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Vurdering af oliehør som ny art på listen over 
godkendte efterafgrøder 

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

Fagfællebedømt af Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har 31. juli 2020 fremsendt en bestilling til DCA, Aarhus Universitet 
(AU), vedrørende eventuel optagelse af oliehør på listen over godkendte efterafgrøder. 
Henvendelsen er en opfølgning på, at Hansen et al. (2020) på baggrund af tre års forsøg 
vurderede, at klinte og hjulkrone kunne være potentielle nye arter på listen over godkendte 
efterafgrøder, og at morgenfrue kunne være en mulig kandidat, som dog kun er blevet afprøvet i 
to år. I forbindelse med LBST’s overvejelser om godkendelse af hjulkrone, klinte og morgenfrue 
som efterafgrøde sendte LBST en skriftlige høring til Referencegruppen for efterafgrøder 
(baggrunden for Referencegruppen for efterafgrøder er omtalt i Hansen et al., 2020). Det oplyses 
af LBST, at de efterfølgende modtog et ønske fra erhvervet om at overveje, om oliehør ligeledes 
kunne tilføjes listen over godkendte efterafgrøder. I den forbindelse har LBST bedt AU uddybe 
grundlaget for, at oliehør ikke er nævnt som potentiel ny efterafgrøde i Hansen et al. (2020) og 
desuden uddybe, hvorvidt oliehør kan tilføjes denne liste.   

 

Besvarelse 

I AUs screeningsforsøg, som ligger til grund for notatet af Hansen et al. (2020), var oliehør med i 
første afprøvning i 2017. Det fremgår af Billede 1, at oliehør etablerede sig godt i parcellerne. På 
baggrund af planteklip sidst i oktober blev kvælstofoptagelsen bestemt til 14-15 kg N/ha ved 
Havrisvej og Foulum (Hansen et al., 2020). Til sammenligning blev kvælstofoptagelsen i vårbyg 
bestemt til 15-16 kg N/ha og i olieræddike til 20-23 kg N/ha (Hansen et al. 2020). Oliehør var 
således på niveau med vårbyg, som allerede er på listen over godkende efterafgrøder og lidt under 
niveauet for olieræddike.  

Selvom resultaterne fra 2017 viste, at oliehør havde et forholdsvist stort kvælstofoptag i 
overjordiske plantedele, blev arten udeladt i screeningsforsøget i de to følgende år. Baggrunden 
for udeladelsen var, at der i Referencegruppen for efterafgrøder var større interesse for 
bælgplanter, herunder bælgplanteblandinger som efterafgrøde, end for ikke-bælgplanter (Hansen 
et al., 2020). For at imødekomme denne interesse blev det nødvendigt at udelade visse ikke-
bælgplanter i screeningsforsøget, som havde plads til i alt 17 forskellige efterafgrøder i fire 
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gentagelser. Ved udarbejdelsen af Hansen et al. (2020), hvor potentielle nye arter af efterafgrøder 
blev gennemgået, blev det vurderet, at blot et års resultat var for lidt til at begrunde, at oliehør 
skulle være en mulig kandidat til listen over godkendte efterafgrøder.  

 

Billede 1. I midten en parcel med oliehør i AU’s screeningforsøg 2017 (foto fra 27. september 
2017). Til højre ses boghvede og længst til højre solsikke. I parcellen til venstre ses vårbyg og 
dernæst havre. Udsædsmængderne (kg/ha) var for oliehør (Lirina) 35, boghvede (Lifago) 40, 
solsikke (Peredovick) 30, vårbyg (Laurikka) 90 og havre (Posedion) 90.    

Almindelig hør, herunder oliehør, er tidligere blevet vurderet som potentiel efterafgrøde (Hansen 
et al., 2016). Hør blev på dette tidspunkt ikke vurderet som en oplagt mulighed som godkendt 
efterafgrøde. Det skete på baggrund af en beskrivelse af arten som en plante, der dækker jorden 
dårligt og har en hovedrod, der ikke går dybt, og hvor siderødderne ikke breder sig særlig meget  
(Andersen, 1992; Suhr et al., 2005). Der er ikke fundet oplysninger om, at hør har været afprøvet 
som efterafgrøde i renbestand i andre forsøg end AU’s screeningsforsøg. Men oliehør indgik med 
10 % frø i en artsblanding afprøvet i et demonstrationsforsøg ved SEGES, hvor der i oktober blev 
registreret mindst plantedække af bl.a. hør (Østergaard, 2014). Det udelukker dog ikke, at arten 
kan have potentiale som efterafgrøde.  

Som det fremgår ovenfor, anses hør for at være en åben afgrøde, men desværre foreligger der 
ikke bestemmelser af dækningsgrad i AU-screeningsforsøget, 2017. Det er således ikke muligt at 
vurdere, om oliehørs vækstform influerer på dækningsgraden i marken, hvilket kan have 
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betydning ved myndighedskontrol af pligtige efterafgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2019). 
Dækningsgraden vil dog afhænge af udsædsmængden, og vil derfor formentlig kunne øges, hvis 
der udsås mere end de 35 kg/ha, der blev anvendt i AU’s screeningsforsøg.    

Der er ikke en generel procedure for, hvordan nye arter kan godkendes som efterafgrøde. Det er 
således en subjektiv vurdering, hvor mange år der er nødvendige for at kunne vurdere en arts 
potentiale som efterafgrøde, og nogle af de arter, som allerede findes på listen over godkendte 
efterafgrøder, har ikke indgået i flere års forsøg før godkendelse.  
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