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Levering på bestillingen ”Destruktionstidspunkt for efterafgrøder etableret senest 10. 
august med henblik på bonus i forhold til efterafgrøder etableret senest 20. august” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 22. september 2020 bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en afklaring af tidligste destruktionstids-
punkt for, at effekten af tidlig etablering af efterafgrøder (senest 10. august) kan 
”tælle med” til opfyldelsen af efterafgrødekravet. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Elly Møller Hansen, 
seniorforsker Ingrid K. Thomsen og seniorforsker Peter Sørensen fra Institut for Agro-
økologi ved Aarhus Universitet. Professor Jørgen Eriksen fra Institut for Agroøkologi 
ved Aarhus Universitet har været fagfællebedømmer, og notatet er revideret i lyset af 
hans kommentarer.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
7.09 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2023”.  
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Destruktionstidspunkt for efterafgrøder etableret senest 
10. august med henblik på bonus i forhold til efterafgrøder 
etableret senest 20. august. 

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

Fagfællebedømt af Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, AU 
 
Baggrund 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 22. september 2020 ønsket, at Aarhus Universitet 
(AU) vurderer, hvilken destruktionsfrist der kan fastlægges for efterafgrøder etableret senest 10. 
august med henblik på opnåelse af "bonus", som angivet ved omregningsfaktorerne i Tabel 10 i 
notat fra 1. juli 2020 ”Fastlæggelse af kvotereduktion ved etablering af efterafgrøder senere end 
20. august og omregningsfaktor ved såning tidligere end 20. august” (Hansen & Thomsen, 2020).  I 
besvarelsen skal tages udgangspunkt i, at destruktionsfristen 20. oktober for efterafgrøder 
etableret senest 20. august fastholdes. 

Besvarelse 
I N-Virkemiddelkataloget er der ved fastsættelse af efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt 
forudsat, at efterafgrøder på lerjord pløjes eller på anden måde destrueres sent efterår og 
efterafgrøder på sandjord pløjes i det tidlige forår (Hansen et al., 2020). Det forudsatte tidspunkt 
for destruktion er således forskellig fra det nugældende regelsæt, hvor destruktion af 
efterafgrøder generelt må finde sted efter 20. oktober bortset fra efterafgrøder i majs, hvor 
destruktion først må finde sted 1. marts (Landbrugsstyrelsen, 2019). Den udvaskningsreducerende 
effekt for efterafgrøder i Hansen et al. (2020) er hovedsageligt fastsat på baggrund af forsøg, hvor 
efterafgrøden har bestået af græsudlæg isået forår, men effekten er antaget generelt at gælde for 
efterafgrøder etableret før den gældende frist, som for hovedparten af tilladte arter er sat til 20. 
august (Landbrugsstyrelsen, 2019).  
 
I Udvaskningsforsøgene i Hansen & Thomsen (2020) indgår forsøg med efterafgrøder, der er sået 
på fire forskellige tidspunkter mellem 9. august og 7. september på to lokaliteter. Forsøgene er 
gennemført i to år, hvor der i begge år er bestemt kvælstofoptag i overjordisk biomasse efterår og 
i det ene år er bestemt udvaskning ved hjælp af sugeceller. Uanset såtidspunkt blev 
efterafgrøderne destrueret forår, hvorfor forsøgene ikke giver mulighed for at vurdere 
sammenhæng mellem tidspunkt for såning og destruktion. Forsøgene blev oprindeligt anlagt ud 
fra, at det alene var forskelle i såtidspunkt, der skulle differentieres. For både senere og tidligere 
såning end 20. august er det derfor alene antallet af dage før og efter 20. august, der udløser 
forskelle, mens alt andet, dvs. også destruktionstidspunkt, forventes at være uændret. I 
beregningerne i Hansen & Thomsen (2020) er det således ikke forudsat, at bonus for tidlig 
etablering af de nuværende arter af efterafgrøder betinger en anden frist for destruktion end den 
nugældende, dvs. 20. oktober (Landbrugsstyrelsen, 2019). De aktuelle forsøg og beregninger i 
Hansen & Thomsen (2020) giver således ikke grundlag for at fastsætte en anden destruktionsfrist 
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for pligtige efterafgrøder etableret senest 10. august end for efterafgrøder etableret senest 20. 
august.  
 
I forbindelse med en eventuel indførelse af efterafgrøder indeholdende kvælstoffikserende arter, 
kan der potentielt også indføres bonus for tidlig såning parallelt med efterafgrøder uden 
fikserende arter. Af Sørensen et al. (2020) fremgår, at der ikke vurderes at være forskel på 
miljøeffekten mellem efterafgrødeblandinger med og uden kvælstoffikserende arter i forhold til 
tidlig etablering. For efterafgrøder indeholdende kvælstoffikserende arter er det imidlertid 
vurderet, at betydningen af destruktionsfristen er større. Således anfører Sørensen et al. (2020), at 
opnåelse af den forventede effekt er betinget af, at destruktion af fikserende 
efterafgrødeblandinger sker om foråret på sandjord og tidligst sent om efteråret på lerjord, dvs. 
forskellige destruktionstidspunkter afhængigt af jordtypen. Ifølge Sørensen et al. (2020) kan 
datoangivelserne for ”Forbud mod jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder” 
(Landbrugsstyrelsen, 2019) eventuelt benyttes, det vil sige destruktion tidligst efter 1. oktober på 
JB7-9, efter 1. november på JB5-6 og JB10-11 og efter 1. februar på JB1-4. Det vurderes således, at 
der ikke er fagligt grundlag for at differentiere mellem destruktionsfrist for kvælstoffikserende 
efterafgrøder etableret senest 10. august i forhold til etablering senest 20. august.  
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