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NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder 

I forbindelse med en kommende revision og forenkling af efterafgrøde regler-

ne er der brug for en række beregninger, så det bliver nemmere at vælge imel-

lem forskellige løsningsmuligheder. NaturErhvervstyrelsen (NEST) har til 

brug herfor bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug besvare 

følgende tre spørgsmål: 

 

1. Som reglerne er nu kan man udlægge ekstra efterafgrøder for at opnå en 

forøgelse af ens samlede kvælstofkvote, denne forøgelse er beregnet såle-

des at der ikke er medregnet nogen eftervirkning på efterafgrøderne. 

NEST ønsker at ”ensrette” de forskellige efterafgrødetyper hvilket betyder 

at der skal være den samme eftervirkning (17/25 kg N/ha) for alle efte-

rafgrøder. Hvor mange kg vil man kunne hæve den samlede kvælstof-

norm med for hver udlagt ha efterafgrøder, hvis der er eftervirkning på 

efterafgrøderne? 

2. Hvis alle efterafgrøder får en eftervirkning på 25 kg N/ha hvorledes vil 

det så påvirke efterafgrødekravet for bedrifter der udbringer under 0,8 

DE/ha (nuværende krav 10 %)? 

3. Hvis eftervirkningen fjernes på alle efterafgrøder, hvor mange % flere ef-

terafgrøder vil det så være nødvendigt at udlægge – opgjort ift. 10 og 

14%-kravet ? – for at opnå samme effekt? 

Besvarelsen er udarbejdet af seniorforsker og temakoordinator for miljø og 

energi Finn Pilgaard Vinther, seniorforsker Elly Møller Hansen og seniorfor-

sker Ingrid K. Thomsen, alle Institut for Agroøkologi.  

Selv om besvarelsens beregninger udmønter sig i konkrete værdier, vil vi ger-

ne understrege, at der er stor usikkerhed om efterafgrøders effekt og deres ef-

tervirkning. Dertil kommer en endnu større usikkerhed omkring, hvordan ef-

fekten påvirkes af ændret praksis mht. jordbearbejdning om efteråret. Disse 

store usikkerheder gør det vanskeligt og uhensigtsmæssigt yderligere at bygge 

videre på de usikre skøn som grundlag for eventuel ny forenklet regulering på 

området. Vi mener, at der forud for dette er behov for en grundig drøftelse 
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med involverede parter af efterafgrødernes effekt og eftervirkning, og hvor-

dan det påvirkes af den øvrige regulering.  

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt 

Koordinator for myndighedsrådgivning 
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Notat vedrørende revision og forenkling af reglerne om efterafgrøders eftervirkning 

Finn Pilgaard Vinther, Elly Møller Hansen og Ingrid Kaag Thomsen, Institut for Agroøkologi 

 

I forbindelse med en kommende revision og forenkling af efterafgrøde reglerne er der brug for en 

række beregninger således at det bliver nemmere at vælge imellem forskellige 

løsningsmuligheder, og NaturErhvervstyrelsen (NEST) har brug for svar på følgende: 

1. Som reglerne er nu kan man udlægge ekstra efterafgrøder for at opnå en forøgelse af ens 

samlede kvælstofkvote, denne forøgelse er beregnet således at der ikke er medregnet nogen 

eftervirkning på efterafgrøderne. NEST ønsker at ”ensrette” de forskellige efterafgrødetyper 

hvilket betyder at der skal være den samme eftervirkning (17/25 kg N/ha) for alle 

efterafgrøder. Hvor mange kg vil man kunne hæve den samlede kvælstofnorm med for hver 

udlagt ha efterafgrøder, hvis der er eftervirkning på efterafgrøderne? 

2. Hvis alle efterafgrøder får en eftervirkning på 25 kg N/ha hvorledes vil det så påvirke 

efterafgrødekravet for bedrifter der udbringer under 0,8 DE/ha (nuværende krav 10 %)? 

3. Hvis eftervirkningen fjernes på alle efterafgrøder, hvor mange % flere efterafgrøder vil det så 

være nødvendigt at udlægge – opgjort ift. 10 og 14%-kravet ? – for at opnå samme effekt? 

 

Baggrund  

Overordnet er vi enige i, at det vil være hensigtsmæssigt med en forenkling af reglerne, hvor man 

gennem en årrække har lavet så mange justeringer og udbygninger, at det samlede regelgrundlag 

på gødningsområdet, herunder efterafgrødeområdet, i dag er meget indviklet og vanskeligt 

gennemskueligt. Effekten af efterafgrøder er anslået på basis af nogle få forsøg, som blev 

gennemført i løbet af 80’erne og 90’erne, og er i høj grad baseret på skøn og dermed behæftet 

med en betydelig usikkerhed. Effekten af efterafgrøder blev anslået til at være 25 kg N/ha som 

gennemsnit af jordtyper, og 16 kg N/ha på lerjord og 34 kg N/ha på sandjord, plus et tillæg i den 

udvaskningsreducerende effekt på 12 kg N/ha på brug over 0,8 DE/ha.  

Forudsætningerne dengang var især på to punkter anderledes end de er i dag: 

 For det første betyder indførelsen af det generelle virkemiddel ”Ingen jordbearbejdning 

efterår”, at referencen til efterafgrøder ikke længere er bar jord, men ubearbejdet jord 

bevokset med ukrudt og spildfrø. Denne jordbearbejdningseffekt er i ”Noget for noget” 

(Anonym, 2008) skønnet til at reducere udvaskningen med 18 kg N/ha på sandjord og 10 kg 

N/ha på lerjord (i det efterfølgende kaldet oprindelig jordbearbejdningseffekt). Da det 

imidlertid er tilladt at nedvisne ukrudt og spildfrø fra 1. oktober har vi efterfølgende vurderet 

(DJF, 2009), at effekten af virkemidlet ”Ingen jordbearbejdning efterår” skal reduceres med 3 

kg N/ha, og er dermed 15 kg N/ha på sandjord og 7 kg N/ha på lerjord (i det efterfølgende 

kaldet opdateret jordbearbejdningseffekt). Skal der tages højde for jordbearbejdningseffekten 

i beregningerne betyder det, at effekten af efterafgrøder etableret efter 2010, hvor reglen 

blev indført, skal reduceres til ca. det halve. 

 

 For det andet er der tidligere regnet med en gennemsnitlig marginaludvaskning på 0,33 kg N 

per kg handelsgødnings-N (0,38 for sand og 0,28 for ler). Men et reduceret gødningsforbrug og 

den generelle normreduktion på 15-16% betyder, at dyrkningen i dag foregår ved et lavere 

gødskningsniveau end tidligere, hvorved marginaludvaskningen også vurderes at være lavere 

end tidligere; 0,35 for sand og 0,25 for ler, og 0,30 i gennemsnit (Andersen et al., 2012). For 
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nemmere at kunne sammenligne med tidligere beregninger, er der imidlertid i alle beregninger 

i nærværende notat anvendt den oprindelige marginaludvaskning på i gennemsnit 0,33.  

I besvarelsen af spørgsmålene har vi anvendt forskellige forudsætninger mht. 

jordbearbejdningseffekt og marginaludvaskning. Forudsætningerne vil fremgå af de enkelte 

besvarelser. Vi gør opmærksom på, at et evt. valg af virkemiddel med tilhørende forudsætninger 

kan divergere fra, hvordan effekten af virkemidlet bliver vurderet i opgørelser under 

Vandplanerne og Grøn Vækst.   
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Spørgsmål 1: Hvor mange kg vil man kunne hæve den samlede kvælstofnorm med for hver udlagt 

ha efterafgrøder, hvis der er eftervirkning på efterafgrøderne?  

 

Besvarelse: 

Ifølge ”Vejledningen 2011/12” (Plantedirektoratet, 2011) kan jordbruger øge kvoten med 15 eller 

41 kg N/ha udlagt med efterafgrøder. Beregningerne er foretaget som vist i tabel 1, hvor der er 

taget udgangspunkt i tabel 12 i ”Noget for noget” (Anonym, 2008) med inddragelse af oprindelig 

jordbearbejdningseffekt.  

 

Tabel 1. Beregninger som ligger til grund for øget N kvote for frivilligt udlagte efterafgrøder 

(Plantedirektoratet, 2011). Der er taget udgangspunkt i ”Noget for noget” (Anonym, 2008), tabel 12, hvor 

der er korrigeret for oprindelig jordbearbejdningseffekt på 18 kg N/ha på sandjord og 10 kg N/ha på lerjord. 

Sand Ler Gens Sand Ler Gens

A. Udvaskningsreduktion uden 

      jordbearbejdningseffekt, kg N/ha
34 16 25 46 28 37

B. Oprindelig jordbearbejdningseffekt, kg N/ha 18 10 14 18 10 14

C. Udvaskningsreduktion korrigeret for 

      jordbearbejdningseffekt, kg N/ha
A - B 16 6 11 28* 18 23

D. Marginaludvaskning, kg N/kg N 0.38 0.28 0.33 0.38 0.28 0.33

E. Udvaskningsreduktion omregnet til 

    handelsgødningsækvivalenter, kg N/ha 
C/D 42 21 32 74 64 69

F. Eftervirkning/kvotereduktion, kg N/ha 23 11 17 31 19 25

Frivillige efterafgrøder for at øge kvoten:
Tilladt stigning  uden eftervirkning, kg N/ha E - F 19 10 15 43 45 44*

Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/haBereg-

ning

 
*Omregningsfaktorerne for tilladt stigning i N-kvote er i ”Vejledningen 2011/12” angivet til 15 og 41 kg N/ha, men skulle rettelig have 
været 15 og 44 kg N/ha, idet der er en fejl i tabel 12 i ”Noget for noget”, hvorfra værdierne formodes at stamme. Værdien markeret 
med * (28 kg N/ha) fremkommer som 46-18 = 28. I ”Noget for noget” er dette ved en fejl angivet til 26 kg N/ha.  

 

Nuværende beregning: uden eftervirkning; med oprindelig jordbearbejdningseffekt(tabel 1): 

Udlæg af frivillige efterafgrøder kan finde sted i sædskifter med vårsæd, hvor jordbearbejdning 

om efteråret i princippet kan foretages. Jordbearbejdning om efteråret før vårsåede afgrøder er 

imidlertid ikke længere muligt pga. reglen om ”Ingen jordbearbejdning efterår”, hvorfor 

efterafgrødeeffekten (A) skal reduceres med jordbearbejdningseffekten (B). 

Marginaludvaskningen er som gennemsnit af jordtyper sat til 0.33  (D); dvs. for hver kg tilført N 

antages 33% at blive udvasket. Derudfra kan det beregnes, hvor meget efterafgrødernes 

udvaskningsreduktion svarer til i handelsgødningsækvivalenter (E). Med de nuværende regler 

regnes der ikke med eftervirkning for frivillige efterafgrøder, dvs. ved udlæg af frivillige 

efterafgrøder bliver kvoten ikke reduceret med hhv. 17 eller 25 kg N/ha efterafgrøder på brug 

henholdsvis under eller over 0,8 DE/ha. Derfor får jordbruger ikke disse 17 eller 25 kg N/ha 

tilbage, hvis han udlægger frivillige efterafgrøder, så eftervirkningen (F) skal trækkes fra. Det skal 

bemærkes, at den samlede effekt af disse efterafgrøder bliver lavere.    

Ny beregning: med eftervirkning; med oprindelig jordbearbejdningseffekt (tabel 2). Hvis der skal 

være den samme eftervirkning (17/25 kg N/ha) for alle efterafgrøder, bliver kvoten pr. hektar 

frivillige efterafgrøder reduceret med hhv. 17 eller 25 kg N/ha. Disse kvælstofmængder skal derfor 

lægges til de oprindelige kvoter, som jordbruger får, hvis han dyrker frivillige efterafgrøder. Dvs., 



4 
 

at jordbruger kan øge kvoten med 15 eller 44 kg N/ha, plus de 17 og 25 kg N/ha i eftervirkning, 

eller i alt 32 kg N/ha under 0,8 DE/ha og 69 kg N/ha over 0,8 DE/ha (tabel 2). 

Tabel 2. Beregning af øget N kvote for frivilligt udlagte efterafgrøder hvis der indføres eftervirkning på 

17/25 kg N/ha. Der er i beregningerne korrigeret for oprindelig jordbearbejdningseffekt, dvs. 18 og 10 kg 

N/ha på hhv. sand- og lerjord. 

Sand Ler Gens Sand Ler Gens

A. Udvaskningsreduktion uden 

      jordbearbejdningseffekt, kg N/ha
34 16 25 46 28 37

B. Oprindelig jordbearbejdningseffekt, kg N/ha 18 10 14 18 10 14

C. Udvaskningsreduktion korrigeret for 

      jordbearbejdningseffekt, kg N/ha
A - B 16 6 11 28 18 23

D. Marginaludvaskning, kg N/kg N 0.38 0.28 0.33 0.38 0.28 0.33

E. Udvaskningsreduktion omregnet til 

    handelsgødningsækvivalenter, kg N/ha 
C/D 42 21 32 74 64 69

F. Eftervirkning/kvotereduktion, kg N/ha 23 11 17 31 19 25

Frivillige efterafgrøder for at øge kvoten:

Tilladt stigning med eftervirkning, kg N/ha  E 42 21 32 74 64 69

Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/haBereg-

ning

 
 

 

Ny beregning: med eftervirkning; med opdateret jordbearbejdningseffekt (tabel 3).  

Foretages beregningerne på samme måde som i tabel 2, men med opdaterede værdier for 

jordbearbejdningseffekt svarende til 15 kg N/ha på sandjord og 7 kg N/ha på lerjord, samt en 

eftervirkning på 17 og 25 kg N/ha fås omregningsfaktorerne i tabel 3. 

 

Tabel 3. Beregning af øget N kvote for frivilligt udlagte efterafgrøder hvis der indføres eftervirkning på 

17/25 kg N/ha. Der er i beregningerne korrigeret med opdaterede værdier for 

jordbearbejdningseffekt.

Sand Ler Gens Sand Ler Gens

A. Udvaskningsreduktion uden 

      jordbearbejdningseffekt, kg N/ha
34 16 25 46 28 37

B. Opdateret jordbearbejdningseffekt, kg N/ha 15 7 11 15 7 11

C. Udvaskningsreduktion korrigeret for 

      jordbearbejdningseffekt, kg N/ha
A - B 19 9 14 31 21 26

D. Marginaludvaskning, kg N/kg N 0.38 0.28 0.33 0.38 0.28 0.33

E. Udvaskningsreduktion omregnet til 

    handelsgødningsækvivalenter, kg N/ha 
C/D 50 32 41 82 75 78

F. Eftervirkning/kvotereduktion, kg N/ha 23 11 17 31 19 25

Frivillige efterafgrøder for at øge kvoten:

Tilladt stigning med eftervirkning, kg N/ha  E 50 32 41 82 75 78

Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/haBereg-

ning

 
 

 

Ny beregning: med eftervirkning; uden jordbearbejdningseffekt (tabel 4). 

I den nuværende regulering er det muligt at anvende en række alternative virkemidler i stedet for 

efterafgrøder, såsom mellemafgrøder, reduceret kvote eller energiafgrøder. Ved beregning af 

omregningsfaktorer for disse alternative virkemidler er ikke taget hensyn til jordbearbejdnings-
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effekten, og kun i beregningen af omregningsfaktoren for hvor meget kvælstof landmanden kan 

øge kvoten med, hvis han vælger at udlægge frivillige efterafgrøder, tages der hensyn til 

jordbearbejdningseffekten.  

Tabel 4 viser, hvad den øgede kvote vil være for frivillige efterafgrøder, hvis der heller ikke i denne 

beregning tages hensyn til jordbearbejdningseffekten. 

Tabel 4. Beregning af øget N kvote for frivilligt udlagte efterafgrøder hvis der indføres eftervirkning på 

17/25 kg N/ha og hvis der ikke tages hensyn til jordbearbejdningseffekten, svarende til tabel 11 i ”Noget for 

noget” (Anonym, 2008). 

Sand Ler Gens Sand Ler Gens

A. Udvaskningsreduktion uden 

      jordbearbejdningseffekt, kg N/ha
34 16 25 46 28 37

B. Jordbearbejdningseffekt, kg N/ha 0 0 0 0 0 0

C. Udvaskningsreduktion korrigeret for 

      jordbearbejdningseffekt, kg N/ha
A - B 34 16 25 46 28 37

D. Marginaludvaskning, kg N/kg N 0.38 0.28 0.33 0.38 0.28 0.33

E. Udvaskningsreduktion omregnet til 

    handelsgødningsækvivalenter, kg N/ha 
C/D 89 57 73 121 100 111

F. Eftervirkning/kvotereduktion, kg N/ha 23 11 17 31 19 25

Frivillige efterafgrøder for at øge kvoten:

Tilladt stigning med eftervirkning, kg N/ha  E 89 57 73 121 100 111

Bereg-

ning

Over 0,8 DE/haUnder 0,8 DE/ha

 
 

 

Opsamling vedr. besvarelsen af spørgsmål 1 

Tabel 5 giver en opsummering af omregningsfaktorerne beregnet ud fra de forskellige 

forudsætninger og med en marginaludvaskning på 0,33 som gennemsnit af jordtyper.  

Tabel 5. Opsummering af de forskellige beregningsmetoder ved udlægning af frivillige efterafgrøder. 

Metode nr. 

Forudsætninger 

Omregningsfaktor for øget 

kvote (kg N/ha) pr. ha udlagt 

med frivillige efterafgrøder: 

Eftervirkning Jordbearbejdningseffekt 
Under 0,8 

DE/ha 

Over 0,8 

DE/ha 

1    +(oprindelig effekt) 15 44 

2 + +(oprindelig effekt) 32 69 

3 + +(opdateret effekt) 41 78 

4 + - 73 111 

 

Det skal nævnes, at metode 4 i tabel 5 svarer til metoden anvendt ved beregning af 

omregningsfaktorerne mellem efterafgrøder og alternativer, såsom mellemafgrøder, reduceret 

kvote eller energiafgrøder.  
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Spørgsmål 2: Hvis alle efterafgrøder får en eftervirkning på 25 kg N/ha, hvorledes vil det så 

påvirke efterafgrødekravet for bedrifter der udbringer under 0,8 DE/ha (nuværende krav 10 %)? 

Besvarelse: 

Udgangspunktet er, at der på brug under 0,8 DE/ha skal udlægges pligtige efterafgrøder på 10% af 

efterafgrødegrundarealet, og at kvoten samtidig reduceres med 17 kg N/ha med efterafgrøder. 

Hvis kvoten i stedet reduceres med 25 kg N/ha, dvs. med 8 kg N/ha mere end tidligere, vil 

udvaskningsreduktionen blive øget, og spørgsmålet er, hvor mange procent efterafgrøder man 

kan nøjes med, for at opnå samme effekt, som hvis kvoten kun blev reduceret med 17 kg N/ha. 

Beregning af dette er vist i tabel 6.   

 

Tabel 6. Krav til areal med efterafgrøder hvis alle efterafgrøder får en eftervirkning på 25 kg N/ha. Der er 

taget udgangspunkt i den oprindelige effekt af efterafgrøder uden jordbearbejdningseffekt og med 

oprindelig marginaludvaskning som i ”Noget for noget” (Anonym, 2008).  

Sand Ler Gens

A. Øget eftervirkning fra 17 til 25 kg N/ha 11 5 8

B. Marginaludvaskning, kg N/kg N 0.38 0.28 0.33

C. Handelsgødningsækv., kg N/ha A x B 4.1 1.4 2.8

D. Effekt af efterafgrøder, kg N/ha 34 16 25

E. Effekt af øget eftervirkning, kg N/ha C 4.1 1.4 2.8

F. Effekt i alt af 10% efterafgrøder, kg N/ha D + E 38.1 17.4 27.8

Efterafgrødekrav for at opnå oprindelig effekt (D), % 10/(F x D) 8.9 9.2 9.0

Bereg-

ning

Under 0,8 DE/ha

 

Hvis eftervirkningen øges fra 17 til 25 kg N/ha (tabel 6), dvs., hvis kvoten reduceres med 

yderligere 8 kg N/ha (A), betyder det med en marginaludvaskning på i gennemsnit 0,33 kg N/kg N 

(B), at reduktionen i udvaskningen som gennemsnit af jordtyper øges med 2,8 kg N/ha (C).  Idet 

det som gennemsnit af jordtyper antages, at 1 ha efterafgrøder reducerer udvaskningen med 25 

kg N/ha (D), og at ændringen af eftervirkning reducerer udvaskningen med yderligere 2,8 kg N/ha 

(E) hvorved den samlede udvaskningsreduktion af de 10% efterafgrøder bliver 27,8 kg N/ha (F), 

betyder det, at det kun er nødvendigt med 9% efterafgrøder på brug under 0,8 DE/ha for at opnå 

en reduktion i udvaskningen på 25 kg N/ha.  

 

Beregning med opdateret jordbearbejdningseffekt:  

I beregningerne i Tabel 6 er der ikke taget hensyn til jordbearbejdningseffekten. Foretages 

beregningerne på samme måde som i tabel 6, men hvor efterafgrødeeffekten er reduceret 

svarende til opdaterede værdier for jordbearbejdningseffekt, dvs. reduceret med 15 kg N/ha på 

sandjord og 7 kg N/ha på lerjord, fås værdierne i tabel 7 for brug under 0,8 DE/ha. 
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Tabel 7. Krav til areal med efterafgrøder hvis alle efterafgrøder får en eftervirkning på 25 kg N/ha. Der er 

taget udgangspunkt i opdaterede værdier for. jordbearbejdningseffekt. 

Sand Ler Gens

A. Øget eftervirkning fra 17 til 25 kg N/ha 11 5 8

B. Marginaludvaskning, kg N/kg N 0.38 0.28 0.33

C. Handelsgødningsækv., kg N/ha A x B 4.1 1.4 2.8

D. Effekt af efterafgrøder, kg N/ha 19 9 14

E. Effekt af øget eftervirkning, kg N/ha C 4.1 1.4 2.8

F. Effekt i alt af 10% efterafgrøder, kg N/ha D + E 23.1 10.4 16.8

Efterafgrødekrav for at opnå oprindelig effekt (D), % 10/(F x D) 8.2 8.6 8.3

Bereg-

ning

Under 0,8 DE/ha

 

 

Spørgsmål 3: Hvis eftervirkningen fjernes på alle efterafgrøder, hvor mange % flere efterafgrøder 

vil det så være nødvendigt at udlægge – opgjort ift. 10 og 14%-kravet – for at opnå samme effekt?  

Besvarelse: 

Udgangspunktet er, at hvis kvoten ikke skal reduceres for eftervirkning (17/25 kg N/ha), vil 

udvaskningen stige og udvaskningsreduktionen blive mindre. Hvor mange ekstra efterafgrøder, 

der skal udlægges for at opnå samme effekt, som hvis kvoten reduceres med hhv. 17 og 25 kg 

N/ha fremgår af Tabel 8. 

 

Tabel 8. Krav til areal med efterafgrøder hvis eftervirkningen fjernes for alle efterafgrøder. Der er taget 

udgangspunkt i den oprindelige effekt af efterafgrøder uden korrektion for jordbearbejdningseffekt og med 

oprindelig marginaludvaskning som i ”Noget for noget” (Anonym, 2008).  

Sand Ler Gens Sand Ler Gens

A. Kvote øges med, kg N/ha 23 11 17 31 19 25

B. Marginaludvaskning, kg N/kg N 0.38 0.28 0.33 0.38 0.28 0.33

C. Stigning i udvaskning, kg N/ha A x B 8.7 3.1 5.9 11.8 5.3 8.6

D. Effekt af efterafgrøder, kg N/ha 34 16 25 46 28 37

E. Effekt reduceres til, kg N/ha D - C 25.3 12.9 19.1 34.2 22.7 28.5

F. Nuværende efterafgrødekrav, % 10 10 10 14 14 14

Efterafgrødekrav for at opnå oprindelig effekt (D), % F/(E x D) 13.5 12.4 12.9 18.8 17.3 18.1

Bereg-

ning

Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/ha

 

Hvis reguleringen af den gødningsmæssige eftervirkning fjernes (tabel 8), betyder det, at kvoten 

øges med 17 eller 25 kg N/ha efterafgrøder på brug med hhv. under og over 0,8 DE/ha (A). Det 

medfører, at udvaskningen øges med hhv. 5,9 eller 8,6 kg N/ha (C), hvorved den 

udvaskningsreducerende effekt reduceres til hhv. 19,1 eller 28,5 (E). For at opnå den oprindelige 

effekt af efterafgrøderne (D) er det derfor nødvendigt at øge efterafgrødekravet fra 10%  til 13% 

på brug under 0,8 DE/ha og fra 14% til 18% på brug over 0,8 DE/ha.    

Beregning med opdateret jordbearbejdningseffekt:  

I beregningerne i tabel 8 er der ikke taget hensyn til den opdaterede jordbearbejdningseffekt. 

Foretages beregningerne på samme måde som i tabel 8, men hvor efterafgrødeeffekten er 
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reduceret svarende til opdaterede værdier for jordbearbejdningseffekt, dvs. reduceret med 15 kg 

N/ha på sandjord og 7 kg N/ha på lerjord, fås værdierne i tabel 9. 

Tabel 9. Krav til areal med efterafgrøder hvis eftervirkningen fjernes for alle efterafgrøder. Der er taget 

udgangspunkt i opdaterede værdier for jordbearbejdningseffekt. 

Sand Ler Gens Sand Ler Gens

A. Kvote øges med, kg N/ha 23 11 17 31 19 25

B. Marginaludvaskning, kg N/kg N 0.38 0.28 0.33 0.38 0.28 0.33

C. Stigning i udvaskning, kg N/ha A x B 8.7 3.1 5.9 11.8 5.3 8.6

D. Effekt af efterafgrøder, kg N/ha 19 9 14 31 21 26

E. Effekt reduceres til, kg N/ha D - C 10.3 5.9 8.1 19.2 15.7 17.5

F. Nuværende efterafgrødekrav, % 10 10 10 14 14 14

Efterafgrødekrav for at opnå oprindelig effekt (D), % F/(E x D) 18.5 15.2 16.9 22.6 18.8 20.7

Under 0,8 DE/ha Over 0,8 DE/haBereg-

ning

 

 

Afsluttende bemærkninger 

Selv om beregningerne ovenfor udmønter sig i konkrete værdier, vil vi gerne understrege, at der 

er stor usikkerhed om efterafgrøders effekt og deres eftervirkning. Dertil kommer en endnu større 

usikkerhed omkring, hvordan effekten påvirkes af ændret praksis mht. jordbearbejdning om 

efteråret. Disse store usikkerheder gør det vanskeligt og uhensigtsmæssigt yderligere at bygge 

videre på de usikre skøn som grundlag for eventuel ny forenklet regulering på området. Vi mener, 

at der forud for dette er behov for en grundig drøftelse med involverede parter af 

efterafgrødernes effekt og eftervirkning, og hvordan det påvirkes af den øvrige regulering.  
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