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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling fremsendt 3. november 2021 til DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet (AU) - ønsket en vurdering af, hvorvidt bankefterafgrøder i 
stedet for et kvotetræk kan benyttes ved etablering af efterafgrøder efter 20. august. 

Det oplyses i bestillingen, at det overordnede formål med bestillingen er at få beregnet en omregningsfak-
tor for brug af de efterafgrøder, der er opsparet i efterafgrødebanken. Besvarelsen bedes tage udgangs-
punkt i data fra rapporten ”Afrapportering af markforsøg med efterafgrøder samt beregning af kvotereduk-
tion” udarbejdet af Hansen & Thomsen (2021), da denne rapport oplyses at ligge til grund for LBSTs bereg-
ning for kvotereduktion ved sen etablering af efterafgrøder.  

LBST anfører, at beregningerne skal tage udgangspunkt i følgende kvotereduktioner, som forventes indført 
fra planperioden 2022/23: 

For bedrifter, der udbringer husdyr- eller anden organisk gødning svarende til mindre end 80 kg N/ha, re-
duceres bedriftens samlede kvælstofkvote med: 

• 9 kg N/ha for efterafgrøder sået i intervallet 21. august til 24. august  

• 17 kg N/ha for efterafgrøder sået i intervallet 25. august til 28. august 

• 30 kg N/ha for efterafgrøder sået i intervallet 29. august til 7. september 

For bedrifter, der udbringer husdyr- eller anden organisk gødning svarende til mere end 80 kg N/ha, redu-
ceres bedriftens samlede kvælstofkvote med: 

• 15 kg N/ha for efterafgrøder sået i intervallet 21. august til 24. august  

• 27 kg N/ha for efterafgrøder sået i intervallet 25. august til 28. august 

• 48 kg N/ha for efterafgrøder sået i intervallet 29. august til 7. september 
 

Besvarelse 

I Hansen & Thomsen (2021) blev beregnet en reduktion i kvælstofkvoten, som ville kunne opveje den 
manglende udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder sået senere end 20. august. Effekten af efter-
afgrøderne blev beregnet ud fra forsøg med måling af kvælstofoptag i efterafgrøderne om efteråret og 
kvælstofudvaskning i forhold til ubevokset jord gennem hele udvaskningssæsonen. Reduktionen i kvæl-
stofkvoten blev beregnet på daglig basis, men er administrativt håndteret med en opdeling på tre interval-
ler svarende til perioderne 21. til 24. august, 25. til 28. august og 29. august til 7. september (Landbrugssty-
relsen, 2021). 

Den manglende udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder ved senere såning blev i Hansen & Thom-
sen (2021) omregnet til gødningsækvivalenter ud fra en forventet marginaludvaskning på 0,2 (20 %). En 
manglende effekt af efterafgrøder betyder, at gødningstilførslen ved denne værdi for marginaludvaskning 
skal reduceres med en faktor 5 (100/20). Da der fortsat ville blive fratrukket den samme eftervirkning som 
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for efterafgrøder sået til normal tid, blev kvotereduktionen i Hansen & Thomsen (2021) justeret for den la-
vere eftervirkning, der kan forventes pga. senere såning. Den samlede kvotereduktion ved senere såning 
af efterafgrøder blev således beregnet ud fra følgende: 

KV = (FE x 100/M)/100 x ME – EV/100 x ME     (1) 

hvor KV er kvotereduktionen (kg N/ha), FE er den forventede udvaskningsreducerende effekt af efterafgrø-
der (kg N/ha), M er marginaludvaskning (%), ME er manglende effekt ved senere såning af efterafgrøder 
(%) og EV er eftervirkning (kg N/ha).  

For at beregne det areal med bankefterafgrøder, der kan kompensere for den manglende effekt af efter-
afgrøder ved senere såning, er det nødvendigt først at beregne, hvilken manglende effekt, de i bestillingen 
angivne kvotereduktioner svarer til. Dette gøres ved at beregne ME ud fra (1). 

Som eksempel er der nedenfor taget udgangspunkt i en bedrift med under 80 kg N/ha i organisk gødning 
med anvendelse af samme estimater som i Hansen & Thomsen (2021). Her antages den gennemsnitlige 
udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder at være 22 kg N/ha (Hansen et al., 2020) med en efter-
virkning på 17 kg N/ha (Landbrugsstyrelsen, 2021) samt en marginaludvaskning på 20 % (Børgesen et al., 
2015). En kvotereduktion på 9 kg N/ha for efterafgrøder sået i intervallet 21. august til 24. august (som oplyst 
af LBST) vil med dette udgangspunkt svare til, at den bagvedliggende manglende effekt (ME) af efteraf-
grøder vil være: 

9 = (22 x 100/20)/100 x ME – 17/100 x ME   ⇒  ME = 9,7  

En kvotereduktion på 9 kg N/ha på bedrifter under 80 kg N/ha i organisk gødning svarer således til, at den 
senere såning af efterafgrøder har bevirket en manglende udvaskningsreducerende effekt på 9,7 % af den 
forventede udvaskningsreducerende effekt på 22 kg N/ha. I Tabel 1 er vist resultater for tilsvarende bereg-
ninger for de øvrige kvotereduktioner. For bedrifter både under og over 80 kg N/ha i organisk gødning 
svarer kvotereduktionerne for de tre intervaller i afrundede tal til en forventet manglende effekt af efteraf-
grøder på 10, 18 og 32 %. 

På baggrund af de beregnede værdier for manglende udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder er 
der i Tabel 1 angivet, hvor stort et areal med bankefterafgrøder, der er behov for ved såning af efterafgrøder 
i de tre intervaller. Manglende effekt af efterafgrøderne på hhv. 10, 18 og 32 % svarer således til, at samme 
procentdel areal af bankefterafgrøder inden for samme bedriftstype kan opveje den senere såning. Ved 
en manglende effekt på hhv. 10, 18 og 32 % bliver behovet for bankefterafgrøder derved 0,1, 0,2 og 0,3 ha 
bankefterafgrøder pr. hektar senere såede efterafgrøder når angivet med én decimal.  

Kvotereduktionerne ved senere såning af efterafgrøder er i Hansen & Thomsen (2021) og som vist i (1) 
korrigeret for, at efterafgrøderne ved senere såning fratrækkes den samme eftervirkning som efterafgrøder 
sået til normal tid. Korrektionen er baseret på, at eftervirkningen, som er den mængde kvælstof der forven-
tes mineraliseret fra efterafgrøderne og optaget af de følgende afgrøder, antages reduceret som følge af 
den forkortede vækstsæson. Eftervirkningen er antaget reduceret i samme takt som reduktionen i efteraf-
grødernes udvaskningsreducerende effekt. Hvis der ikke blev korrigeret for den lavere eftervirkning, ville 
kvotereduktionen for senere såning være højere (Hansen & Thomsen, 2021). 
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Tabel 1. Beregnet manglende effekt af efterafgrøder samt omregning til bankefterafgrøder. Der er taget 
udgangspunkt i den i bestillingen angivne kvotereduktion i intervallerne 21. august - 24. august, 25. august 
- 28. august og 29. august - 7. september, den gennemsnitlige udvaskningsreducerende effekt af efteraf-
grøder (Hansen et al., 2020) samt eftervirkning af efterafgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2021) på bedrifter hhv. 
under og over 80 kg N/ha i organisk gødning. Marginaludvaskningen er sat til 20 % (Børgesen et al., 2015).  
Bedriftstype Interval for 

såning af 
efterafgrø-
der 

Forventet effekt 
af efterafgrøder 
(FE) 

Eftervirkning 
(EV) 

Kvote- 
reduktion 
(KV) 

Manglende  
effekt af ef-
terafgrøder 
(ME) 

Behov for  
bankefteraf-
grøder pr. ha 
senere såede 
efterafgrøder 

(kg N/ha) (kg N/ha) (kg N/ha) (%) (ha) 
Under 80 kg 
N/ha i organisk 
gødning 

21.-24.8 22 17 9 9,7 0,10 
25.-28.8 22 17 17 18,3 0,18 
29.8-7.9 22 17 30 32,3 0,32 

Over 80 kg N/ha 
i organisk gød-
ning 

21.-24.8 35 25 15 10,0 0,10 
25.-28.8 35 25 27 18,0 0,18 
29.8-7.9 35 25 48 32,0 0,32 

 

LBST har oplyst, at der er trukket eftervirkning af bankefterafgrøderne, dvs. hhv. 17 og 25 kg N/ha for be-
driftstyper gødet med under og over 80 kg N/ha i organiske gødninger. Hvis eftervirkningen af de efteraf-
grøder, der sås i de tre intervaller antages reduceret i samme omfang som den udvaskningsreducerende 
effekt, vil eftervirkningen i stedet for 17 kg N/ha svare til 15,4, 13,9 og 11,5 kg N/ha ved såning af efteraf-
grøder på bedrifter under 80 kg N/ha i organisk gødning, mens eftervirkningen på bedrifter over 80 kg N/ha 
vil svare til 22,5, 20,5 og 17,0 kg N/ha i stedet for 25 kg N/ha (Tabel 2). Hvis eftervirkningen administrativt 
ikke differentieres og tilpasses disse niveauer, men fortsat fastholdes på 17 og 25 kg N/ha (Landbrugssty-
relsen, 2021), vil der blive trukket mellem 1,6 og 8,0 kg N/ha for meget i eftervirkning (Tabel 2).     

Ved en fastholdelse af nuværende eftervirkninger uanset såtidspunkt, kan der eventuelt kompenseres for 
den for meget trukne eftervirkning ved, at kravet til bankefterafgrøder reduceres. I Tabel 2 er beregnet, dels 
hvor meget den for meget trukne eftervirkning svarer til i areal med efterafgrøder, dels hvad det betyder 
for det endelige behov for bankefterafgrøder. Der er anvendt samme tilgang som i (1) men uden inddra-
gelse af eftervirkning. 

Som eksempel vil der ved en manglende effekt af efterafgrøder på 9,7 % på bedrifter under 80 kg N/ha i 
organisk gødning blive trukket 1,6 kg N/ha (17 x 9,7/100) for meget i eftervirkning. Et kvotetræk på 1,6 kg 
N/ha vil med en marginaludvaskning på 20 % svare til en udvaskning på 0,32 kg N/ha (1,6 x 20/100). 
Denne udvaskning vil ved en forventet gennemsnitlig effekt af efterafgrøder på 22 kg N/ha for bedrifter 
under 80 kg N/ha i organisk gødning svare til den udvaskningsreducerende effekt af 0,01 ha efterafgrøder. 
Hvis dette areal på 0,01 ha efterafgrøder fratrækkes behovet for bankefterafgrøder (Tabel 1), vil der være 
kompenseret for et eventuelt fortsat træk på den fulde eftervirkning for de efterafgrøder, der sås i de tre 
dato-intervaller.    

Det fremgår af Tabel 2, at behovet for bankefterafgrøder, der beregnes efter kompensation for en for stor 
trukket eftervirkning, svarer til, at der skal anvendes 0,1, 0,2 og 0,3 ha bankefterafgrøder pr. hektar senere 
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såede efterafgrøder for de tre intervaller, hvis behovet angives med én decimal. Disse værdier svarer til de 
i Tabel 1 beregnede værdier angivet med én decimal. 

Tabel 2. Forventet eftervirkning og for meget trukket eftervirkning, hvis der fortsat beregnes en eftervirkning 
på 17 og 25 kg N/ha ved såning af efterafgrøder i intervallerne 21. august - 24. august, 25. august - 28. 
august og 29. august - 7. september. Den for meget trukne eftervirkning er omregnet til bankefterafgrøder 
på samme måde som i Tabel 1 og behovet for bankefterafgrøder justeret. Den forventede udvaskningsre-
ducerende effekt af efterafgrøderne (FE) er angivet i Tabel 1. Beregningerne er foretaget med decimaler 
og derefter afrundet. 
Bedriftstype Interval 

for så-
ning af 
efteraf-
grøder 

Manglende  
effekt af ef-
terafgrøder 
(ME), fra Ta-
bel 1 

Forventet ef-
tervirkning 
ved senere 
såning af ef-
terafgrøder 

For meget 
trukket efter-
virkning ved 
fortsat træk 
på 17 og 25 
kg N/ha  

For meget 
trukket efter-
virkning sva-
rer til i bank-
efterafgrøder 

Behov for 
bankefteraf-
grøder pr. ha 
senere såede 
efterafgrøder 
korrigeret for 
for meget 
trukket efter-
virkning 

(%) (kg N/ha) (kg N/ha) (ha) (ha) 
Under 80 kg 
N/ha i organisk 
gødning 

21.-24.8 9,7 15,4 1,6 0,01 0,08 
25.-28.8 18,3 13,9 3,1 0,03 0,15 
29.8-7.9 32,3 11,5 5,5 0,05 0,27 

Over 80 kg 
N/ha i organisk 
gødning 

21.-24.8 10,0 22,5 2,5 0,01 0,09 
25.-28.8 18,0 20,5 4,5 0,03 0,15 
29.8-7.9 32,0 17,0 8,0 0,05 0,27 

 
Ovenstående beregninger er med sammenblandingen af effekt på udvaskning og effekt af eftervirkning 
vanskelige at gennemskue. Det skal understreges, at resultaterne er baseret på en ren regneteknisk tilgang, 
som ikke er forskningsmæssigt begrundet men bygger på de generelt anvendte forudsætninger og den 
nugældende regulering.  Det vil derfor i sidste instans være et administrativt valg af metode til implemen-
tering af bankefterafgrøder ved etablering af efterafgrøder efter 20. august i stedet for et kvotetræk. 
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