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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling sendt 16. august 2022 til DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug – ved Aarhus Universitet (AU) ønsket en vurdering af, hvor mange der evt. vil gøre 
brug af tidlig etablering af efterafgrøder. 
 
Baggrunden for bestillingen er, at AU i besvarelsen "Vurdering af fastsættelse af omregningsfaktor for 
efterafgrøder, der sås tidligere end 20. august efter høst af hovedafgrøden" fra 17. maj 2022 (Thomsen & 
Hansen, 2022) har vurderet muligheden for at give bonus ved tidlig etablering af efterafgrøder. 
 
LBST ønsker en vurdering af og et estimat for, hvor mange landbrugere som kan antages at ville bruge 
muligheden for at etablere efterafgrøder tidligere end 20. august. Der henvises til tidligere besvarelser fra 
DCA ift. de forventede betingelser for alternativet. 

Besvarelse 

Indledning 

Overordnet gælder, at efterafgrøder skal være etableret 1. august, men med visse undtagelser kan etab-
lering ske til og med 20. august (Landbrugsstyrelsen, 2022). Der har i de seneste år desuden været mulighed 
for at etablere visse efterafgrødearter fra 20. august til 7. september, idet der automatisk foretages en re-
duktion af kvælstofkvoten med henblik på at opveje en lavere effekt af efterafgrøden ved den senere så-
ning (Landbrugsstyrelsen, 2022). Dette har rejst spørgsmålet om, hvorvidt der kan indføres bonus for etab-
lering af efterafgrøder før 20. august, hvor bonus kunne indgå som en omregningsfaktor til efterafgrøder 
sået 20. august.      

Fastsættelsen af kvotereduktionen ved etablering af efterafgrøder senere end 20. august er hovedsageligt 
baseret på det såkaldte Såtidsforsøg med efterafgrøder, der blev påbegyndt i 2018. Resultaterne fra forsø-
get er beskrevet i Hansen & Thomsen (2019, 2020, 2022). I forsøget blev der etableret efterafgrøder den 
20. august, til to tidspunkter efter 20. august samt ved tidlig etablering svarede til ca. 10. august. Baseret på 
resultaterne fra denne tidlige etablering blev en potentiel bonus ved etablering af efterafgrøder før 20. 
august belyst i Hansen & Thomsen (2019, 2020), Hansen et al. (2020) og Thomsen & Hansen (2022a,b). En 
udfordring ved en indførelse af bonus ved tidlig etablering af efterafgrøder har været omfanget af død-
vægt, dvs. i hvor stort omfang etablering før 20. august er allerede eksisterende praksis (Hansen & Thomsen, 
2020; Hansen et al., 2020; Thomsen & Hansen, 2022a,b).  

Et vigtigt aspekt i forbindelse med en eventuel bonus for tidlig etablering af efterafgrøder har været spørgs-
målet om, hvorvidt der skulle stilles krav om, at hovedafgrøden skulle være høstet på det tidspunkt, hvor 
etableringen af efterafgrøden blev regnet fra. Det skyldes, at vækst og dermed udvaskningsreducerende 
effekt af efterafgrøder, der er sået som udlæg eller spredt før høst, formentlig i højere grad afhænger af 
høsttidspunkt for hovedafgrøden end af efterafgrødernes etableringstidspunkt (Thomsen & Hansen, 
2022a).  
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Vårbyg og vinterhvede dyrkes på et betydeligt areal og forventes i stort omfang dyrket som hovedafgrøder 
forud for efterafgrøder. For disse afgrøder foreligger en model, der kan anvendes til estimering af forventet 
høsttidspunkt (Olesen & Pullens, 2019; Pullens et al., 2021). Modellen er her anvendt til at give et estimat for 
potentialet for tidlig etablering af efterafgrøder, hvis der stilles krav om, at hovedafgrøden skal være høstet, 
inden efterafgrøden kan betragtes som etableret. 

Andre kornarter end vårbyg og vinterhvede kunne også være relevante hovedafgrøder forud for efteraf-
grøder. For vinterbyg, der generelt høstes tidligt, gælder dog, at denne ofte vil foretrækkes anvendt som 
forfrugt til vinterraps, der skal sås tidligt. Et krav om forudgående høst før opnåelse af bonus for tidligt såede 
efterafgrøder vil udelukke en række andre hovedafgrøder, hvor høsttidspunktet ligger sent. Dette gælder 
f.eks. for silomajs, sent høstede kartofler og hestebønner. Vinterraps kan i nogle år høstes tidligt men vurde-
res hovedsageligt at blive foretrukket som forfrugt til vintersæd og ikke dyrket forud for efterafgrøder.  

Metode 

Efterafgrødegrundarealet samt de anmeldte arealer med vårbyg og vinterhvede er opgjort for årene 2018-
2021 pr. DMI 20 x 20 km-grid. Opgørelsen er foretaget på baggrund af de årlige myndighedsdataudtræk, 
som er arkiveret i AUs FRJOR database. Det samlede landbrugsareal er opgjort som summen af alle arealer 
indmeldt til Landbrugsstyrelsen i det årlige fællesskema uden hensyntagen til afgrødekode mv. 

Høsttidspunktet er estimeret med modellen beskrevet i Olesen & Pullens (2019) og Pullens et al. (2021). 
Som det fremgår af Pullens et al. (2021) er modellen primært kalibreret på data fra forsøg med vårbyg og 
vinterhvede (Olesen et al., 2000; Shah et al., 2017). I kalibreringen har desuden indgået data for høsttids-
punkt fra markforsøg i Landsforsøgene under SEGES, mens andre data fra Landsforsøgene er anvendt til 
validering. I modellen indgår bl.a. effekt af temperatur og daglængde i forskellige vækststadier (Pullens et 
al., 2021). I de her gennemførte beregninger er anvendt klimadata fra 2017-19 pr. DMI 20 x 20 km-grid i 
stedet for klimadata fra 2014-18 som i den publicerede model. 

Resultater 

Det samlede danske landbrugsareal og efterafgrødegrundareal er vist i Tabel 1 for hvert af årene 2018-
2021. I tabellen er ligeledes vist arealet dyrket med vårbyg og vinterhvede i de fire år samt den andel, som 
vårbyg og vinterhvede udgør af efterafgrødegrundarealet. Det fremgår, at de to kornafgrøder i gennemsnit 
udgør 57 % af efterafgrødegrundarealet. I Figur 1 er det gennemsnitlige landbrugsareal samt efterafgrøde-
grundareal opdelt på 20 x 20 km DMI-grids, mens Figur 2 viser det gennemsnitlige areal med vårbyg og 
vinterhvede. 

Tabel 1. Samlet landbrugsareal og efterafgrødegrundareal, areal dyrket med vårbyg og vinterhvede i 
2018-2021 samt gennemsnit for perioden. Ligeledes vist er andelen, som vårbyg og vinterhvede udgør af 
efterafgrødegrundarealet. Opgørelsesmetoden er beskrevet i teksten. 

 2018 2019 2020 2021 Gns. 

Landbrugsareal (ha) 2.663.143 2.659.250 2.656.509 2.654.970 2.658.468 

Efterafgrødegrundareal (ha) 1.867.029 1.845.869 1.830.084 1.816.288 1.839.817 

Vårbyg (ha) 713.171 484.569 566.387 545.418 577.382 

Vinterhvede (ha) 381.517 536.940 464.035 485.764 467.064 

Vårbyg og vinterhvede af 
efterafgrødegrundareal (%) 

59 55 55 55 57 
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Figur 1. Gennemsnitligt landbrugsareal (tv) og efterafgrødegrundareal (th) for 2018-21 opdelt på 20 x 20 
km DMI-grids. 

 

Af Figur 1 (tv) fremgår, at de mest intensivt dyrkede grids, dvs. med det største landbrugsareal, befinder sig 
især på det vestlige Sjælland og Fyn samt Nord- og Vestjylland. Efterafgrødegrundarealet (Figur 1, th) er 
især stort i den midt- og vestligste del af Sydjylland, mens arealet er lavere i Midt- og Nordjylland, hvor der 
er store arealer med græs, der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet (Landbrugsstyrelsen, 2022). 

I Figur 2 ses, at de største arealer med vårbyg pr. grid dyrkes i Vestjylland og på Sydvestsjælland, mens 
arealet med vinterhvede pr. grid er størst i Østjylland og på Vestsjælland, Fyn og Lolland. 

 

  
Figur 2. Gennemsnitligt areal dyrket med vårbyg (tv) og vinterhvede (th) i 2018-21 opdelt på 20 x 20 km 
DMI-grids. 
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Den modellerede høstdato for vårbyg samt standardafvigelse på høstdatoen er vist for vårbyg i Figur 3 og 
for vinterhvede i Figur 4. Som det også fremgår af Pullens et al. (2021), er der betydelige forskelle i tidligste 
og seneste høstdato. Generelt høstes der tidligst på øerne og det sydligste Jylland, hvor den tidligste høst er 
estimeret til 7.-10. august for vårbyg (Figur 3) og 8.-13. august for vinterhvede (Figur 4). I Midt- og Nordjylland 
er høsten for både vårbyg og vinterhvede estimeret til efter 20. august, dvs. efter fristen for såning af efter-
afgrøder uden kvotetræk (Landbrugsstyrelsen, 2022). Usikkerheden på høsttidspunktet ses at være mindst 
for de sydligste dele af landet og størst i Midt- og Nordjylland (Figur 3 og Figur 4).  

 
 

Figur 3.  Modelleret gennemsnitlig høstdato for vårbyg samt standardafvigelse (sd). 

 

  

Figur 4. Modelleret gennemsnitlig høstdato for vinterhvede samt standardafvigelse (sd). 

 

 

I Tabel 2 er arealerne summeret for de høstidspunkter pr. grid, som er angivet i Figur 3 og 4. Arealerne giver 
en indikation af, i hvilke perioder tidlig etablering af efterafgrøder kan finde sted efter høst af vårbyg og 
vinterhvede. For vårbyg forventes et mindre areal på ca. 35.000 ha at kunne høstes til og med 10. august, 
mens et yderligere areal på ca. 157.000 ha forventes at kunne høstes inden 14. august. For vinterhvede 
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forventes ca. 27.000 ha høstet før 14. august og yderligere ca. 206.000 ha før 18. august. Arealangivelserne 
i Tabel 2 skal tages med forbehold, da der ikke er taget hensyn usikkerheden vist i Figur 3 og Figur 4. 

Tabel 2. Samlet areal af vårbyg og vinterhvede der forventes at kunne høstes i de givne intervaller.  
Vårbyg Vinterhvede 

Høsttidspunkt i august (ha) Høsttidspunkt i august (ha) 

7. - 10. 35.381 8. - 13. 26.848 

11. - 13. 157.104 14. - 17. 205.690 

14. - 16. 84.782 18. - 20. 61.976 

17. - 19. 152.914 21. - 24. 121.144 

20. - 24. 147.201 25. - 29. 51.406 

I alt  577.382  467.064 

 

Arealerne angivet i Tabel 2, som høstes før 20. august, vil potentielt kunne anvendes til opnåelse af en 
bonus ved tidlig såning af efterafgrøder, hvor der stilles krav om, at hovedafgrøden skal være høstet. Hvor-
vidt de angivne arealer vil anvendes til en potentiel bonus, vil bl.a. afhænge af efterafgrødekravene i de 
pågældende områder. Det er ikke analyseret, om de tidligt høstede arealer har efterafgrødekrav i en stør-
relsesorden, der betyder, at det fulde potentielle areal ville blive anvendt under en regulering med bonus 
for tidlig såning eller om det potentielle areal i nogle grids ville betyde en over-opfyldelse af efterafgrøde-
kravene. En eventuel over-opfyldelse ville afhænge af, om en potentiel bonus ville kunne opnås for alle 
typer efterafgrøder, dvs. pligtige og husdyrefterafgrøder samt målrettede efterafgrøder.    

Sammenfatning 

Med udgangspunkt i vårbyg og vinterhvede, som anses for de mest relevante afgrøder for opnåelse af 
bonus for etablering af efterafgrøder før 20. august, er det beregnet, hvor store arealer der kan forventes 
høstet til forskellige tidspunkter før og efter denne dato. Summeret over 20 x 20 km grids opnås en indikation 
af det areal, der potentielt vil kunne anvendes til opnåelse af bonus ved tidlig etablering af efterafgrøder, 
hvilket samtidigt giver en indikation af dødvægten for tidlig etablering. Det skal understreges, at de sum-
merede arealer er angivet uden hensyntagen til usikkerhed på høsttidspunktet, som varierer betydeligt 
mellem landsdelene.  

Øvrige afgrøder, der indgår i efterafgrødegrundarealet, som f.eks. silomajs og vinterraps, er ikke inddraget 
og anses på grund af sent høsttidspunkt (silomajs) og placering i sædskiftet (vinterraps) ikke at være særlig 
relevante til opnåelse af bonus.  

Det er ikke analyseret, hvorvidt der vil ske en over-opfyldelse af efterafgrødekravet i nogle grids, hvis det 
fulde areal med tidlig såning af efterafgrøder skulle blive anvendt til opnåelse af bonus. 
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