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Baggrund 

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

og Jordbrug ved Aahus Universitet (AU) – ønsket en vurdering af betydningen for efterafgrøders 

udvaskningsreducerende effekt, hvis der indføres geografisk differentierede frister for etablering af 

efterafgrøder. Ifølge LBST efterspørger erhvervet en mulighed for geografisk differentierede 

etableringsfrister for efterafgrøder. LBST forventer, at spørgsmålet om geografisk differentierede 

etableringsfrister vil indgå i et såkaldt servicetjek af det nuværende regelsæt for etablering af 

efterafgrøder, der skal gennemføres som følge af aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug. Ifølge 

LBST forventes resultatet af servicetjekket præsenteret for forligskredsen bag landbrugsaftalen i 3. kvartal 

2022. 

 

LBST beder AU vurdere, hvorvidt der er fagligt grundlag for at indføre geografisk differentierede frister for 

etablering af efterafgrøder og oplyser, at der forudsættes samme miljøeffekt som ved gældende regelsæt. 

 

LBST ønsker at følgende punkter inddrages i besvarelsen: 

• Betydning for opnåelse af den forudsatte indsats i det pågældende område. 

• Hvilke tiltag kan medvirke til at sikre den kvælstofreducerende effekt (øget brug af andre 

virkemidler, senere destruktionsfrist). 

Besvarelse 

Formålet med pligtige efterafgrøder er, at de skal optage kvælstof gennem efterår og eventuelt vinter, så-

ledes at risikoen for udvaskning minimeres. Målet er derfor at opnå et godt plantedække, der kan udvikle 

sig hurtigst muligt, efter at hovedafgrøden er høstet. Etablering af efterafgrøder kan foretages på tre måder: 

(1) Såning af efterafgrøden om foråret som udlæg (f.eks. græs eller cikorie) i en hovedafgrøde, (2) spred-

ning af frø af f.eks. olieræddike eller gul sennep inden høst af hovedafgrøden eller (3) såning af efterafgrø-

den efter høst af hovedafgrøden. Der er fordele og ulemper ved alle tre metoder (Hansen, 2009), og for-

skelle i klima- og dyrkningsforhold samt tidligere erfaringer kan have betydning for, hvilken etableringsme-

tode der vælges.  

Lige siden 1960’erne har det været en veldokumenteret udfordring at opnå tilfredsstillende etablering og 

vækst af efterafgrøder under danske forhold. Udfordringer, som nævnes af Stockholm (1979) på baggrund 

af forsøg i 1960’erne og 1970’erne, er således stadig aktuelle. Det drejer sig om, at efterafgrødernes vækst 

er afhængig af tidspunkt for såning af efterafgrøderne efter høst af hovedafgrøden og af hovedafgrødens 

høsttidspunkt, hvis efterafgrøden er sået før høst. På grund af udfordringerne ved at så efterafgrøder efter 

høst blev der sidst i 1970’erne etableret forsøg med spredning af gul sennep 2-3 uger før forventet høst med 

det formål at få en hurtigere vækst af efterafgrøden (Skriver, 1983). I flere senere forsøg er metoden benyt-

tet med godt resultat (f.eks. Hansen et al. (2015) og Vogeler et al. (2021)).  

Der er i forskellige dele af landet forskel på, hvor ofte det vil være muligt at etablere efterafgrøder rettidigt 

efter høst af hovedafgrøden. Det skyldes de klimatiske forskelle, der findes imellem nedbørsrige og mere 

nedbørsfattige dele af Danmark kombineret med forskelle i temperaturforhold. Det fremgik allerede af for-

søg udført af Rasmussen & Andersen (1991) med såning af gul sennep efter høst på forskellige lokaliteter. 
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Efterfølgende har modelberegninger på basis af temperatursummer estimeret høj årlig og lokalitetsaf-

hængig variation i, hvornår korn modner med en klar forskel fra nordvest til sydøst (Pullens et al., 2021). 

Dertil kommer, at ikke blot temperatur, men også nedbørsforhold har indflydelse på, hvornår det modne 

korn faktisk kan høstes. Det drejer sig først og fremmest om, hvor gunstige vejrforholdene er for både tørring 

af kornet på marken og markens farbarhed for høstmaskiner.  

Efterafgrøder af græsudlæg er f.eks. mere udbredt i den vestlige del af landet end i den østlige, mens kors-

blomstrede efterafgrøder er mest udbredte i den østlige del af landet (Østergaard, 2011). En væsentlig 

fordel ved udlæg er, at efterafgrøden allerede er etableret, når afgrøden høstes. Det betyder, at efterafgrø-

den altid er etableret rettidigt, uanset hvornår hovedafgrøden høstes. De græssorter, der oftest benyttes 

som udlæg til efterafgrøde, er kendetegnet ved, at de har en forholdsvis langsom vækst inden høst. Hoved-

afgrødens høsttidspunktet har derfor, ligesom for efterafgrøder, der spredes før høst eller først sås efter høst, 

betydning for efterafgrødernes udvikling. 

Selvom der er geografiske forskelle i, hvor gunstige vejrforholdene generelt er for såning af efterafgrøder 

efter høst, kan der være år, hvor der er ugunstige forhold i dele af landet, der normalt har gunstige forhold 

og omvendt. Desuden er der formentlig i praksis en sammenhæng mellem antallet af dage, der behøves 

for at etablere efterafgrøder rettidigt efter høst, og størrelsen af det areal, hvorpå efterafgrøderne skal etab-

leres. I Christensen (2020) giver Torben Hansen, Landbrug og Fødevarer, udtryk for, at selv om sommeren 

2020 bød på perfekt høstvejr, var det kun med nød og næppe og med forskellige ”feberredninger”, at 

mange landmænd nåede at etablere efterafgrøderne rettidigt efter høst.     

De ovenfor beskrevne mindre gunstige forhold for etablering af efterafgrøder i visse dele af landet betyder 

ikke, at der er mindre behov for rettidig etablering af efterafgrøder til reduktion af udvaskning i de pågæl-

dende områder. Generelt set medfører senere såning, at efterafgrøderne har ringere mulighed for at redu-

cere udvaskningen (Hansen & Thomsen, 2021). I gældende lovgivning er der derfor mulighed for at så en 

række efterafgrøder senere end 20. august (indtil 7. september), men det er på betingelse af, at kvælstof-

kvoten reduceres for at kompensere for efterafgrødernes nedsatte udvaskningsreducerende effekt (Land-

brugsstyrelsen, 2021). 

Betydning for opnåelse af den forudsatte indsats i det pågældende område.  

Efterafgrøders etablering og vækst er underlagt naturgivne betingelser, som ikke lader sig ændre i mere 

gunstig retning. Dyrkningsbetingelserne vil snarere ændre sig i mere ugunstig retning pga. klimaforandrin-

ger, der forventes at medføre mere ekstreme vejrforhold. Med forventning om højere vintertemperaturer og 

mere efterårs- og vinternedbør bliver behovet for udvaskningsreducerende foranstaltninger ikke mindre i 

fremtiden.  Hvis der indføres geografisk differentierede frister med senere frist i dele af landet med generelt 

ugunstige etableringsforhold, vil det betyde, at der i år med sen etablering af efterafgrøder vil være risiko 

for mindre udvaskningsreducerende effekt af disse efterafgrøder.  Dermed vil opnåelse af den forudsatte 

indsats i et område betyde, at der skal indføres yderligere udvaskningsreducerende foranstaltninger. 
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Hvilke tiltag kan medvirke til at sikre den kvælstofreducerende effekt (øget brug af 

andre virkemidler, senere destruktionsfrist). 

Som det fremgår af Hansen & Thomsen (2022), anses senere destruktionsfrist af efterafgrøder ikke at være 

en effektiv løsning. Forslaget om geografisk differentiering af fristerne for etablering af efterafgrøderne vur-

deres således ikke at kunne sikre efterafgrødernes udvaskningsreducerende effekt. Ved sen etablering af 

efterafgrøder kan det derfor blive nødvendigt med andre tiltag, hvis der skal sikres en given udvasknings-

reduktion. Af tiltag, der kan øge chancerne for rettidig etablering af efterafgrøder foreslår Pullens et al. 

(2021) tidlig høst af afgrøder, der normalt modner i august. Hvis f.eks. korn, der høstes inden modenhed, kan 

finde rentabel anvendelse, vil den tidligere høst bevirke, at der vil være bedre mulighed for at etablere 

efterafgrøder rettidigt efter høst. Derudover giver den gældende lovgivning mulighed for at ”veksle” efter-

afgrøder med alternativer som f.eks. tidlig såning af visse vinterafgrøder eller mellemafgrøder (Landbrugs-

styrelsen, 2021). I N-virkemiddelkataloget (Eriksen et al. 2020) er yderligere beskrevet en lang række virke-

midler herunder nogle, der kan anvendes uden for landbrugsfladen.  

 

I forhold til årlige variationer i muligheder for at etablere efterafgrøder rettidigt kan det nævnes, at hvis der 

på en bedrift et år er gunstige betingelser for at etablere flere efterafgrøder end der kræves, kan de over-

skydende efterafgrøder opspares i en såkaldt efterafgrødebank, hvorfra de kan ”hæves”, hvis der i et efter-

følgende år er vanskelige etableringsbetingelser for efterafgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2020).  
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