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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling sendt 29. april 2022 til DCA – Nationalt Center for Fødevarer 

og Jordbrug ved Aarhus Universitet (AU) – ønsket en vurdering af den kvælstofreducerende effekt af 

efterafgrøder, hvis en senere etablering af efterafgrøder (i perioden 21. august til 7. september) 

modsvares af en senere destruktion (dvs. efter 20. oktober). LBST uddyber i bestillingen, at AU bedes 

vurdere, hvorvidt der er fagligt grundlag for at fastlægge et senere destruktionstidspunkt, hvis 

efterafgrøden etableres efter 20. august, samtidig med at den kvælstofreducerende effekt fastholdes. Det 

oplyses, at den senere etablering af efterafgrøder kan ske i perioden 21. august til 7. september, og at et 

senere destruktionstidspunkt kan ligge i perioden 21. oktober til 1. marts. Det pointeres, at der forudsættes 

samme miljøeffekt som ved gældende regelsæt.    

 

LBST ønker desuden følgende inddraget i besvarelsen:  

• Betydning ift. senere etablering af efterafgrødearter med etableringsfrist 1. august 

• Vil være relevant med flere destruktionsfrister? 

 

LBST oplyser som baggrund for bestillingen, at erhvervet ønsker mulighed for, at en senere etablering af 

efterafgrøder kan modsvares af en udskudt frist for destruktion af efterafgrøderne, og at der som følge af 

aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug skal gennemføres et såkaldt servicetjek af de nuværende 

regelsæt for etablering af efterafgrøder. LBST forventer, at spørgsmålet om en udskudt destruktionsfrist vil 

indgå i servicetjekket, og at  resultatet præsenteres for forligskredsen bag landbrugsaftalen i 3. kvartal 2022.  

  

Besvarelse 

Ifølge gældende regler kan en række pligtige efterafgrøder af korsblomstrede arter, klinte, hjulkrone, 

morgenfrue, honningurt, almindelig rug, stauderug, hybridrug, vårbyg og havre etableres til og med 20. 

august (Landbrugsstyrelsen, 2021). Øvrige efterafgrøder, som først og fremmest består af kornarter, der ikke 

er nævnt ovenfor, samt græs og cikorie, skal dog senest være etableret 1. august. For alle nævnte 

efterafgrøder gælder, at de uanset etableringstidspunkt må destrueres ved pløjning, nedvisning eller på 

anden måde fra den 20. oktober bortset fra efterafgrøder i majs, hvor destruktion først må finde sted 1. marts 

(Landbrugsstyrelsen, 2021). 

Efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt er fastlagt i det seneste N-virkemiddelkatalog (Hansen et al. 

2020), som er en revision af det tidligere N-virkemiddelkatalog (Hansen et al., 2014). Estimaterne for efter-

afgrøderes udvaskningsreducerende effekt er i begge tilfælde baseret på, at efterafgrøder destrueres sent 

efterår på lerjord og tidligt forår på sandjord.  Hansen et al. (2020) pointerer, at forudsætningen om destruk-

tionstidspunkt er forskellig fra det nugældende regelsæt, hvor destruktion af efterafgrøder generelt må 

finde sted efter 20. oktober. I forudsætningen om jordtypeafhængigt destruktionstidspunkt er underforstået, 

at en stor del af sandjordene i Danmark er beliggende i nedbørsrige områder, mens en væsentlig del af 

lerjordene er beliggende i mere nedbørsfattige områder. Dette er nærmere beskrevet af Hansen et al. 

(2016), som anfører, at det generelt er mindre vigtigt at en lerjord i et nedbørsfattigt klima er bevokset med 

efterafgrøde hele efteråret og vinteren end en sandjord i et nedbørsrigt klima. 
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Det er ifølge gældende regelsæt allerede nu muligt at udskyde såning af efterafgrøder med frist for såning 

den 20. august (Landbrugsstyrelsen, 2021). Således kan etableringstidspunktet udskydes frem til og med 7. 

september, idet der samtidig korrigeres i kvælstofkvoten for planperioden. I lovgivningen påvirkes 

tidspunktet for tidligst destruktion af efterafgrøder (20. oktober) ikke af, om efterafgrøden er etableret 

senere. Det pointeres i LBST’s bestilling, at der ved en eventuel senere etablering af efterafgrøder 

kombineret med en senere destruktion, skal opnås samme miljøeffekt, som ved gældende regelsæt. Det 

betyder, at en senere destruktion skal kunne opveje den gældende kvotereduktion. 

Kvotereduktionen ved den senere etablering af efterafgrøder er baseret på Såtidsforsøget (Hansen & 

Thomsen, 2021). I forsøget er tre arter efterafgrøder (olieræddike, havre og honningurt) hvert år siden 2018 

etableret til fire forskellige tidspunkter (ca. 10., 20. og 30. august samt 7. september), mens almindeligt og 

italiensk rajgræs er sået alene til det første tidspunkt. Derudover indgår forsøgsled med ukrudt og spildkorn 

samt sort jord holdt fri for vegetation ved herbicidbehandling eller ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Der 

er gennemført planteklip hvert efterår til bestemmelse af kvælstofoptag samt målt nitratudvaskning. Alle 

parceller pløjes det efterfølgende forår.  

 

Idet destruktionen af efterafgrøder i Såtidsforsøget finder sted det efterfølgende forår, repræsenterer 

forsøget i princippet en situation, hvor etablering af efterafgrøder indtil 7. september kombineres med en 

udskudt destruktionsfrist. Overordnet set viser resultaterne af forsøget, at en sen destruktionsfrist ikke kan 

opveje en sen etablering (Hansen & Thomsen, 2021). Således er både kvælstofoptag i efterafgrøderne om 

efteråret samt deres udvaskningsreducerende effekt i forhold til sort jord lavere ved etablering efter 20. 

august i forhold til etablering 20. august. Hansen & Thomsen (2021) anfører dog, at effekten af såtidspunktet 

baseret på udvaskning er mindre end når effekten fastsættes på baggrund af kvælstofoptag. Dette 

forklares med, at efterafgrøderne på grund af senere destruktion havde et fortsat kvælstofoptag og dermed 

udvaskningsreducerende effekt efter tidspunktet for planteklip til bestemmelse af kvælstofoptag.   

 

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke er relevant eller fagligt begrundet at fastlægge 

et senere destruktionstidspunkt for  efterafgrøder etableret efter 20. august, hvis deres kvælstofreducerende 

effekt skal fastholdes i forhold til effektvurderingen i det seneste N-virkemiddelkatalog. 

 

Som for efterafgrøder etableret efter 20. august vurderes en udsættelse af destruktionstidspunktet ved se-

nere såning heller ikke være relevant for efterafgrøder med etableringsfrist 1. august, hvis deres udvask-

ningsreducerende effekt, som den er fastlagt i N-virkemiddelkataloget, skal fastholdes.  

Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt det vil være relevant med flere destruktionsfrister, vurderes det ikke 

at være relevant med flere generelle frister. Hvis der ønskes større sikkerhed for, at efterafgrøder på forskel-

lige jordtyper og lokaliteter destrueres, når det er mest hensigtsmæssigt i forhold til den effekt, der er fastsat 

i N-virkemiddelkataloget (Hansen et al., 2020), kunne det være relevant med destruktionsfrister afhængig 

af jordtype, lokalitet og evt. efterafgrødetype. Hvis der f.eks. dyrkes efterafgrøder på sandjord i et nedbørs-

rigt klima, vil det være mest hensigtsmæssigt som anbefalet i Hansen et al. (2000), at jorden er bevokset 

med en vinterfast efterafgrøde (f.eks. græs) vinteren over, hvilket også anbefales i dyrkningsvejledninger 

for efterafgrøder fra SEGES (f.eks. SEGES, 2020).  På lerjord kan det imidlertid have negative konsekvenser 

for den kommende afgrødes udbytte, hvis en sen destruktion af en effektiv efterafgrøde betyder, at efter-

afgrøden optager kvælstof, som ellers ikke ville være udvasket, men ville være til stede i en tilsvarende jord 

uden efterafgrøde. Afgrøden vil dermed kunne komme til at mangle kvælstof, som beskrevet af Thorup-

Kristensen (1993) under begrebet ”pre-emptive competition”. Dette kan være tilfældet, uden at udvasknin-



5 

 

gen er blevet reduceret af efterafgrødens ekstra kvælstofoptagelse. Det skal igen påpeges, at effektvurde-

ringen af efterafgrøder i N-virkemiddelkatalogerne (Hansen et al., 2014, 2020) er baseret på, at efterafgrø-

derne destrueres på forskellige tidspunkter fra efterår til forår afhængigt af jordtype.  
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