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Plantedirektoratet 
 
 
Bestilling vedrørende etablering af efterafgrøder 
 
Plantedirektoratet har i mail d. 2/2 2009 med vedhæftet dokument (Normale 
driftmæssige principper.doc) bedt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
(DJF) besvare en række spørgsmål vedrørende normale dyrkningsmæssige 
principper for efterafgrøder, samt et tillægsspørgsmål i mail d. 6/2:  
 
DJF bedes bistå Plantedirektoratet med at opstille et sæt af ”normale driftmæssige 
principper”, hvorefter det er muligt at sikre en veletableret efterafgrøde? Og i den 
forbindelse at besvare nedennævnte 5 spørgsmål: 

Spørgsmål 1: Med hvor stor vægt vil områder som såteknik, såtidspunkt, 
udsædsmængde og gødskningsforhold indgå, hvis der skal opstilles guidelines for 
”normale driftmæssige principper”? 

Spørgsmål 2: Hvor stor vægt skal man lægge i såtidspunkt mht. indflydelse på 
etableringsresultatet for efterafgrøder? Kan der opstilles en oversigt over optimale 
såtidspunkter for forskellige efterafgrøder? 

Spørgsmål 3: Finder DJF, at der ved en reduktion af udsædsmængden til under det 
anbefalede vil være en signifikant dårligere etableret efterafgrøde?   

Spørgsmål 4: Finder DJF, at det vil være formålstjenligt i denne sammenhæng 
udelukkende at fokusere på etableringsresultatet? 

Spørgsmål 5: Finder DJF, at en præcisering af ”normale driftmæssige principper” 
vil medføre en begrænsning i jordbrugernes mulighed for forskellige måder at 
etablere efterafgrøder på, og i hvor høj grad? 

Tillægsspørgsmål: Kan DJF opstille et sæt retningslinier for ”almindelige 
driftmæssige principper” for dyrkning af efterafgrøder. Dette skal omfatte arter af 
efterafgrøder, udsædsmængder, typer af dæksæd, såtidspunkter og såteknikker for 
de enkelte efterafgrøde arter? 
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Nedenstående notat (Bilag 1) er udarbejdet af seniorforsker Elly Møller 
Hansen og seniorforsker Ingrid K. Thomsen, Institut for 
Jordbrugsproduktion og Miljø.   
 
 
Med venlig hilsen 
Susanne Elmholt 
Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
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Bilag 1 
 
Notat vedrørende etablering af efterafgrøder 
Seniorforsker Elly Møller Hansen og seniorforsker Ingrid K. Thomsen, 
Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet (DJF), Aarhus Universitet 

Foulum, 16. marts 2009 
 
Grundlæggende gælder, at efterafgrøder skal etableres, så de er i stand til at 
optage kvælstof gennem efterår og evt. vinter og dermed effektivt minimere 
risikoen for kvælstofudvaskning. Målet er at opnå et godt plantedække, der 
kan udvikle sig, når hovedafgrøden er høstet. 
 
Der er både landbrugsmæssigt og lovmæssigt flere muligheder for at 
etablere efterafgrøder. Det gælder både mht. arter af efterafgrøde og 
dæksæd, såtidspunkt og såteknik. Ifølge lovgivningen kan der sås udlæg af 
græs, korsblomstrede og cikorie om foråret. Korn, græs og korsblomstrede 
kan sås omkring høst efter forskellige retningslinier mht. senest mulige 
såtidspunkt (bekendtgørelse nr. 786 af 22. juli 2008, bilag 3).  
 
Svar på spørgsmål stillet af Plantedirektoratet 2/2 og 6/2 2009 
 
Spørgsmål 1: Med hvor stor vægt vil områder som såteknik, såtidspunkt, 
udsædsmængde og gødskningsforhold indgå, hvis der skal opstilles guidelines for 
”normale driftmæssige principper”? 

Områderne ”såteknik” og ”såtidspunkt” behandles under spørgsmål 2 og 
”udsædsmængde” under spørgsmål 3. 

Gødskningsforhold opfattes her som betegnelse for, om jorden har god eller 
dårlig gødningskraft, dvs. om der f.eks. er tilført gødning fra flere eller færre 
end 0,8 dyreenheder (DE) pr. ha gennem længere tid. 

Generelt gælder det, at der ikke er foretaget sammenlignende undersøgelser 
af dyrkning af efterafgrøder ved højt og ved lavt antal DE. 

Etablering og vækst af udlæg af en efterafgrøde i en hovedafgrøde er bl.a. 
afhængig af, hvor kraftigt hovedafgrøden udvikler sig i løbet af sommeren, 
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som beskrevet i Grøn Viden 331, side 2 (http://efterafgrode.djfprojekt.dk). 
Alt andet lige vil der være større konkurrence fra hovedafgrøden over for en 
efterafgrøde på en jord med stor gødningskraft end på en jord med ringe 
gødningskraft. For at sikre en veletableret efterafgrøde, som er i stand til 
effektivt at optage kvælstof efter høst, vil det på en jord med god 
gødningskraft være hensigtsmæssigt at reducere udsædsmængden af 
hovedafgrøden eller at benytte en konkurrencestærk efterafgrøde (Grøn 
Viden 300 (http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/gvma300.pdf). 

Det er ikke undersøgt, om det i sådanne tilfælde vil være mere 
hensigtsmæssigt at så en efterafgrøde af f.eks. olieræddike før eller efter 
høst.  

 

Spørgsmål 2: Hvor stor vægt skal man lægge i såtidspunkt mht. indflydelse på 
etableringsresultatet for efterafgrøder? Kan der opstilles en oversigt over optimale 
såtidspunkter for forskellige efterafgrøder? 

Efterafgrøder kan etableres på forskellige tidspunkter, som omtalt i Grøn 
Viden 331 (http://efterafgrode.djfprojekt.dk). Udlæg er en forsøgsmæssig 
velafprøvet metode til etablering af efterafgrøder i vårsæd. Ved benyttelse af 
svagt voksende græsser, som f.eks. sildig alm. rajgræs i vårsæd, bør der 
lægges vægt på at få sået græsset samtidigt med hovedafgrøden eller 
hurtigst muligt derefter. Det bedst mulige såtidspunkt for græsudlæg i andre 
afgrøder end vårsæd (f.eks. vintersæd og majs) er utilstrækkeligt 
eksperimentelt belyst.  

Flere af de kombinationer af arter, udsåningsmetoder og -tidspunkter, der 
iflg. lovgivningen er mulighed for at anvende, er kun i ringe grad 
eksperimentelt belyst. Vejrforholdene, herunder især nedbøren, kan have 
stor indflydelse på udvikling og vækst af efterafgrøder. Dette gælder ikke 
mindst efterafgrøder, som sås omkring tidspunkt for høst af hovedafgrøden. 
Det skyldes dels den direkte effekt af vejret på fremspiringen af 
efterafgrøderne, dels den indirekte effekt som skyldes vejrets påvirkning af 
hovedafgrødens høsttidspunkt. En sen høst kan både hæmme en allerede 
etableret efterafgrøde og medvirke til sen etablering af en efterafgrøde, der 
sås efter høst af hovedafgrøden. Ved etablering om foråret vil jorden 
generelt være mere tjenlig til såning, og efterafgrøden vil have en længere 
periode med forventet optimale fugtighedsforhold, hvor den kan nå at 
udvikle sig. Under de rette betingelser kan der dog udvikles kraftige 
efterafgrøder, også ved såning omkring høst af hovedafgrøden. Men der 
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savnes viden om det mest optimale såtidspunkt og den mest optimale 
såmetode omkring høst, evt. differentieret efter geografisk placering. Dette 
fremgår f.eks. af citater i Grøn Viden 331, side 4 (link: 
http://efterafgrode.djfprojekt.dk). 

Der er ikke forsøgsmæssigt belæg for at udarbejde en oversigt over optimale 
såtidspunkter for forskellige efterafgrøder ud over den, der findes i 
bekendtgørelse nr. 786 af 22. juli 2008, bilag 3.   

 

Spørgsmål 3: Finder DJF, at der ved en reduktion af udsædsmængden til under det 
anbefalede vil være en signifikant dårligere etableret efterafgrøde?  

Alt andet lige vil en vellykket etablering kræve en vis mængde udsæd. 
Udsædsmængdens betydning ved dyrkning af efterafgrøder er ikke 
forsøgsmæssigt belyst, og det forventes, at udsædsmængden vil variere med 
såmetode og såtidspunkt. På http://efterafgrode.djfprojekt.dk/ under 
”Udsædsmængde og plantetal” er der vist eksempler på, at de 
udsædsmængder, der fra forskellig side ofte anbefales, kan medføre en 
særdeles god plantebestand, såfremt der sikres en god fremspiring af frøene. 
For olieræddike anbefales ofte 12-14 kg frø pr. ha. Hvis der tages 
udgangspunkt i såning af olieræddike med en frøvægt på 8 mg pr. 1000 frø 
og et ønske om 25 planter pr. m2, vil en udsædsmængde på blot 2 kg frø pr. 
ha være tilstrækkeligt, hvis vel at mærke alle frø spirer. Hvor langt man kan 
gå ned i udsædsmængde afhænger derfor af spirings- og vækstbetingelserne. 
Anvendelse af anbefalede udsædsmængder er således ingen garanti for, at 
etableringen vil lykkes, kun at der vil være tilstrækkeligt med spiredygtige 
frø i marken. 

Generelt set vil en reduktion af udsædsmængden til under det anbefalede 
ikke nødvendigvis medføre en dårligere etableret efterafgrøde.  

 

Spørgsmål 4: Finder DJF, at det vil være formålstjenligt i denne sammenhæng 
udelukkende at fokusere på etableringsresultatet? 

Plantedirektoratet foretager i forbindelse med den fysiske kontrol en 
vurdering af afgrødens dækningsgrad, hvor dækningsgrad refererer til den 
andel af jordoverfladen, der visuelt bedømt er dækket af efterafgrøde. 
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Resultatet af etableringen forekommer at være det mest formålstjenlige mål 
for efterafgrøders muligheder for effektiv kvælstofoptagelse. Der foreligger 
dog ikke forsøg til belysning af, hvilket resultat, der er nødvendigt for at 
sikre en effektiv kvælstofoptagelse. Det vides således ikke, hvilken 
dækningsgrad, der som minimum bør være af forskellige efterafgrøder for at 
sikre en effektiv kvælstofoptagelse. Vurderingen af dækningsgrad 
kompliceres desuden af, at efterafgrødernes dækningsgrad bestemmes på 
forskellige tidspunkter i forskellige marker. På 
http://efterafgrode.djfprojekt.dk/ under ”Billedserier af efterafgrøder” er der 
vist eksempler på forskellige plantetal (antal planter pr. m2) og tilhørende 
kvælstofoptagelse i overjordisk plantemateriale sidst i oktober. Af billederne 
fremgår det, at efterafgrødernes dækningsgrad er bestemt af det tidspunkt 
efterafgrøderne vurderes på. Plantetallet vil derfor være det mest nøjagtige 
mål for etableringsresultatet.  

Øget viden om hvilket plantetal af de forskellige efterafgrøder, der er 
nødvendigt for at opnå en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret, vil være en 
forudsætning for at vurdere, om der er opnået et tilstrækkelig godt 
plantedække. 

 

Spørgsmål 5: Finder DJF, at en præcisering af ”normale driftmæssige principper” 
vil medføre en begrænsning i jordbrugernes mulighed for forskellige måder at 
etablere efterafgrøder på, og i hvor høj grad? 

Som det fremgår af ovennævnte svar 1-4 kan man efter vores mening ikke 
den nuværende viden foreslå ”normale eller almindelige driftmæssige 
principper” for dyrkning af efterafgrøder, idet det forsøgsmæssige grundlag 
ofte er meget spinkelt eller helt mangler. Det er derfor vanskeligt nærmere 
at præcisere, hvordan efterafgrøder bør etableres ud over det, der er allerede 
er beskrevet i bekendtgørelse nr. 786 af 22. juli 2008, bilag 3.   

Præcisering f.eks. af udsædsmængder kan for visse jordbrugere medføre en 
begrænsning i mulighederne for at etablere efterafgrøder på den mest 
økonomiske måde. Dette kan ramme jordbrugere, der ved omhyggelig 
etablering er i stand til at opnå en veletableret efterafgrøde med en lille 
udsædsmængde (beskrevet under spørgsmål 1).  
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Tillægsspørgsmål: Kan DJF opstille et sæt retningslinier for ”almindelige 
driftmæssige principper” for dyrkning af efterafgrøder. Dette skal omfatte arter af 
efterafgrøder, udsædsmængder, typer af dæksæd, såtidspunkter og såteknikker for 
de enkelte efterafgrøde arter? 

Som beskrevet under spørgsmål 5 er det forsøgsmæssige grundlag for at 
opstille et sæt retningslinier for ”almindelige driftmæssige principper” i de 
fleste tilfælde utilstrækkeligt.   
Selv om udsædsmængden ikke er forsøgsmæssigt belyst, må det forventes, 
at udsædsmængden vil variere med såmetode og såtidspunkt. Et skøn for en 
differentieret udsædsmængde kan være:  
 
Ved udlæg om foråret:  

• Korsblomstrede: 5 kg/ha 
• Græs: 8 kg/ha 
• Cikorie: 5 kg/ha 

 
Ved udspredning af frø på jordoverfladen før eller efter høst:  

• Korsblomstrede: 10 kg/ha 
 
Ved såning med såmaskine efter høst:  

• Korsblomstrede: 6 kg/ha 
• Græs: 8 kg/ha 
• Korn: 60 kg/ha 

 
Anvendelse af disse udsædsmængder er dog ingen garanti for, at 
etableringen lykkes i alle tilfælde, kun at der vil være tilstrækkeligt med 
spiredygtige frø i marken. En mindre udsædsmængde vil under gunstige 
forhold kunne medføre en vellykket etablering under gunstige forhold. 
 
 
Sammenfatning 
Sammenfattende er vi ikke med vores nuværende viden i stand til at opstille 
mere præcise retningslinier for etablering af efterafgrøder end dem, der i 
forvejen er i bekendtgørelse nr. 786 af 22. juli 2008. Der er dog givet et 
skøn for en differentieret udsædsmængde, der kan medvirke til etablering af 
et godt plantedække også under ugunstige vækstforhold.  
 
Det ville være hensigtsmæssigt at gennemføre forsøg til at belyse følgende: 
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• Potentiale for kvælstofoptagelse og udvaskningsreduktion ved 
forskellige typer efterafgrøder, udlagt i forskellige afgrøder med 
forskellige metoder.  

• Det mindst acceptable plantedække eller plantetal med henblik på 
effektiv reduktion af udvaskningen. 

• Dyrkningssikkerhed på forskellige jordtyper og i forskellige egne af 
landet. 

• Omsætning og kvælstofmineralisering af nedmuldede efterafgrøder.  
 


