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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen (LBST) har 23. juni 2021 fremsendt en bestilling til DCA - Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug – ved Aarhus Universitet (AU), som 30. juli 2021 blev opdateret med en 

præcisering efter et opklarende møde mellem LBST og AU den 20. juli 2021. LBST beder i den 

opdaterede bestilling AU vurdere, om cikorie og græs kan indgå i det alternativ til efterafgrøder, 

der i følge Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag, 2021- 

2022 (Landbrugsstyrelsen, 2021) benævnes ”Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende ar-

ter”. LBST oplyser, at det af Plantedækkebekendtgørelsens § 15, stk. 1 (Bekendtgørelse 648, 2021) 

fremgår, hvilke tilladte ikke-fikserende efterafgrøder som kan anvendes i alternativet tillige med 

kvælstoffikserende arter. Desuden oplyses, at græs er tilladt ved etablering senest 20. august 

(med mulighed for udskudt etablering mod et kvotetræk), og at cikorie som eneste tilladte efter-

afgrøde ikke er medtaget i § 15, stk. 1.  

 

LBST beder AU vurdere, om cikorie og græs kan indgå i alternativet efterafgrødeblandinger med 

kvælstoffikserende arter, herunder: 

1. Om cikorie kan indgå i kvælstoffikserende blandinger, og i så fald under hvilke 

betingelser. 

2. Om græs fortsat kan indgå i kvælstoffikserende blandinger, og i så fald under hvilke 

betingelser. 

3. Om en evt. godkendelse af cikorie i kvælstoffikserende blandinger giver anledning til 

justering af de øvrige betingelser for alternativet (etableringsfrist, destruktionsfrist, 

eftervirkning). 

I besvarelsen af 1. og 2. ønskes inddraget betydning af etableringsmetode (forårsudlæg, såning 

før/efter høst), betydning af etableringsfrist (hhv. 1. august, 20. august og mulighed for sen 

etablering mod kvotereduktion), destruktionsfrist og eftervirkning.  

Indledning 

Cikorie og græs har tidligere af Landbrugsstyrelsen været listet som arter, der kunne anvendes 

som pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder ved såning som udlæg (se f.eks. vejledningen, 

2017-2018 (Landbrugsstyrelsen, 2017)). Græs kunne desuden sås efter høst, dog senest 1. august. 

Reglerne beskrevet i vejledningen (Landbrugsstyrelsen, 2017) stemmer med, at såning af græs 
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og cikorie som udlæg om foråret vurderes som værende den mest velegnede metode til etable-

ring af netop disse to efterafgrøder (Hansen et al., 2021). SEGES (2020) nævner i overensstem-

melse hermed, at den generelle udlægsmetode for græsser og cikorie er såning som udlæg, og 

angiver som Hansen et al. (2021), at de kan sås efter høst, hvis det drejer sig om afgrøder, der 

høstes tidligt, som f.eks. vinterbyg, hvor efterafgrøder ofte vil kunne sås inden 1. august. 

I gældende Plantebekendtgørelse (BEK nr. 648, 2021) er der forskellige etableringsfrister for græs 

og cikorie afhængigt af, om de indgår som pligtige efterafgrøder/husdyrefterafgrøder eller de 

indgår i efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter (Landbrugsstyrelsen, 2021). Hvis 

græs og cikorie benyttes som pligtige efterafgrøder/husdyrefterafgrøder, kan de sås før eller efter 

høst men senest 1. august, hvilket stemmer med ovennævnte regler beskrevet i vejledningerne  

2017-2018 (Landbrugsstyrelsen, 2017) til og med  2020-2021 (Landbrugsstyrelsen, 2020). Hvis 

landbrugere fra 2021 ønsker at anvende efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter 

som alternativ til pligtige efterafgrøder/husdyrefterafgrøder, kan græs etableres indtil 20. august, 

mens cikorie ikke er nævnt som en mulighed i vejledningen 2021-2022 (Landbrugsstyrelsen, 

2021). 

Besvarelse af spørgsmål 

1.  Vurdering af om cikorie kan indgå i kvælstoffikserende blandinger, og i så fald 
under hvilke betingelser 

Hansen et al. (2021) vurderede, at cikorie er velegnet som efterafgrøde sået som udlæg i 

blanding med f.eks. kløver (og eventuelt sammen med græs). Dermed vil cikorie kunne indgå 

som blandingspartner i kvælstoffikserende efterafgrødeblandinger, der sås før 1. august. 

Sørensen et al. (2020) refererer forsøg, hvor cikorie netop blev sået som udlæg i blanding med 

kløver og græs. Denne metode er, som nævnt ovenfor, den metode, der anbefales, og det vil 

formentlig være den metode, der vil blive mest benyttet, hvis cikorie medtages på listen over 

efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter. Betingelserne kunne være, at cikorie skal 

sås som udlæg om foråret eller alternativt senest 1. august. Det vurderes som følge deraf, at 

muligheden for sen etablering mod kvotereduktion kan følge reglerne for pligtige 

efterafgrøder/husdyrefterafgrøder, hvor cikorie (og græs) som efterafgrøde ikke giver mulighed 

for udskudt etablering mod et kvotetræk.   
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2.  Vurdering af om græs fortsat kan indgå i kvælstoffikserende blandinger, og i så 
fald under hvilke betingelser 

Det vurderes, at græs i blandinger kan følge reglerne for græs som pligtige efterafgrøder og 

husdyrefterafgrøder. Dette vil medføre, at græs som efterafgrøde i både renbestand og i 

blandinger skal sås senest 1. august. Græs i blandinger med kvælstoffikserende arter vil således 

ikke give mulighed for udskudt etablering mod et kvotetræk. 

3.  Vurdering af om en evt. godkendelse af cikorie i kvælstoffikserende blandinger 
giver anledning til justering af de øvrige betingelser for alternativet (etableringsfrist, 
destruktionsfrist, eftervirkning) 

Med hensyn til etableringsfrist henvisning til svar på spørgsmål 1. Destruktionsfrist og eftervirkning 

for efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter berøres ikke af, om cikorie indgår i de 

kvælstoffikserende blandinger under ovennævnte forudsætninger. 

Konklusion 

På baggrund af ovennævnte anbefalinger for dyrkning af græs og cikorie som efterafgrøder vur-

deres det mest hensigtsmæssigt, at græs og cikorie sidestilles i kvælstoffikserende blandinger, 

som f.eks. under de tidligere betingelser for græs som efterafgrøde. Dette vil for begge arter svare 

til etablering som udlæg forår eller senest 1. august. Senere etablering vurderes ikke velegnet for 

de to arter, uanset om de indgår eller ikke indgår i blanding med kvælstoffikserende arter. De-

struktionsfrist og eftervirkning vil ikke skulle justeres, hvis græs og cikorie i kvælstoffikserende blan-

dinger etableres senest 1. august. 
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