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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen (LBST) har 30. juli 2021 fremsendt en bestilling til DCA - Nationalt Center for Fødevarer 

og Jordbrug ved Aarhus Universitet (AU), hvor AU bedes afrapportere de nyeste resultater fra et eksiste-

rende udvaskningsforsøg med efterafgrøder under projektet Nye Efterafgrøder. Forsøget har bl.a. til formål 

at undersøge betydningen af efterafgrøders såtidspunkt for deres udvaskningsreducerende effekt. LBST 

ønsker desuden en beregning af kvotereduktioner ved såning af efterafgrøderne efter 20. august tilsva-

rende beregningerne i Hansen & Thomsen (2020). LBST oplyser, at besvarelsen vil indgå i deres arbejde 

med en ny plantedækkebekendtgørelse for planperioden 2022/2023. 

Besvarelse 

Indledning 

I Hansen & Thomsen (2020) blev resultater fra markforsøg med forskellige etableringstidspunkter for efter-

afgrøder beskrevet mht. dels kvælstofoptag i efterafgrødernes overjordisk plantebiomasse i efteråret 2018 

og 2019 på to lokaliteter (Foulum, JB4 og Havrisvej, JB1) dels kvælstofudvaskning i 2019-20 ligeledes på 

Foulum og Havrisvej. Forsøgene fortsatte i 2020-21 på Foulum, hvor der igen blev målt kvælstofoptagelse 

i overjordisk biomasse samt kvælstofudvaskning. Nedenfor beskrives først selve forsøget, hvorefter resultater 

er vist for overjordisk biomasseproduktion 2018, 2019 og 2020 samt for udvaskningsmålinger for sæsonerne 

2019-20 og 2020-21. Endelig er der med udgangspunkt i dels kvælstofoptag dels kvælstofudvaskning be-

regnet, hvilken kvotereduktion for kvælstof der antages at kunne modsvare den lavere udvaskningsredu-

cerende effekt ved såning af efterafgrøder senere end 20. august. Resultaterne fra de foregående år er 

tidligere præsenteret i Hansen & Thomsen (2019, 2020). 

Forsøgsbeskrivelse 

I projektet Nye Efterafgrøder blev det såkaldte Udvaskningsforsøg påbegyndt i 2018 med henblik på at 

undersøge kvælstofoptagelse og udvaskningsreducerende effekt af tre forskellige efterafgrøder sået på 

fire forskellige tidspunkter (Tabel 1). I forsøget indgik foruden de forskellige efterafgrødeparceller forsøgsled 

med ukrudt og spildkorn samt sort jord uden plantevækst om efteråret, hvor jorden enten blev holdt fri for 

vegetation ved herbicidbehandling eller ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Forsøget blev anlagt på to 

lokaliteter, Foulum (JB4) og Havrisvej (JB1), hvor Havrisvej er beliggende 15 km nord-vest for Foulum på et 

privatejet landbrugsareal, hvor dyrkningshistorien har inkluderet græsmarker. Forsøget på Havrisvej op-

hørte i foråret 2020. På Foulum har dyrkningshistorien være domineret af kornafgrøder uden tilførsel af hus-

dyrgødning. 
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Tabel 1. Udsædsmængder og såtidspunkter på Foulum (JB4) og Havrisvej (JB1) i 2018 og 2019 samt Fou-

lum i 2020. 

Efterafgrøde (sort) Udsædsmængde (kg/ha) Såtidspunkter 
2018   

Alm. rajgræs (Mathilde) 1 20 9. aug. 

Ital. rajgræs (Danergo)2 20 9. aug. 

Olieræddike (Brutus) 24 9. aug., 20. aug., 29. aug. og 6. sep.   

Havre (Poseidon) 92 9. aug., 20. aug., 29. aug. og 6. sep.   

Honningurt (Beehappy) 6 9. aug., 20. aug., 29. aug. og 6. sep.   

2019   

Alm. rajgræs (Mathilde) 1 20 9. aug.  

Ital. rajgræs (Danergo)2 20 9. aug. 

Olieræddike (Brutus) 24 9. aug., 20. aug., 30. aug. og 7. sep.   

Havre (Poseidon) 92 9. aug., 20. aug., 30. aug. og 7. sep.   

Honningurt (Beehappy) 6 9. aug., 20. aug., 30. aug. og 7. sep.   

2020    

Alm. rajgræs (Mathilde) 1 20 10. aug.  

Ital. rajgræs (Danergo)2 20 10. aug. 

Olieræddike (Brutus) 21 10. aug., 22. aug., 31. aug. og 7. sep.   

Havre (Poseidon) 106 10. aug., 22. aug., 31. aug. og 7. sep.   

Honningurt (Angelia) 6 10. aug., 22. aug., 31. aug. og 7. sep.   
1Tidlig tetraploid sort af alm. rajgræs. 2Tetraploid sort af ital. rajgræs. 

 

På hver af de to lokaliteter var der fire gentagelser af hver forsøgsbehandling. Som forudgående hovedaf-

grøde for efterafgrøderne blev anvendt vårbyg gødet efter normerne. Tidspunkter for markoperationer 

fremgår af Tabel 2. Efterafgrøderne blev sået vha. en såmaskine påmonteret en rotorharve. Høsttidspunktet 

for vårbyg varierede mellem år og lokaliteter (Tabel 2), hvorfor perioden mellem høst og den efterfølgende 

såning af efterafgrøder og fremvækst af ukrudt og spildkorn var af varierende længde.  Forsøgsdesignet 

betyder, at såtidspunktet ikke er fuldt sammenlignelig med en praksis, hvor der sås umiddelbart efter høst 

af hovedafgrøden. Før såning ved 1. såtidspunkt i 2020 blev alle parceller herbicidbehandlet med glypho-

sat (Tabel 2). Alle parceller blev pløjet det efterfølgende forår (Tabel 2). Det betyder, at pløjetidspunktet er 

væsentligt senere end 20. oktober, som i følge gældende regler er skæringsdato for destruktion af efteraf-

grøder (Landbrugsstyrelsen, 2021).    
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Tabel 2. Oversigt over markoperationer på Foulum (JB4) og Havrisvej (JB1) i 2017-20. 

Markoperationer Foulum Havrisvej 

Sugeceller etableret December 2017 Januar 2018 

Pløjet 12. april 2018 5. april 2018 

Gødet 16. april 2018 (137 kg N/ha) 21. april 2018 (162 kg N/ha) 

Vårbyg sået 25. april 2018 24. april 2018 

Vårbyg høstet  7. august 2018 7. august 2018 

Planteklip, efterafgrøde 7.-8. november 2018 8. november 2018 

Pløjet 21. marts 2019 20. marts 2019 

Gødet 9. april 2019 (130 kg N/ha) 29. marts 2019 (130 kg N) 

Vårbyg sået 9. april 2019 29. marts 2019 

Vårbyg høstet  23. juli 20191 6. august 2019 

Planteklip, efterafgrøde 22. oktober 2019 21. oktober 2019 

Pløjet 25. marts 2020 26. marts 2020 

Gødet 27. marts (150 kg N/ha) - 

Vårbyg sået 30. marts 2020 - 

Vårbyg høstet 21. juli 20201 - 

Glyphosat-behandlet 7. august 2020 - 

Spredt byg som spildkorn2 21. august 2020 - 

Planteklip, efterafgrøde 27.-28. oktober 2020 - 
1Fjernet som helsæd. 2 Spredt 165 kg/ha urenset vårbyg i parceller med forsøgsbehandlingen ukrudt og spildkorn. 

 

Til bestemmelse af kvælstofoptagelsen i overjordisk biomasse blev der gennemført planteklip i alle parcel-

ler på hver lokalitet (Billede 1). Der blev i hver parcel afklippet biomasse på felter á 0,5 m2 i oktober-novem-

ber (Tabel 2). Arealer til planteklip blev i alle parceller placeret i samme forudbestemte afstand til parcel-

grænsen, dvs. svarende til tilfældig udvælgelse. Efter afklipning ved jordoverfladen blev biomassen fra hver 

parcel opdelt i dels efterafgrøde dels ukrudt og spildkorn. Plantematerialet blev tørret, vejet og analyseret 

for kvælstof. 
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Billede 1. Udtagning af planteklip den 7. november 2018 på Foulum. Parcellen i forgrunden, som der klippes 

i, er med ital. rajgræs sået 9. august samt spildkorn. Derefter følger havre sået 20. august, parcel med me-

kanisk ukrudtsbekæmpelse og endelig olieræddike sået 9. august 2018.  

I hver parcel blev der i 2017-18 (Tabel 2) permanent installeret to keramiske sugeceller i en meters dybde 

(i alt 8 sugeceller pr. forsøgsbehandling), og der blev i efteråret 2019 påbegyndt udvaskningsbestemmelser 

på begge lokaliteter. Nitratudvaskningen blev bestemt ved udtagning af jordvand (vha. vakuum) fra de 

installerede sugeceller ca. hver 14. dag i perioder med afstrømning. Det opsamlede jordvand fra de to su-

geceller i hver parcel blev ligeligt blandet og derefter analyseret for nitrat-kvælstof (NO3-N). Ved beregning 

af den summerede udvaskning for sæsonerne 2019-20 og 2020-21 blev der taget udgangspunkt i de gen-

nemsnitlige koncentrationskurver for hver forsøgsbehandling (gennemsnit af fire gentagelser). Den model-

beregnede daglige afstrømning blev estimeret vha. EVACROP (Olesen & Heidmann, 1990) og benyttet til 

at beregne daglige afstrømningsvægtede nitratkoncentrationer imellem de aktuelle jordvandsudtagnin-

ger, hvorefter udvaskningen pr. dag kunne estimere og summeres for begge perioder.    

Ved Foulum var den gennemsnitlige temperatur i månederne august til marts generelt over normalen 

1961-90 (Tabel 3), og dermed på linje med hvad der kan forventes under de nuværende klimaforhold 

(Miljøstyrelsen, 2020). I 2021 var månederne januar og februar ved Foulum dog betydeligt koldere end de 

to foregående år. Nedbørssummen for de enkelte måneder var, specielt i 2019-20, langt over normalned-

børen, mens 2020-21 var mere tør, særlig september med blot 23 mm nedbør mod 77 mm som normal-

nedbør 1961-90. Nedbørssummen i månederne oktober til marts 2020-21 var omtrent på niveau med nor-

malnedbøren og dermed mere tørre, end hvad der kan forventes under de nuværende klimaforhold, hvor 

der generelt falder mere regn om efteråret og vinteren end tidligere (Miljøstyrelsen, 2020).  
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Tabel 3. Gennemsnitlige månedstemperaturer og nedbørssummer for Foulum (JB4) og Havrisvej (JB1) i ud-

vaskningssæsonerne 2018-19, 2019-20 og 2020-21 i sammenligning med normalværdier for 1961-1990.  

 Gennemsnitlig temperatur (°C) Nedbørssum (mm)1 

 Foulum Havrisvej Foulum Havrisvej 

 
Nor-
mal2 

2018
-19 

2019
-20 

2020
-21 

2018
-19 

2019
-20 

Nor-
mal2 

2018
-19 

2019
-20 

2020
-21 

2018
-19 

2019-
20 

Aug. 15,1 16,9 16,8 17,8 17,1 17,2 73 104 117 65 111 148 

Sep. 12,1 13,5 12,7 13,4 13,9 13,1 77 86 117 23 126 104 

Okt. 8,5 9,8 8,7 9,7 10,2 8,9 78 51 139 86 58 155 

Nov. 4,2 5,7 5,2 7,4 5,8 5,5 84 29 104 57 36 106 

Dec. 1.1 4,1 4,4 4,1 4,5 4,7 70 79 97 68 91 121 

Jan. -0,5 1,5 5,5 0,2 1,7 5,8 51 45 105 78 73 124 

Feb. -0,5 4,3 4,2 -0,1 4,8 4,8 40 63 191 35 82 251 

Mar. 1,8 5,0 4,1 3,9 5,5 4,3 55 135 54 61 181 64 
1Korrigeret til jordoverfladen efter Allerup et al. (1998). 21961-1990. 

Resultater  

Kvælstofoptag 

Kvælstofoptaget i overjordisk biomasse, bestemt ved planteklip i efteråret for efterafgrøder samt ukrudt 

og spildkorn, fremgår af Tabel 4 (2018), Tabel 5 (2019) og Tabel 6 (2020). Det totale kvælstofoptag i over-

jordisk biomasse er ligeledes vist i Figur 1 for de tre forsøgsår. Som det fremgår, varierede kvælstofopta-

gelsen betydeligt mellem år og lokaliteter herunder også fordelingen af kvælstof mellem efterafgrøder og 

ukrudt og spildkorn. 

 

I 2018 var mængden af kvælstof i ukrudt og spildkorn i forsøgsled med efterafgrøder generelt lavt, hvis 

der ses bort fra alm. og ital. rajgræs sået 9. august (Tabel 4). Parceller med de to græsser havde et bety-

deligt større kvælstofoptag i ukrudt og spildkorn end i de øvrige efterafgrødeparceller. Det tyder på, at 

begge græsser sået i august havde ringe konkurrenceevne over for ukrudt og spildkorn, til trods for at der 

var tale om sorter, der skulle være hurtige i vækst. Det skal bemærkes, at græsefterafgrøder traditionelt 

sås som udlæg om foråret, og at såning af græsefterafgrøder efter 1. august, ikke kan indgå som en plig-

tig efterafgrøde (Landbrugsstyrelsen, 2021).    
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Tabel 4. Kvælstofoptag (kg N/ha) i efterafgrøder samt ukrudt og spildkorn på Foulum (JB4) og Havrisvej 

(JB1) bestemt på baggrund af planteklip gennemført 7.-8. november 2018. 

Forsøgsbehandling Foulum Havrisvej 
Efterafgrøde Så-

tids-
punkt 

Efteraf-
grøde 

Ukrudt 
og 
spildk. 

I alt1 Efteraf-
grøde 

Ukrudt 
og 
spildk. 

I alt2 

Alm. rajgræs 1.  17 9 26 cdef 4 14 18 bcd 

Ital. rajgræs 1. 12 16 28 cdef 3 13 16 bcde 

Olieræddike 1. 41 1 42 ab 23 4 27 a 

2. 49 1 50 a 16 <1 16 bcd 

3. 32 2 34 bcd 14 <1 14 cdef 

4. 28 2 30 cde 13 1 14 cdef 

Havre 1. 33 1 34 bc 14 4 18 bc 

2. 28 1 29 cde 10 <1 10 efg 

3. 19 1 20 ef 7 1 8 g 

4. 14 1 15 f 8 <1 8 g 

Honningurt 1. 38 9 47 a 5 16 21 b 

2. 46 1 47 a 8 4 12 defg 

3. 26 1 27 cdef 9 1 10 fg 

4. 16 1 213  def 5 3 8 g 

Ukr. og spildk. -  - 20 20 ef  20 20 b 
1LSD (5 %-niveau) = 11 kg N/ha, værdier adskilt vha. Duncan. 2LSD (5 %-niveau) = 6 kg N/ha, værdier adskilt vha. 
Duncan. 3Udeladt en gentagelse pga. meget ringe etablering. 

 
 
I 2019 og 2020 var bestanden af ukrudt og spildkorn i forsøgsled med efterafgrøder generelt større end i 

2018, og i mange tilfælde var kvælstofoptaget i ukrudt og spildkorn på linje med kvælstofoptaget i efter-

afgrøderne (Tabel 5 og Tabel 6). Ved såning af efterafgrøder blev fremspiret spildkorn og ukrudt forstyrret 

af rotorharven påmonteret såmaskinen og dermed hæmmet i vækst eller helt ødelagt. Det kan have 

mindsket mængden af ukrudt og spildkorn ved de sene såtidspunkter. Væksten af ukrudt og spildkorn kan 

dog også hæmmes af en veludviklet tidligt sået efterafgrøde. Olieræddike adskilte sig begge år ved at 

have et betydeligt større kvælstofoptag i efterafgrøden end i spildkorn og ukrudt, hvilket tyder på, at olie-

ræddike har haft en god konkurrenceevne. Forskellen mellem spildkorn i ital. rajgræs og i olieræddike, 

begge sået 9. august 2018, fremgår af Billede 1. 

 

Kvælstofoptaget i ukrudt og spildkorn i forsøgsled uden efterafgrøder var ofte på niveau med, hvad der 

var optaget i efterafgrøder (Tabel 4, 5 og 6). Det kan i nogle tilfælde skyldes, at spildkorn og ukrudt på 

grund af en tidlig høst af den forudgående vårbyg (Tabel 3) blev sået/etableret tidligere end efterafgrø-

derne. Ukrudt og spildkorn har derved haft mulighed for at optage kvælstof over en længere periode end 

efterafgrøder sået på et senere tidspunkt.  
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Generelt set var der ikke en tydelig reduktion i kvælstofoptaget i overjordisk biomasse ved udsættelse af 

såtidspunktet fra den 9. eller 10. august til 20. august på Foulum i 2018 og 2019 og ved Havrisvej i 2019 

(Tabel 4 og 5). Derimod var der på Havrisvej et mindre kvælstofoptag i 2018 ved en tilsvarende udsættelse 

af såtidspunktet, hvor såning 20. august gav et signifikant mindre kvælstofoptag end ved såning 9. august 

(Tabel 4).  

Tabel 5. Kvælstofoptag (kg N/ha) i efterafgrøder samt ukrudt og spildkorn på Foulum (JB4) og Havrisvej 

(JB1) bestemt på baggrund af planteklip gennemført 21.-22. oktober 2019.  

Forsøgsbehandling Foulum Havrisvej 
Efterafgrøde Så-

tids-
punkt 

Efteraf-
grøde 

Ukrudt 
og 
spildk. 

I alt1 Efteraf-
grøde 

Ukrudt 
og 
spildk. 

I alt2 

Alm. rajgræs 1.  8 16 24 abcd 4 5 9 bc 

Ital. rajgræs 1. 7 16 23 abcde 4 7 11 bc 

Olieræddike 

1. 21 8 29 a 14 2 16 a 

2. 23 5 28 ab 9 1 10 bc 

3. 17 6 23 abcde 9 2 11 bc 

4. 11 6 17 def 9 1 10 bc 

Havre 

1. 14 11 25 ab 8 7 15 a 

2. 13 12 25 abc 6 2 8 bcd 

3.  9 9 18 cde 5 2 7 bcd 

4. 8 9 17 ef 5 1 6 cd 

Honningurt 

1. 8 18 26 ab 5 6 11 abc 

2. 16 7 23 abcde 6 3 9 bc 

3. 6 8 14 f 2 2 4 d 

4. 3 10 13 f 2 2 4 d 

Ukr. og spildk. -  - 21 21 bcde - 12 12 ab 
1LSD (5 %-niveau) = 6, værdier adskilt vha. Duncan. 2LSD (5 %-niveau) = 4 kg N/ha, værdier adskilt vha. Duncan.  

 
På Havrisvej i 2018 og 2019 var der generelt kun signifikant større kvælstofoptag ved såning på den første 

dato i forhold til såning på de tre sidste datoer, mens der ved Foulum generelt var signifikant større kvæl-

stofoptag ved såning på de to første datoer end på de to sidste datoer (Tabel 4 og 5). På Foulum var kvæl-

stofoptaget ved de to første sådatoer dog ikke signifikant forskelligt. På Havrisvej synes det at have være 

specielt vigtigt at så tidligt. Det afspejler formentlig, at afstrømningen, som er vist i Figur 2-4, er gået hurtigere 

på Havrisvej i 2019-20 (Figur 4) end samme år på Foulum (Figur 2), hvor efterafgrøder sået 20. august har 

kunnet nå at optage tilsvarende mængder kvælstof som efterafgrøder sået 9. august (Tabel 5). 
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Tabel 6. Kvælstofoptag (kg N/ha) i efterafgrøder samt ukrudt og spildkorn på Foulum (JB4) bestemt på 

baggrund af planteklip gennemført 27.-28. oktober 2020.  

Forsøgsbehandling Foulum 
Efterafgrøde Så-

tids-
punkt 

Efteraf-
grøde 

Ukrudt 
og 
spildk. 

I alt1 

Alm. rajgræs 1.  10 24 34 bcd 

Ital. rajgræs 1. 11 26 37 bc 

Olieræddike 1. 25 8 33 bcd 

2. 26 10 36 bc 

3. 55 4 59 a 

4. 33 3 36 bc 

Havre 1. 22 15 37 bc 

2. 29 16 45 b 

3. 31 8 39 bc 

4. 17 3 20 e 

Honningurt 1. 16 23 39 bc 

2. 18 19 37 bc 

3. 13 9 22 de 

4. 17 3 20 e 

Ukr. og spildk. -  0 31 31 cde 
1LSD (5 %-niveau) =11, værdier adskilt vha. Duncan.   

 
På Foulum i 2020 (Tabel 6, Figur 1) adskilte olieræddike sig fra de andre arter og fra tidligere år ved at have 

signifikant større kvælstofoptag ved 3. såtidspunkt (31. august) end ved de andre såtidspunkter. Et højt 

kvælstofoptag i forhold til 1. såtidspunkt (10. august) kan skyldes, at nedbørsforholdene ved dette såtids-

punkt var mindre gunstige end ved senere såning. Første såning i 2020 fandt sted efter en tør periode med 

under 3 mm nedbør siden 30. juli, hvor der i de første 8 dage efter såning faldt under 1 mm nedbør. Efter-

følgende faldt der 12 mm inden 2. såning (22. august), mens det mellem 2. og 3. såning (31. august) reg-

nede hver dag med i alt 50 mm. Mellem 3. og 4. såtidspunkt (7. september) faldt der 5 mm regn. 
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Figur 1. Kvælstofoptag i overjordisk biomasse som funktion af såtidspunkt for olieræddike, havre, honningurt 

samt alm. og ital. rajgræs (alle inkl. ukrudt og spilkorn) i efteråret 2018, 2019 og 2020 ved Foulum (JB4) 

samt 2018 og 2019 ved Havrisvej (JB1). Data er fra Tabel 4, 5 og 6, hvor der ligeledes findes oplysninger 

om signifikans. Alm. og ital. rajgræs blev kun sået på 1. såtidspunkt.  
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Afstrømning og nitratkoncentrationer 

I Figur 2 og Figur 3 er vist koncentrationskurver for hver af de tre efterafgrøder sået på de fire forskellige 

tidspunkter samt for ubevokset sort (herbicidbehandlet) jord på hhv. Foulum og Havrisvej i 2019-20. I Figur 

4 er tilsvarende data vist for Foulum for 2020-21. Afstrømningen begyndte tidligt i 2019, hvor modelbereg-

ningerne for Foulum viste begyndende afstrømning omtrent samtidig med første udtagning af jordvand 

midt i august (Figur 2). På Havrisvej var der lidt afstrømning i juni 2019 (data ikke vist), mens den egentlige 

afstrømningsperiode begyndte allerede sidst i juli (Figur 3).  

Modsat 2019-20 begyndte den modelberegnede afstrømning i forsøget på Foulum i 2020-21 sent, dvs. i 

begyndelsen af november for ubevokset jord (Figur 4), og først den 19. november for forsøgsled med efter-

afgrøder sået til 1. såtidspunkt (10. august; data ikke vist). 

Nitratkoncentrationerne i begyndelsen af måleperioden (midt august) i 2019 var omkring 10-20 mg N/l på 

Foulum (Figur 2). For havre sået 9. august var der en uforklarlige høj værdi i en af gentagelserne (data ikke 

vist), hvilket dog ikke havde signifikant betydning for den totale udvaskning. På Havrisvej var nitratkoncen-

trationerne i 2019-20 mellem 20 og 30 mg N/l i begyndelsen af måleperioden (Figur 4). I løbet af den 

efterfølgende periode steg koncentrationerne for næsten alle forsøgsbehandlinger. Olieræddike sået 9. 

august 2019 syntes dog hurtigere at tømme jorden for nitrat end de to andre efterafgrøder. 

Forløbet af nitratkoncentrationerne i herbicidbehandlet jord på Foulum i 2019-20 (Figur 2) tyder på, at der 

gennem det sene efterår og vinter fandt en betydelig mineralisering sted, idet der på trods af stor afstrøm-

ning var en næsten konstant nitratkoncentration i jordvand fra sugeceller i 1 m dybde. Ved olieræddike 

forblev koncentrationerne på et meget lavt niveau igennem hele vinteren 2019-20, endog ved alle fire 

såtidspunkter. Forløbet af nitratkoncentrationerne i forsøgsbehandlingen med især olieræddike tyder på, 

at efterafgrøderne i den pågældende udvaskningsperiode har fortsat kvælstofoptagelsen igennem vinte-

ren. Det stemmer overens med observationer af, at specielt olieræddike overlevede vinteren som et grønt 

plantedække (Billede 2). For havre og honningurt var koncentrationerne i 2019-20 ligeledes lave vinteren 

igennem i forhold til ubevokset jord (Figur 2), men i modsætning til olieræddike fremkom der ved havre og 

honningurt en mindre stigning i koncentrationerne i februar – marts, især ved de tidligst såede efterafgrøder. 

Det kan skyldes, at havre og honningurt var mere negativt påvirket af lave vintertemperaturer end olieræd-

dike, hvorfor omsætning af nedvisnet plantedele i milde perioder kan have frigivet nitrat, som er nedvasket 

til 1 meters dybde af den store mængde vinternedbør.  
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Figur 2. Nitratkoncentration i jordvand efter såning af efterafgrøder til fire forskellige tidspunkter samt ube-

vokset, sort (herbicidbehandlet) jord på Foulum (JB4) i 2019-20. Den beregnede afstrømning for sort jord er 

angivet som søjler.   
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Figur 3. Nitratkoncentration i jordvand efter såning af efterafgrøder til fire forskellige tidspunkter samt ube-

vokset, sort (herbicidbehandlet) jord på Havrisvej (JB1) i 2019-20. Den beregnede afstrømning for sort jord 

er angivet som søjler.    
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Figur 4. Nitratkoncentration i jordvand efter såning af efterafgrøder til fire forskellige tidspunkter samt ube-

vokset, sort (herbicidbehandlet) jord på Foulum (JB4) i 2020-21. Den beregnede afstrømning for sort jord er 

angivet som søjler.   
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Billede 2. Overvintring af bl.a. olieræddike på Havrisvej 2019-20. Foto den 16. marts 2020. Midt i billedet ses 

to parceller med olieræddike. Parcellen til venstre blev sået 9. august og parcellen til højre (ved den gule 

pind) blev sået 7. september 2019. Til højre for sidstnævnte ses honningurt sået 7. september og længst til 

højre havre sået 7. september 2019. Længst til venstre i billedet ses ital. rajgræs sået 9. august. Små felter 

uden plantevækst skyldes planteklip i efteråret 2019.  

Nitratkoncentrationerne i begyndelsen af måleperioden i oktober 2020 på Foulum var i alle forsøgsled un-

der 10 mg N/l, mens nitratkoncentrationen i forsøgsleddet med sort (herbicidbehandlet) jord steg temmelig 

hurtigt efter påbegyndt afstrømning i november til mere end 30 mg N/l (Figur 4).   

For alle tre efterafgrøder forblev nitratkoncentrationerne ved 1. og 2. såtidspunkt (og for olieræddike 3. så-

tidspunkt) på det lave niveau hele udvaskningssæsonen 2020-21. Dette kan skyldes, at vinteren i 2020-21 

var mere kølig (Tabel 3) end i den milde vinter 2019-20, hvor der blot var et døgn med frost (-0,5 C, 28. 

december 2019). Første døgn med frost i 2020-21 indtraf dog også sidst i december (-0,6 C, 25. december 

2020). Indtil da fremstod efterafgrøderne grønne, mens spildkorn var visnet ned (Billede 3).  Igennem januar 

2021 var der flere døgn med frost, i et enkelt tilfælde ned til -6 °C, hvilket bevirkede, at specielt honningurt 

visnede, som det fremgår af Billede 4 fra 26. januar 2021. Som i 2019-20 visnede honningurt, der var sået 

tidligt, mere ned end honningurt, der var sået sent (Billede 4). Efter den 27. januar 2021 var vejret koldt med 

minusgrader indtil midt i februar og overvejende tørt (data ikke vist). Stigningerne i nitratkoncentration ved 

især 4. såtidspunkt (7. september; Figur 4) skyldes først og fremmest ringe etablering af efterafgrøderne i en 

af gentagelserne (data ikke vist). 
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Billede 3. Eksempler på parceller med efterafgrøder i en enkelt gentagelse på Foulum 2020-21 fotograferet 

20. december 2020. Øverste række fra venstre er olieræddike, havre og honningurt sået på 1. såtidspunkt 

(10. august), og nederste række er de samme efterafgrøder sået på sidste såtidspunkt (7. september).  
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Billede 4. Samme parceller som på Billede 3 fra Foulum 2020-21, men fotograferet 26. januar 2021. Øverste 

række fra venstre er olieræddike, havre og honningurt sået på 1. såtidspunkt (10. august), og nederste 

række er de samme efterafgrøder sået på sidste såtidspunkt (7. september). Bemærk at de mest mørke 

afgrøderester er honningurt. På billedet af honningurt sået på 1. såtidspunkt (billedet øverst til højre) er plan-

terne visne, mens der for honningurt, sået på sidste såtidspunkt, stadig findes grønne blade.   

Kvælstofudvaskning 

Den summerede udvaskning fra midt august til slutningen af marts i 2019-20 var på begge lokaliteter lavest 

for olieræddike sået 9. august, idet der blot blev udvasket 19 og 21 kg N/ha på henholdsvis Foulum og 

Havrisvej (Tabel 7). Dermed reducerede olieræddiken udvaskningen med 80–100 kg N/ha i forhold til her-

bicidbehandlet jord. Der var dog en betydelig og signifikant reduktion i udvaskningen fra alle efterafgrøder 

uanset såtidspunkt i forhold til herbicidbehandlet jord. I 2020-21 var den summerede udvaskning generelt 
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meget lav for efterafgrøder sået på 1. og 2. såtidspunkt (10. august og 22. august), i et enkelt tilfælde blot 1 

kg N/ha (Tabel 7). I forhold til herbicidbehandlet jord reducerede efterafgrøder sået på 1. såtidspunkt ud-

vaskningen med 55-60 kg N/ha.  

Tabel 7. Kvælstofudvaskning (kg N/ha) for Foulum (JB4) i 2019-2020 og 2020-21 samt for Havrisvej (JB1) i 

2019-20. 

Forsøgsbehandling Foulum Havrisvej 
Efterafgrøde Såtids-

punkt 
2019-201 

 
2020-212 2019-203 

Alm. Rajgræs 1. 44 bcde 12 cdef 40 fg 

Ital. rajgræs 1. 45 bcde 14 bcdef 38 fgh 

Olieræddike 1. 19 e 1 f 21 h 

2. 32 de 5 ef 34 gh 

3. 45 bcde 6 ef 49 efg 

4. 45 bcde 20 bcdef 51 efg 

Havre 1. 59 bcd 7 ef 52 efg 

2. 71 b 11 def 51 efg 

3. 64 bc 18 bcdef 55 def 

4. 67 bc 34 bc 73 bc 

Honningurt 1. 39 cde 4 ef 59 cde 

2. 58 bcd 15 bcdef 63 cde 

3. 66 bc 35 b 70 bcd 

4. 67 bc 32 bcd 81 b 

Ukr. og spildk. 1. 63 bc 25 bcde 59 cde 

Mek.ukrudtsbek. 2. 117 a 79 a 102 a 

Herbicidbehandlet 3. 99 a 62 a 98 a 

LSD.954 4.  25  19 16  
1 I perioden 14. august 2019 til 27. marts 2020; 674-685 mm afstrømning, 2 I perioden 8. oktober 2020 til 10. marts 2021; 
184-208 mm afstrømning, 3 I perioden 26. aug. 2019 til 26. marts 2020; 832-836 mm afstrømning.4Adskilt vha. Duncans 
test. 

Til trods for at spildkorn og ukrudt havde mulighed for at etablere sig tidligere end de senere såede efter-

afgrøder, var der generelt en tendens til, at ukrudt og spildkorn reducerede udvaskningen mindre end alle 

tre efterafgrøder sået til 1. og 2. såtidspunkt (Tabel 7). Forskellene i udvaskning var dog kun signifikant for 

olieræddike.  

En mindre effekt af spildkorn og ukrudt end af efterafgrøder kan til dels skyldes, at spildkornet visnede, før 

der kom frost, formentlig pga. svampeangreb (Billede 5). Vissent spildkorn kan ligeledes ses på Billede 3 for 

efterafgrøder sået ved 1. såtidspunkt (10. august). For forsøgsleddet, hvor spildkorn og ukrudt blev bekæm-

pet ved mekanisk jordbearbejdning, var der begge år ved Foulum en ikke-signifikant tendens til større ud-

vaskning end i forsøgsleddet med herbicidbekæmpelse af ukrudt (Tabel 7). 
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Billede 5. Eksempel på en parcel med spilldkorn og ukrudt på Foulum 2020-21. Billedet til venstre er fra 20. 

december 2020 (samme dato som efterafgrøderne i Billede 3) og billedet til højre er samme parcel foto-

graferet 26. januar 2021 (samme dato som Billede 4). 

For sandjord med under 80 kg N/ha i organisk gødning er efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt i 

rodzonen i Kvælstofvirkemiddelkataloget 2020 (Hansen et al., 2020) angivet til 32 kg N/ha. Efterafgrøder-

nes udvaskningsreducerende effekt i udvaskningsforsøget var både i 2019-20 og 2020-21 betydeligt større. 

Som gennemsnit af de tre efterafgrøder blev der ved såning 20. august, udvasket 54 (Foulum 2019-20), 10 

(Foulum 2020-21) og 49 kg N/ha (Havrisvej (2019-20) (Tabel 7). I forhold til herbicidbehandlet jord blev 

udvaskningen reduceret med henholdsvis 45, 52 og 49 kg N/ha svarende til henholdsvis 45, 84 og 50 %. 

Værdierne bag den gennemsnitlige udvaskningsreduktion i Kvælstofvirkemiddelkataloget (Hansen et al., 

stammer fra forsøg, hvor efterafgrøderne blev nedpløjet på forskellige tidspunkter efter 20. oktober. I det 

her gennemførte forsøg er efterafgrøderne først nedpløjet forår (Tabel 2), hvilket har givet efterafgrøderne 

mulighed for at optage kvælstof sent efterår og vinter i en mild vinter som i 2019-20. Selv i den mere kolde 

vinter 2020-21 var efterafgrøderne tilsyneladende i et vist omfang funktionsdygtige helt hen til sidst i de-

cember 2020 (Billede 3). Da vinteren derefter var relativ kold og tør, var der dels ikke risiko for væsentlig 

mineralisering af nedvisnet efterafgrøde dels ingen risiko for øget udvaskning pga. den lave nedbørs-

mængde (Tabel 3). Hvis vinteren efter nedvisning af efterafgrøden i løbet af januar 2021 havde været mere 

mild og nedbørsrig, ville der have været risiko for udvaskning af kvælstof mineraliseret fra de nedvisnede 

efterafgrøder. På den anden side forventes vintrene at blive mere milde end tidligere (Miljøstyrelsen, 2020), 



21 
 

hvilket kan medføre, at mere frostfølsomme efterafgrøder vil kunne overvintre længere, hvis de vel at 

mærke ikke er destrueret på anden måde tidligere ved pløjning eller herbicidbehandling.   

Den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøderne var generelt større end kvælstofoptaget i biomasse 

udtaget ved planteklip omkring 20. oktober 2019 og 2020 (Tabel 5 og 6). Dette kan delvist forklares med, 

at efterafgrøderne har fortsat væksten efter det tidspunkt, hvor planteklippet blev udtaget. I perioden efter 

planteklip har selv sent såede efterafgrøder tilsyneladende været i stand til at reducere udvaskningen i 

forhold til herbicidbehandlet jord. At efterafgrødernes udvaskningsmæssige effekt ikke fuldt fremgår af 

kvælstofmængden i den afklippede overjordiske biomasse tilskrives ligeledes, at kvælstofmængden i rød-

der ikke er medtaget.   

  



22 
 

 

Figur 5. Kvælstofudvaskning som funktion af sådato for olieræddike, havre, honningurt samt alm. og ital. 

rajgræs for udvaskningsperioden 2019-20 og 2020-21 ved Foulum (JB4) samt for 2019-20 på Havrisvej 

(JB1). Data er fra Tabel 7, hvor der ligeledes findes oplysninger om signifikans, udvaskningsperiode og af-

strømningsmængde. Alm. og ital. rajgræs blev kun sået på 1. såtidspunkt (9. eller 10. august).  

Kvotereduktion ved såning af efterafgrøder 20. august og senere 

Som i tidligere besvarelser (Hansen & Thomsen, 2019, 2020) er der gennemført beregninger af kompensa-

tion i form af reduceret kvælstofkvote ved lavere effekt efter senere såning af efterafgrøder. Kvoteredukti-

onen er beregnet på baggrund af dels kvælstofoptag dels kvælstofudvaskning. Der er i begge tilfælde 

taget udgangspunkt i efterafgrødeeffekten beregnet som differencen mellem gennemsnittet for de tre for-

søgsled med efterafgrøder og forsøgsleddet med ubevokset, sort (herbicidbehandlet) jord.    

Kvotereduktion baseret på kvælstofoptag 

I Figur 6 er vist det gennemsnitlige kvælstofoptag for olieræddike, havre og honningurt sået 20. august og 

senere i 2018, 2019 og 2020. For hvert år og lokalitet er data søgt beskrevet ved et andengradspolynomium. 

I efteråret 2020 havde olieræddiken et meget højt kvælstofoptag ved især 3. såtidspunkt (31. august; Tabel 

6), hvilket bevirkede, at gennemsnittet over de tre arter ligeledes var højt, hvorfor data ikke kunne beskrives 
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ud fra samme funktionsudtryk som i de to foregående år (Figur 6). Potentielt kunne kvotereduktionen be-

regnes individuelt for hver af de tre efterafgrødearter, hvilket dog ikke er gennemført her. Derfor er der ved 

beregning af kvotereduktion ved senere såning end 20. august på baggrund af kvælstofoptag alene taget 

udgangspunkt i 2018 og 2019. Resultaterne vist i Tabel 8 (Foulum) og Tabel 9 (Havrisvej) er derfor identiske 

med Hansen & Thomsen (2020). 

Kvotereduktionerne i Tabel 8 og 9 er beregnet relativt ud fra det faldende kvælstofoptag beskrevet ved 

andengradspolynomierne i Figur 6 anvendt på den udvaskningsreducerende effekt angivet i Kvælstofvir-

kemiddelkataloget (Hansen et al., 2020) svarende til en gennemsnitlig reduktion på 22 og 35 kg N/ha hhv. 

under og over 80 kg N/ha i organisk gødning. Værdierne er gennemsnit over værdier for ler- og sandjord. 

Eftervirkningen for såning 20. august er sat til de gældende 17 og 25 kg N/ha under og over 80 kg N/ha i 

organisk gødning (Landbrugsstyrelsen, 2021), som er antaget reduceret forholdsmæssigt i samme omfang 

som udvaskningsreduktionen. 

Kvælstofoptaget ved såning den 20. august er i Tabel 8 og 9 sat til 100 %. Ud fra funktionsudtrykkene i Figur 

6 er det beregnet, at kvælstofoptaget i 2018 og 2019 faldt til hhv. 52,2 og 61,9 % på Foulum (Tabel 8) og til 

78,9 og 74,0 % ved Havrisvej (Tabel 9) ved såning 7. september. Det mindskede kvælstofoptag er under 

antagelse af en marginaludvaskning på 0,2 (Børgesen et al., 2015) omregnet til gødningsækvivalenter. 

Eftervirkningen på 17 og 25 kg N/ha under og over 80 kg N/ha i organisk gødning (Landbrugsstyrelsen, 

2021) er på tilsvarende vis antaget reduceret forholdsmæssigt og er ligeledes omregnet til gødningsækvi-

valenter. 

Som eksempel på beregningerne kan der tages udgangspunkt i såning 31. august på Foulum i 2018. Her 

ville udvaskningsreduktionen, hvis denne antages at være parallel med kvælstofoptag, været reduceret til 

59,6 % (Tabel 8). Den forventede udvaskningsreducerende effekt på 22 kg N/ha under 80 kg N/ha i orga-

nisk gødning (Hansen et al., 2020), ville derfor reduceres til 13,1 kg N/ha svarende til en manglende effekt 

på 8,9 kg N/ha (22 kg N/ha - 13,1 kg N/ha), hvilket igen ville svare til 44,5 kg N/ha i gødningsækvivalenter 

ved en marginaludvaskning på 0,2 (8,9 kg N/ha/0,2). Eftervirkningen på 17 kg N/ha vil imidlertid også 

være reduceret til 59,6 %, hvilket svarer til 10,1 kg N/ha. Kvotereduktionen, der er beregnet at skulle opveje 

såning af efterafgrøder 31. august, er derefter beregnet ved at subtrahere den lavere eftervirkning fra gød-

ningsækvivlanterne af den manglende efterafgrødeeffekt. Herved er kvotereduktionen ved såning 31. au-

gust på Foulum 2018 med under 80 kg N/ha i organisk gødning beregnet til 44,5 kg N/ha - 6,9 kg N/ha 

svarende til 37,6 kg N/ha.  
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Figur 6. Gennemsnitlig kvælstofoptagelse på Foulum (JB4) og Havrisvej (JB1) i efterafgrøder (olieræddike, 

havre og honningurt inkl. ukrudt og spildkorn) sået 20. august eller senere i 2018, 2019 og 2020. Punkterne 

er for 2018 og 2019 tilpasset et andengradspolynomium med de viste funktionsudtryk. 
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Tabel 8. Beregnet reduktion i kvælstofkvote til kompensering af lavere effekt ved såning af efterafgrøder 

(gns. over olieræddike, havre og honningurt) mellem 20. august og 7. september på Foulum. Baseret på 

kvælstofoptag 2018 og 2019 og beregnet for arealer med under og over 80 kg N/ha i organisk gødning, 

hvor den gennemsnitlige udvaskningsreducerende effekt forventes at være hhv. 22 og 35 kg N/ha (Hansen 

et al., 2020) med eftervirkning på hhv. 17 og 25 kg N/ha (Landbrugsstyrelsen, 2021).  

 
Forventet effekt ift. såning 
20. august (%) 

 Kvotereduktion (kg N/ha) 
Under 80 kg N/ha Over 80 kg N/ha 

Sådato 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

20. august 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21. august 94,9 96,5 4,8 3,2 7,7 5,2 

22. august 90,0 93,2 9,3 6,3 15,0 10,2 

23. august 85,5 90,0 13,5 9,3 21,8 15,0 

24. august 81,2 87,0 17,5 12,1 28,2 19,5 

25. august 77,2 84,2 21,2 14,7 34,1 23,7 

26. august 73,6 81,5 24,6 17,2 39,6 27,8 

27. august 70,2 79,0 27,7 19,6 44,7 31,5 

28. august 67,1 76,6 30,6 21,7 49,4 35,1 

29. august 64,3 74,4 33,2 23,8 53,6 38,4 

30. august 61,8 72,4 35,5 25,7 57,3 41,4 

31. august 59,6 70,5 37,6 27,4 60,6 44,2 

1. september 57,6 68,8 39,4 29,0 63,5 46,8 

2. september 56,0 67,2 40,9 30,5 66,0 49,1 

3. september 54,7 65,8 42,2 31,8 68,0 51,2 

4. september 53,6 64,6 43,1 32,9 69,6 53,1 

5. september 52,9 63,5 43,8 33,9 70,7 54,7 

6. september 52,4 62,6 44,3 34,8 71,4 56,1 

7. september 52,2 61,9 44,4 35,5 71,7 57,2 
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Tabel 9. Beregnet reduktion i kvælstofkvote til kompensering af lavere effekt ved såning af efterafgrøder 

(gns. over olieræddike, havre og honningurt) mellem 20. august og 7. september på Havrisvej. Baseret på 

kvælstofoptag 2018 og 2019 og beregnet for arealer med under og over 80 kg N/ha i organisk gødning, 

hvor den gennemsnitlige udvaskningsreducerende effekt forventes at være hhv. 22 og 35 kg N/ha (Hansen 

et al., 2020) med eftervirkning på hhv. 17 og 25 kg N/ha (Landbrugsstyrelsen, 2021).  

 
Forventet effekt ift. såning 
20. august (%) 

Kvotereduktion (kg N/ha)  
Under 80 kg N/ha Over 80 kg N/ha 

Sådato 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
20. august 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21. august 97,7 97,7 2,1 2,2 3,4 3,5 

22. august 95,6 95,5 4,1 4,2 6,6 6,8 

23. august 93,6 93,4 6,0 6,2 9,6 10,0 

24. august 91,7 91,4 7,7 8,0 12,5 13,0 

25. august 89,9 89,4 9,4 9,8 15,1 15,8 

26. august 88,3 87,6 10,9 11,5 17,5 18,5 

27. august 86,8 85,9 12,3 13,1 19,8 21,1 

28. august 85,5 84,3 13,5 14,6 21,8 23,5 

29. august 84,2 82,8 14,7 16,0 23,7 25,7 

30. august 83,1 81,4 15,7 17,3 25,3 27,8 

31. august 82,1 80,2 16,6 18,5 26,8 29,8 

1. september 81,3 79,0 17,4 19,6 28,1 31,6 

2. september 80,6 77,9 18,1 20,6 29,1 33,2 

3. september 80,0 76,9 18,6 21,5 30,0 34,7 

4. september 79,5 76,0 19,0 22,3 30,7 36,0 

5. september 79,2 75,2 19,3 23,0 31,2 37,2 

6. september 79,0 74,5 19,5 23,7 31,5 38,2 

7. september 78,9 74,0 19,6 24,2 31,6 39,1 
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Kvotereduktion baseret på kvælstofudvaskning 

Effekten af efterafgrøders senere såning end 20. august og tilhørende kvotereduktion blev i Hansen & 

Thomsen (2019) alene beregnet forholdsmæssigt på baggrund af planteklip om efteråret, da der ikke fo-

relå udvaskningsmålinger på det tidspunkt. Der er nu gennemført udvaskningsmålinger gennem to sæso-

ner, hvoraf første sæson (2019-20) er beskrevet i Hansen & Thomsen (2020). Samme resultater er præsen-

teret i det følgende sammen med resultater baseret på udvaskningssæsonen 2020-21 på Foulum.  

Effekten af efterafgrøder sået senere end 20. august er som for planteklip bestemt som forskellen mellem 

den gennemsnitlige udvaskning fra olieræddike, havre og honningurt og udvaskningen fra herbicidbe-

handlet jord (Tabel 7).  I Figur 7 er udvaskningsreduktionen vist som en lineær funktion af såning mellem 

20. august og 7. september. 

 

Figur 7. Gennemsnitlig udvaskningsreduktion af olieræddike, havre og honningurt ved såning 20. august 

eller senere på Foulum (JB4) og Havrisvej (JB1) i forhold til herbicidbehandlet jord. Den lineære sammen-

hæng mellem udvaskningsreduktion og såtidspunkt er angivet.  

Af Figur 7 fremgår, at effekten af den senere såning af efterafgrøder varierer mellem år og steder. I 2019-

20 reducerede udskydelse af såning efter 20. august således effekten med 0,3 kg N/ha/dag på Foulum, 
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mens reduktionen var 1 kg N/ha/dag på Havrisvej. På Foulum blev effekten af efterafgrøder I 2020-21 

reduceret betydeligt mere ved senere såning end i 2019-20 svarende til 1,2 kg N/ha/dag (Figur 7). 

Effekten af efterafgrøder sået 20. august blev sat til 100 % svarende til hhv. 22 og 35 kg N/ha hhv. under og 

over 80 kg N/ha i organisk gødning (Hansen et al., 2020). Effekten af senere såning er derefter beregnet 

relativt som for kvælstofoptag (Tabel 10). Af tabellen fremgår, at i forhold til såning 20. august, blev effekten 

af såning 7. september reduceret til 87, 61 og 62 %. Ved omregning af den manglende effekt til handels-

gødningsækvivalenter og modregnet den lavere eftervirkning, er der ved såning 7. september beregnet 

kvotereduktioner på 12,5-35,5 kg N/ha og 20,2-57,8 kg N/ha under og over 80 kg N/ha i organisk gødning 

(Tabel 10). 

Sammenlignes Tabel 8, 9 og 10 ses det, at kvotereduktionen generelt bliver beregnet lavere ved udsættelse 

af såtidspunktet, når der tages udgangspunkt i udvaskningsmålinger frem for kvælstofoptag. Det skyldes 

formentlig især, som tidligere nævnt, at efterafgrøderne i forsøgene først blev nedpløjet om foråret og derfor 

havde et fortsat kvælstofoptag og dermed udvaskningsreducerende effekt efter tidspunktet for planteklip 

til bestemmelse af kvælstofoptag. Planteklippene, der blev foretaget sidst i oktober eller først i november, 

afspejler altså ikke fuldt ud, hvor effektive efterafgrøderne er, når efterafgrøderne først visner senere i ud-

vaskningssæsonen. Modsat vil værdierne for planteoptag i Tabel 8 og 9 kunne være mere retvisende end 

værdierne baseret på udvaskning i Tabel 10 i en situation, hvor kvælstofoptagelsen ophører omkring no-

vember pga. pløjning, nedvisning efter herbicidbehandling eller efter frost. Da det ifølge gældende regler 

er tilladt at nedvisne eller nedpløje efterafgrøden 20. oktober (Landbrugsstyrelsen, 2021) kan begge situa-

tioner være aktuelle. 
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Tabel 10. Beregnet reduktion i kvælstofkvote til kompensering af lavere effekt ved såning af efterafgrøder 

(gns. over olieræddike, havre og honningurt) mellem 20. august og 7. september. Baseret på kvælstofud-

vaskning 2019-20 og 2020-21 på Foulum (JB4) og 2019-20 Havrisvej (JB1). Beregningerne dækker arealer 

med under og over 80 kg N/ha i organisk gødning, hvor den gennemsnitlige udvaskningsreducerende ef-

fekt forventes at være hhv. 22 og 35 kg N/ha (Hansen et al., 2020) med eftervirkning på hhv. 17 og 25 kg 

N/ha (Landbrugsstyrelsen, 2021).  

 Foulum 2019-20 Foulum 2020-21 Havrisvej 2019-20 
Forventet 
effekt ift. 
20. aug. 

Kvotereduktion Forventet 
effekt ift. 
20. aug. 

Kvotereduktion Forventet 
effekt ift. 
20. aug. 

Kvotereduktion 
Under 
80 kg 
N/ha 

Over 
80 kg 
N/ha 

Under 
80 kg 
N/ha 

Over 
80 kg 
N/ha 

Under 
80 kg 
N/ha 

Over 
80 kg 
N/ha 

Sådato (%) (kg N/ha) (%) (kg N/ha) (%) (kg N/ha) 

20. aug. 100 0,0 0,0 100 0,0 0,0 100 0,0 0,0 

21. aug. 99 0,7 1,1 98 2,0 3,2 98 2,0 3,2 

22. aug. 99 1,4 2,2 96 4,0 6,4 96 3,9 6,4 

23. aug. 98 2,1 3,4 94 6,0 9,6 94 5,9 9,5 

24. aug. 97 2,8 4,5 91 8,0 12,8 92 7,9 12,7 

25. aug. 96 3,5 5,6 89 10,0 16,1 89 9,9 15,9 

26. aug. 96 4,2 6,7 87 11,9 19,3 87 11,8 19,1 

27. aug. 95 4,9 7,8 85 13,9 22,5 85 13,8 22,3 

28. aug. 94 5,6 9,0 83 15,9 25,7 83 15,8 25,5 

29. aug. 93 6,3 10,1 81 17,9 28,9 81 17,8 28,6 

30. aug. 93 7,0 11,2 79 19,9 32,1 79 19,7 31,8 

31. aug. 92 7,6 12,3 76 21,9 35,3 77 21,7 35,0 

1. sep. 91 8,3 13,5 74 23,9 38,5 75 23,7 38,2 

2. sep. 90 9,0 14,6 72 25,9 41,7 72 25,6 41,4 

3. sep. 90 9,7 15,7 70 27,9 45,0 70 27,6 44,5 

4. sep. 89 10,4 16,8 68 29,9 48,2 68 29,6 47,7 

5. sep. 88 11,1 17,9 66 31,9 51,4 66 31,6 50,9 

6. sep. 87 11,8 19,1 64 33,8 54,6 64 33,5 54,1 

7. sep. 87 12,5 20,2 61 35,8 57,8 62 35,5 57,3 

 

I beregningerne af kvotereduktioner er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige effekt af efterafgrø-

der angivet i Kvælstofvirkemiddelkataloget (Hansen et al., 2020). Af Figur 7 fremgår det, at den egentlige 

udvaskningsreducerende effekt var betydeligt højere end de 22 kg N/ha, der kunne forventes for efteraf-

grøder dyrket med under 80 kg N/ha i organisk gødning. Var der taget udgangspunkt i de højere aktuelle 

værdier, ville det resultere i en højere kvotereduktion. Udgangspunktet for beregningerne, dvs. den forven-

tede udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder, har således stor betydning for den kvotereduktion 

der beregnes for senere såning.  
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Sammenfatning og perspektivering 

I nærværende notat beskrives resultater for kvælstofoptagelse (2018, 2019, 2020) og udvaskningsreduce-

rende effekt (2019-20, 2020-21) af tre forskellige efterafgrøder (olieræddike, havre og honningurt) sået på 

fire forskellige tidspunkter mellem 9. august og 7. september. Forsøgene er gennemført på Foulum (JB4) 

hvert år, mens forsøgene på Havrisvej (JB1) blev afsluttet i foråret 2020.  

Udvaskningsresultater fra 2019-20 og 2020-21 viste større udvaskningsreducerende effekt af efterafgrø-

derne end bedømt ud fra kvælstofoptagelsen i efteråret. Dette tilskrives dels klimatiske forhold dels at ef-

terafgrøderne i forsøget først blev destrueret om foråret. Et tidligere tidspunkt for destruktion af efterafgrø-

den forventes at kunne have ført til en mindre udvaskningsreduktion. Spildkorn og ukrudt reducerede ge-

nerelt udvaskningen mindre end efterafgrøder sået til 1. og 2. såtidspunkt (ca. 10. august og ca. 20. august) 

til trods for at spildkorn og ukrudt, pga. af forsøgsmæssige omstændigheder, havde mulighed for at etablere 

sig tidligere end efterafgrøder sået på senere tidspunkter. 

Kvotereduktion ved senere såning end 20. august er beregnet på baggrund af kvælstofoptag i planteklip 

2018 og 2019, mens resultaterne for 2020 er udeladt. Der er desuden beregnet kvotereduktion på bag-

grund af udvaskningsmålinger i 2019-20 og 2020-21. Det vurderes, at kvotereduktion baseret på udvask-

ningsmålinger generelt vil være mere retvisende end kvotereduktion beregnet ud fra planteklip, men ned-

muldningstidspunktet bør tages i betragtning. I forsøgene, som er udført på sandjorde, vil de lavere kvote-

reduktioner bestemt ud fra udvaskningsmålinger således være mere relevante end kvotereduktioner be-

stemt ud fra planteklip. I mangel af udvaskningsmålinger ved efterårspløjning, vil kvotereduktioner bestemt 

ud fra planteklip formentlig være mere relevante end de i forsøget gennemførte udvaskningsmålinger. Ef-

fekten af efterårsløjning afhænger dog ikke blot af pløjetidspunktet men også af de efterfølgende vejrfor-

hold. Der savnes forsøg, som belyser effekt og kvotereduktion ved efterårspløjning ved forskellige vejrfor-

hold. 
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