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Til Natur Erhvervsstyrelsen 

Vedrørende nye efterafgrødearter. Ny version af besvarelse, hvori der til-

lige redegøres for om der har været set på udenlandske forskningsresul-

tater.  

 

NaturErhvervstyrelsen har i mail den 6. februar 2013 bedt DCA – Nationalt center for 

Fødevarer og Jordbrug om en faglig opdatering med henblik på udarbejdelse af be-

kendtgørelse for jordbrugets anvendelse af gødning for planperioden 2013/2014. 

Henvendelsen begrundes således: 

  

Landbrugserhvervet vil gerne have størst mulig flexibilitet i forhold til valg af efter-

afgrøder(og alternativer), hvorfor NaturErhvervstyrelsen vil undersøge om der er 

nye arter der kan komme på listen over godkendte efterafgrøder. Blandt andet med 

baggrund i de nyeste forsøg med efterafgrøder i majs, bedes DCA redegøre for, om 

der er nye arter, der bør kunne anvendes som pligtige efterafgrøder. Hvis DCA me-

ner der er nye arter der bør med på listen arter der kan anvendes som efterafgrø-

der, bedes DCA redegøre for om der for disse nye arter, skal opsættes betingelser 

f.eks. for dato for udlægning eller nedpløjning/visning, hvis de skal have den sam-

me effekt som de eksisterende efterafgrøder. På nuværende tidspunkt kan følge ar-

ter anvendes:     

• Udlæg af græs*, korsblomstrede afgrøder og cikorie 

• Korn og græs sået før eller efter høst, dog senest 1. august 

• Korsblomstrede afgrøder sået før eller efter høst, dog senest 20. august 

• Frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde 

* Græsudlæg, som bruges som efterafgrøde, skal være rent græs uden kløver. 

 

Svaret skal koordineres med DCE. 

 

Efterfølgende har NaturErhvevsstyrelsen  i mail af 20. marts spurgt om, der i forbin-

delse med besvarelsen, har været set på forskningsresultater fra udlandet? 

 

Det samlede svar herunder vedr. udenlandske resultater er udarbejdet af seniorfor-

skere Elly Møller Hansen og Ingrid K. Thomsen, begge Institut for Agroøkologi. 
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Vurderinger af mulige nye arter af efterafgrøder indgår i to GUDP-projekter, Efter-

Majs og Opti-Plant, der begge er påbegyndt i 2012. I begge projekter indgår nye arter, 

men også arter, som det allerede på nuværende tidspunkt er muligt at benytte som 

lovpligtige efterafgrøder, f.eks. forskellige arter af græsser. De fleste af græsserne har 

stort set ikke tidligere været undersøgt som efterafgrøder, men er indgået i reglerne 

som en samlet gruppe af græsser. Formålet med vurderingerne af disse arter er at 

finde netop de arter, der er bedst egnede som efterafgrøder under forskellige dyrk-

ningsforhold.  Før projekterne blev påbegyndt, blev det undersøgt, om der findes 

udenlandske forskningsresultater vedrørende arter af efterafgrøder, der ikke hidtil er 

afprøvet under danske forhold. Afprøvning af efterafgrøder under dansk forhold er 

nødvendig, idet det danske klima adskiller sig fra klimaforholdene i de områder, hvor 

der oftest udføres forsøg med efterafgrøder (f.eks. Middelhavsområdet). Ud fra en 

samlet vurdering af mulige efterafgrøder blev det besluttet, hvilke efterafgrøder, der 

skulle indgå i forsøgene, som beskrives nedenfor.  

 

I EfterMajs indgår en lang række efterafgrøder udsået i majs til ensilage. Foruden 

græsser indgår olieræddike, vinterraps, cikorie, forskellige bælgplanter og en tropisk 

græs (bermudagræs). Bedømmelser af deres vækst fremgår af Mikkelsen et al. (2012). 

De foreløbige resultater vedrørende dyrkning i 2012 er, at græsser som hundegræs og 

strandsvingel samt cikorie ser lovende ud med hensyn til at klare konkurrencen fra 

majs. Disse arter er det allerede nu muligt at benytte som lovpligtige efterafgrøder. 

Det er dog for tidligt at anbefale en art frem for en anden. Olieræddike og vinterraps, 

som også pt. er mulige at benytte som lovpligtige efterafgrøder, synes ikke velegnede 

som efterafgrøder i majs. Den tropiske bermudagræs og bælgplanterne blev skadet af 

den forudgående ukrudtssprøjtning, hvorfor det ikke er muligt at vurdere bælgplan-

ternes egenskaber som ikke-lovpligtige efterafgrøder mht. at klare konkurrencen fra 

majs. I forsøget indgår desuden udvalgte arter af efterafgrøder i sideløbende forsøg 

med måling af nitratudvaskning og majsudbytter.  

 

I OptiPlant indgår der en række efterafgrøder sået eller udspredt i vinterhvede på ler-

jord og i vårbyg på sandjord. I forsøgene indgår græsser og korsblomstrede efteraf-

grøder, der er målrettet dyrkningsbetingelserne på de to jordtyper. Desuden indgår 

boghvede, honningurt, ikke-lovpligtige bælgplanter og blandinger med bælgplanter 

samt vinterrug og havre sået efter høst. I udvalgte arter og blandinger vil der i de to 

kommende afstrømningssæsoner (2013/14, 2014/15) blive bestemt nitratudvaskning.  

I OptiPlant indgår desuden undersøgelser over visse efterafgrøders jordløsende effekt 

under reduceret jordbearbejdning i sammenligning med deres effekt ved pløjning. De 

valgte arter er en olieræddike type (Structurator) og gul stenkløver, som sammenlig-

nes med en almindelig type olieræddike og jord uden efterafgrøder. Undersøgelserne 

påbegyndes i 2013. 

 

Da forsøgene i EfterMajs og OptiPlant kun har været gennemført et enkelt år, er det 

endnu ikke muligt ud fra disse forsøg at foreslå nye efterafgrøder, som kan komme 
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med på listen over godkendte arter. Begge forsøg gentages de kommende to vækstsæ-

soner.  
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