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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling sendt 30 juli 2021 til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 

Jordbrug – ved Aarhus Universitet (AU) ønsket en vurdering af bestemmelserne i Plantedækkebekendtgø-

relsen vedr. korn som efterafgrøde. LBST oplyser i bestillingen, at korn ifølge plantedækkebekendtgørel-

sens § 7 stk. 1 og 2 kan anvendes som efterafgrøde, og at bl.a. almindelig rug, stauderug, hybridrug, vår-

byg og havre kan etableres frem til 20. august samt ifølge § 8, stk. 1 og 2 i intervaller mellem 21. august og 

7. september mod en samtidig reduktion af kvælstofkvoten. 

LBST beder i bestillingen AU vurdere, om Plantedækkebekendtgørelsens § 7 og 8 kan gælde vår- og vin-

terkorn generelt, eller om der er nogle kornarter, som ikke kan indgå i bestemmelserne. AU bedes vurdere: 

1. Om det har betydning for den kvælstofreducerende effekt, hvis alle typer af vår- og 

vinterkorn kan etableres senest 20. august i planperioden. 

2. Om det har betydning for den kvælstofreducerende effekt, hvis alle typer af vår- og 

vinterkorn kan etableres i intervallet 21. august til 7. september i planperioden mod et 

kompenserende kvotetræk 

3. Om det giver anledning til justering af såintervaller (jf. § 7, stk. 1 og 2) eller kvotetrækket (jf. § 

8, stk. 1 og 2)  

LBST ønsker, at der tages udgangspunkt i samme forudsætninger som i Kvælstofvirkemiddelkataloget 

(Hansen et al., 2020) samt afrapportering på såtidsforsøg og beregning af kvælstofkvotereduktion 

(Hansen & Thomsen, 2021). 

Besvarelse 

Indledning 

Som det fremgår af bestillingen, kan korn, dvs. uspecificerede kornarter, anvendes som pligtige efterafgrø-

der og husdyrefterafgrøder, hvis de sås senest 1. august (Landbrugsstyrelsen, 2021). Ved såning senest 20. 

august er det specificeret, at det af kornarter alene er alm. rug, stauderug, hybridrug, vårbyg og havre, der 

kan benyttes. Ligeledes er det alene disse kornarter, der tillige med visse andre arter end korn, kan sås i 

intervallet 21. august til 7. september mod en kompenserende reduktion af kvælstofkvoten. 

Efterafgrødereglerne er løbende blevet justeret med hensyn til, hvilke arter der sået senest 20. august kan 

anvendes som efterafgrøder. Indtil Vejledningen 2015-16 (Landbrugsstyrelsen, 2015) kunne korn udeluk-

kende benyttes som pligtig efterafgrøde ved såning indtil 1. august (Landbrugsstyrelsen, 2014 og tidligere 

Vejledninger).   
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I 2014 vurderede Hansen et al. (2014), at stauderug og alm. rug kunne indgå som pligtige efterafgrøder 

ved såning indtil 20. august (Landbrugsstyrelsen, 2015). Desuden blev vårbyg (Landbrugsstyrelsen, 2015) 

og efterfølgende havre (Landbrugsstyrelsen, 2018) samt hybridrug (Landbrugsstyrelsen, 2018; Hansen et 

al., 2017) medtaget på listen over pligtige efterafgrøder, der kunne sås indtil 20. august.  

Datagrundlag 

Datagrundlaget for korn som efterafgrøde er meget spinkelt, og i de 195 forsøgspar, der ligger bag effekt-

fastsættelsen for efterafgrøder i Virkemiddelkataloget (Hansen et al., 2020), indgår ingen forsøg med korn 

som efterafgrøde. De nuværende regler vedr. korn som efterafgrøde bygger således hovedsageligt på vur-

deringer af generelle vækstegenskaber hos de forskellige kornarter.    

Siden udarbejdelsen af Virkemiddelkataloget (Hansen et al., 2020) har havre indgået i forsøg med såning 

på fire forskellige tidspunkter (Hansen & Thomsen, 2021) med ompløjning forår på Foulum (2 år) og Havris-

vej (1 år). I alle tre tilfælde reducerede havre sået ca. 20. august udvaskningen i forhold til herbicidbehand-

let jord med 28 – 51 kg N/ha (i gennemsnit 42 kg N/ha). Dermed blev udvaskningen reduceret med mere 

end den forventede udvaskningsreduktion, som i Kvælstofvirkemiddelkataloget (Hansen et al., 2020) er 

beregnet til 32 kg N/ha for sandjord med under 80 kg N/ha i organisk gødning. Effekten i Virkemiddelka-

taloget forudsætter, at efterafgrøder på lerjord pløjes eller på anden måde destrueres sent efterår og efter-

afgrøder på sandjord pløjes i det tidlige forår (Hansen et al., 2020). Den udvaskningsreducerende effekt af 

havre som efterafgrøde er opnået i forsøg med forårspløjning (Hansen & Thomsen, 2021), hvilket således 

svarer til forudsætningerne i Hansen et al. (2020).    

For f.eks. vårbyg, som er på listen over pligtige efterafgrøder, er der ikke betydeligt forsøgsmæssigt belæg 

for at placere den på listen (Hansen et al., 2016). For alm. vinterrug, hybridrug og stauderug, som også er 

på listen over pligtige efterafgrøder, bygger vurderingerne i Hansen et al. (2014) og Hansen et al., (2017) 

på et forholdsvis spinkelt grundlag. For kornarter, som ikke er på listen over pligtige efterafgrøder, f.eks. vin-

terhvede, vinterbyg eller vårhvede savnes der, som beskrevet i Hansen & Thomsen (2017), forsøg til vurde-

ring af deres udvaskningsreducerende effekt ved etablering frem til 20. august. 

Svar på spørgsmål 1-3 

1. Har det betydning for den kvælstofreducerende effekt, hvis alle typer af vår- og vinterkorn kan 

etableres senest 20. august i planperioden. 

Svar:  Der er ikke forsøgsmæssigt grundlag for at afgøre, om de kornarter, som ikke er på listen over pligtige 

efterafgrøder som f.eks. vinterhvede, vinterbyg eller vårhvede, vil adskille sig væsentligt fra de arter, som 

allerede er på listen. På baggrund af kornarternes generelle vækstegenskaber vurderes, at den kvælstof-

reducerende effekt af alle typer af vår- og vinterkorn vil være på samme niveau, hvis der ved etablering af 
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efterafgrøder senest 20. august opnås den krævede dækningsgrad om efteråret (Landbrugsstyrelsen 

2021). 

2. Har det betydning for den kvælstofreducerende effekt, hvis alle typer af vår- og vinterkorn kan 

etableres i intervallet 21. august til 7. september i planperioden mod et kompenserende kvotetræk. 

Svar: Parallelt med svar på spørgsmål 1 er der ikke forsøgsmæssigt belæg for at afgøre, om det har betyd-

ning for den kvælstofreducerende effekt, hvis alle typer af vår- og vinterkorn etableres i intervallet 21. au-

gust til 7. september mod et kompenserende kvotetræk. Men på baggrund af kornarternes generelle 

vækstegenskaber og forudsætningen om, at der skal opnås en given dækningsgrad om efteråret (Land-

brugsstyrelsen 2021), vurderes det, at det ikke har betydning for den kvælstofreducerende effekt, hvis alle 

typer af vår- og vinterkorn kan etableres i intervallet 21. august til 7. september mod et kompenserende 

kvotetræk. 

3. Giver det anledning til justering af såintervaller (jf. § 7, stk. 1 og 2) eller kvotetrækket (jf. § 8, stk. 1 og 

2). 

Svar: Der er ikke grundlag for at justere såintervaller og kvotetræk i forhold til de eksisterende regler ved en 

eventuel inkludering af alle typer af vår- og vinterkorn som efterafgrøder. 
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