningsperioden, som oftest forløber fra efterår 
til det følgende forår. Det betyder, at der i opgørelser af efterafgrøders udvaskningsreducerende 
effekt tages højde for perioden med sort jord efter destruktion af efterafgrøderne.  
 
b) Hvor stor er effekten af sort jord? 
Udvaskningsreduktionen ved dyrkning af efterafgrøder i forhold til ikke at dyrke efterafgrøder 
fremgår af Tabel 2 i Hansen & Thomsen (2014), mens de bagvedliggende værdier for udvaskning 
fra jord uden efterafgrøder ikke er vist. I Tabel 1 nedenfor er disse værdier indsat, og det ses for 
eksempel, at for 13 forsøgspar med efterårspløjning ved dyrkning af vårbyg på sandjord ved < 0.8 
DE/ha (svarende til mindre end 80 kg N i organisk gødning pr. hektar harmoniareal) har 
udvaskningen uden efterafgrøder i gennemsnit været 52 kg N/ha med min.- max.-værdier på 
henholdsvis 26 og 88 kg N/ha. For jord med efterafgrøder i de samme 13 forsøgspar har 
udvaskningen i gennemsnit været ca. 29 kg N/ha med min.- og max.- værdier på henholdsvis 10 og 
58 kg N/ha (data ikke vist), hvilket giver en udvaskningsreduktion på 23 kg N/ha i gennemsnit. På 
tværs af alle værdier i Tabel 1 var udvaskningen fra jord uden efterafgrøde mellem 17 og 267 kg 
N/ha. Tilsvarende varierede udvaskningen fra jord med efterafgrøder mellem 3 og 251 kg N/ha 
(data ikke vist). 
 
 
 
 
 
 



 
Tabel 1. Udvaskning fra jord uden efterafgrøder og udvaskningsreduktion pr. år ved dyrkning af 
efterafgrøder på lerjord (JB5-7) og sandjord (JB1-4) samt forskel ved jordbearbejdning forår i 
stedet for efterår. Tabellen er en modificeret udgave af Tabel 2 i Hansen & Thomsen (2014), idet 
kolonnerne ”Udvaskning uden efterafgrøder” er tilføjet, mens ”Gns. gødskning” og ”Afstrømning” 
er udeladt.  
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 Pløjet efterår Pløjet forår  
Vårbyg, ler4 

<0,8 4 26-102 65 3-28 12 8 21-63 46 0-40 22 10 
Vårbyg, sand 

>0,8 8 52-77 68 0-52 36 12 31-114 63 16-63 45 9 
<0,8 13 26-88 52 -19-43 23 12 31-102 67 9-60 32 9 

<<0,8 9 21-73 44 9-42 20 5 29-67 48 9-50 29 9 
Majs, sand5 

>0,8 -  - - - 48 30-267 122 -48-134 32 - 
<0,8 -  - - - 10 17-111 57 -12-33 13 - 

1 DE= dyreenheder pr. ha harmoniareal; <0,8 DE= under 0,8 DE/ha; >0,8 DE=over 0,8 DE/ha; 
<<0,8 DE= meget under 0,8 DE, dvs. urealistisk i forhold til praksis.; 0,8 DE svarer til 80 kg N i organisk 
gødning pr. hektar harmoniareal. 
2 Udvaskningsreduktion ved dyrkning af efterafgrøde. 
3 Forskel i gennemsnitlig udvaskning ved at ændre pløjetid fra efterår til forår. 
4 Ingen forsøg ved >0,8 DE/ha på lerjord.  
5 Ingen forsøg med majs på lerjord eller pløjning efterår. 
 
Ved revurdering af udvaskningsreduktionen i det nye N-virkemiddelkatalog (Hansen et al., 2020), 
hvor nye forsøgspar i forhold til Hansen og Thomsen (2014) er inddraget, vil udvaskningen fra jord 
uden efterafgrøder blive præsenteret tillige med efterafgrødernes udvaskningsreduktion. Det vil 
f.eks. fremgå, at udvaskningen fra 84 forsøgspar med korn efter korn uden efterafgrøde på 
sandjord i gennemsnit har været 71 kg N/ha med min.- og max.-værdier på henholdsvis 21 og 191 
kg N/ha (forsøgsparrene er ikke opdelt efter destruktionstidspunkt). Tilsvarende vil udvaskningen 
på lerjord fra korn uden efterafgrøder fra 25 forsøgspar i gennemsnit være 67 kg N/ha med min.- 
og max.-værdier på henholdsvis 21 og 163 kg N/ha. 
 
Den store variation i udvaskning fra jord både med og uden efterafgrøde afspejler bl.a., at det 
mineralske kvælstofindhold i jorden om efteråret er påvirket af den foregående afgrødes 
gødningstilførsel og kvælstofoptagelse samt den mineralisering, der finder sted efter at 
hovedafgrøden er stoppet med at optage kvælstof. 
 



c) Kan det umiddelbart vurderes hvor meget effekten af efterafgrøder vil blive forøget, 
såfremt destruktionsfristen flyttes til om foråret (gerne en samlet effekt på tværs af 
ordningerne)?  
 
Af efterafgrøde-ordninger findes pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og målrettede 
efterafgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2019a). Disse tre ordninger adskiller sig ikke fra hinanden i 
principperne for dyrkning af efterafgrøderne. Desuden findes MFO-efterafgrøder, som har andre 
regler for tidspunkt for destruktion, som bl.a. afhænger af tidspunktet for høst af hovedafgrøden 
(Landbrugsstyrelsen, 2019b). Beskrivelsen nedenfor anses for dækkende for de tre førstnævnte 
ordninger, mens det ikke er muligt at differentiere effektvurderingen for MFO-efterafgrøder i 
forhold til de specielle regler, der kan være for destruktion.       
 
Effektvurderingen af efterafgrøders udvaskningsreduktion er opdelt på jordtyperne ler og sand 
(Hansen & Thomsen, 2014). Dette er en forenkling af jordtypefordeling og generelle 
klimavariationer i Danmark. 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. For de fleste danske jordtyper 
betyder det, at de aktuelle nedbørsmængder har større betydning end jordtypen for risikoen for 
udvaskning. Når jordtyperne omtales i det følgende, er det underforstået, at sandjorden er 
beliggende i et nedbørsrigt klima og lerjorden i et mere nedbørsfattigt klima. 
 
I effektvurderingen (Hansen & Thomsen, 2014) er det forudsat, at efterafgrøder på lerjord pløjes 
eller på anden måde destrueres sent efterår, og at efterafgrøder på sandjord destrueres i det 
tidlige forår. Dette fremgår bl.a. af de værdier, der i Hansen & Thomsen (2014) er overført fra 
Tabel 2 (hvor forsøgsparrene er opdelt efter pløjetidspunkt) til Tabel 3 ligeledes i Hansen & 
Thomsen (2014). Det skal bemærkes, at ifølge gældende regler, må efterafgrøder i majs under 
ordningerne pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder tidligst 
destrueres 1. marts (Landbrugsstyrelsen, 2019a).  
 
Af Tabel 1 ses, at forsøgspar, der er pløjet om efteråret, har ca. 10 kg N/ha større udvaskning end 
forsøgspar, der er pløjet om foråret. Det skal bemærkes, at pløjetidspunktet om efteråret for 
hovedparten af forsøgsparrene er foretaget sent efterår (Hansen & Thomsen, 2014). Det betyder, 
at hvis efterafgrøder på sandjord allerede pløjes om efteråret, f.eks. 20. oktober, forventes 
udvaskningen at være mindst 10 kg N/ha større, end hvis de blev pløjet om foråret. 
Datagrundlaget for lerjord er spinkelt (4 forsøg, der er blevet pløjet om efteråret), og betydningen 
af tidlig efterårspløjning på lerjord vil først og fremmest afhænge af vejrforholdene, herunder hvor 
stor afstrømning der finder sted efter destruktion af efterafgrøden.     
 



Idet den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder på sandjord er baseret på en 
forudsætning om, at destruktionen sker tidligt forår (Hansen & Thomsen, 2014), kan der ikke 
opnås en forøget effekt af at flytte destruktionstidspunktet til om foråret. Det gælder derimod, at 
hvis destruktionen på sandjord finder sted omkring 20. oktober, som er tilladt efter gældende 
regler (Landbrugsstyrelsen, 2019a), vil effekten kunne være mindre end angivet af Hansen & 
Thomsen (2014).  
 
For lerjord vil den udvaskningsmæssige effekt kunne øges ved at flytte destruktionstidspunktet fra 
f.eks. 20. oktober til om foråret, men effekten afhænger af vejrforholdene, dvs. jo mere nedbør, jo 
større effekt af at udskyde destruktionstidspunktet. Der er ikke forsøgsmæssig dokumentation for 
på lerjord at kvantificere effekten af at destruere efterafgrøder på forskellige tidpunkter fra efterår 
til forår.  
 
Hvis der på lerjord fastsættes bestemte datoer for tidligste jordbearbejdning af efterafgrøder, er 
det forbundet med et dilemma, som består i, at jo senere dato for tidligste jordbearbejdning, jo 
mindre risiko er der for udvaskning. Til gengæld vil der være større risiko for ikke at kunne vælge 
det mest optimale tidspunkt for jordbearbejdning, dvs. når jorden er ”tilpas” fugtig, hvilket er 
meget afgørende for lerjord (Hansen et al., 2016). En mulig reduktion i kvælstofudvaskning ved 
sen jordbearbejdning bør derfor afvejes i forhold til risikoen for negative kort- og langtidseffekter 
på jordstruktur, udbytte og dermed efterfølgende kvælstofudnyttelse (Myrbeck et al., 2012). 
 
Det skal desuden bemærkes, at den udbyttemæssige effekt i den efterfølgende afgrøde under 
nedbørsfattige forhold kan blive negativ ved at udskyde destruktionstidspunktet til f.eks. foråret. 
Det skyldes, at efterafgrøden i et nedbørsfattigt klima vil kunne optage kvælstof, som ellers ikke 
ville være blevet udvasket. Derved kan den umiddelbart tilgængelige mængde mineralsk kvælstof i 
jorden om foråret være mindre, end hvis efterafgrøden var blevet destrueret på et tidligere 
tidspunkt. 
 
Generelt gælder det, at der savnes viden om dyrkningspraksis for efterafgrøder, herunder viden 
om destruktionstidspunkt. For en nærmere beskrivelse henvises til Hansen et al. (2019), som 
redegør for anbefalinger for valg af arter og tidspunkt for destruktion i forskellige egne af landet 
og diskuterer forhold, der kan have indflydelse derpå.     
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