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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen. 

Vedrørende ”Frø blandinger som efterafgrøder der kan anvendes som 

miljøfokusområder i forbindelse med den grønne støtte” 

NaturErhvervsstyrelsen har den 24. februar 2014 fremsendt bestilling til DCA om et 

fagligt bidrag til beslutningsoplæg vedrørende ”Frø blandinger som efterafgrøder 

der kan anvendes som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne støtte”. Op-

gaven udføres i henhold til Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet 

om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. på AU/DCA 2014-2017 

og er anført som ID nr. FM-18 i bilag 2 til aftalen.  

 

Ifølge bestillingen er baggrunden: 

 

” Fra 2015 vil 30 % af basisstøtten (enkeltbetalingen) blive afhængig af en række 

grønne krav. Et af disse krav er at 5 % af omdriftsarealet skal udlægges med miljø-

elementer/ miljøfokusarealer. Ø-udvalgets har godkendt hvilke elementer der 

kan/skal indgå som miljøfokusarealer i den grønne støtte. Et af disse elementer er 

efterafgrøder.  

NaturErhvervstyrelsen er i gang med at undersøges hvordan efterafgrøderne i 

praksis kan implementeres som element i den grønne støtte. Det skal dog bemærkes 

at de delegere retsakter ikke er endelige vedtaget, og at der derfor fortsat kan kom-

me ændringer til bestemmelserne om implementeringen.  

Der findes allerede i dag et efterafgrødekrav som en del af den nationale regulering, 

der implementerer Nitratdirektivet. Brugen af efterafgrøder som miljøfokusarealer 

skal derfor nøje tænkes sammen med efterafgrødereglerne i den nationale regule-

ring.  

Der er fastsat en række betingelser for efterafgrøder hvis de skal anvendes som mil-

jøfokusarealer. En af dem er at etablering af efterafgrøder skal ske ved såning af en 

blanding af frø eller ved udsåning af græs som udlæg. Medlemsstaterne skal fast-

lægge en liste over frøblandinger.”  

 

Vedlagte svar er udarbejdet af seniorforskerne Elly Møller Hansen, Ingrid K. Thom-

sen og Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.  
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Svar vedrørende bestillingen:  

”Frø blandinger som efterafgrøder der kan anvendes som miljøfokusområder i forbindelse 

med den grønne støtte” 

 

Svaret er udarbejdet af Elly Møller Hansen, Ingrid K. Thomsen og Peter Sørensen, Institut for 

Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

 

Som skrevet i bestillingen fra NAER er baggrunden: 

”Fra 2015 vil 30 % af basisstøtten (enkeltbetalingen) blive afhængig af en række grønne krav. Et af 

disse krav er at 5 % af omdriftsarealet skal udlægges med miljøelenemte/ miljøfokusarealer. Ø-

udvalgets har godkendt hvilke elementer der kan/skal indgå som miljøfokusarealer i den grønne 

støtte. Et af disse elementer er efterafgrøder.  

NaturErhvervstyrelsen er i gang med at undersøges hvordan efterafgrøderne i praksis kan 

implementeres som element i den grønne støtte. Det skal dog bemærkes at de delegere retsakter ikke 

er endelige vedtaget, og at der derfor fortsat kan komme ændringer til bestemmelserne om 

implementeringen.  

Der findes allerede i dag et efterafgrødekrav som en del af den nationale regulering, der 

implementerer Nitratdirektivet. Brugen af efterafgrøder som miljøfokusarealer skal derfor nøje 

tænkes sammen med efterafgrødereglerne i den nationale regulering.  

Der er fastsat en række betingelser for efterafgrøder hvis de skal anvendes som miljøfokusarealer. 

En af dem er at etablering af efterafgrøder skal ske ved såning af en blanding af frø eller ved 

udsåning af græs som udlæg. Medlemsstaterne skal fastlægge en liste over frøblandinger”.  

 

Problemstillingen jf. bestillingen: 

”Det fremgår af forordningen, at efterafgrøder som miljøfokusareal blandt andet skal bestå af en 

blanding af frø eller udlæg af græs.   

 

Efterafgrøde frøblandingerne kan bestå af 2 eller flere arter og procentfordelingen bør tilgodese at 

plantedækket reelt kommer til at bestå af flere arter”. 

 

”Aarhus Universitet bedes komme med et bud på følgende: 

1. En liste over anvendelige blandinger, hvor der tages udgangspunkt i de arter, der i de 

nationale regler kan anvendes som efterafgrøder. Ved forslag til frøblandinger skal der 

tages højde for blandingens etableringspotentiale”.   

SVAR: 

På nuværende tidspunkt kan følgende arter anvendes som efterafgrøder (Anonym 2013):     

1. Udlæg af græs*, korsblomstrede afgrøder og cikorie 

2. Korn og græs sået før eller efter høst, dog senest 1. august 
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3. Korsblomstrede afgrøder sået før eller efter høst, dog senest 20. august 

4. Frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde 

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

 

Flere af de kombinationer af arter, udsåningsmetoder og -tidpunkter, der iflg. lovgivningen er 

mulighed for at anvende, er kun i ringe grad eksperimentelt belyst. Ligeledes er udsædmængdens 

betydning og det faktiske antal planter pr. m
2
 ikke belyst i forhold til arternes 

udvaskningsreducerende effekt. 

 

Ud fra ovennævnte efterafgrøderegler kan følgende anvendes til miljøfokusarealer: 

  

Udlæg forår: 

 Udlæg af græs sået om foråret kan anvendes på miljøfokusarealer som under de nuværende 

efterafgrøderegler. 

 Under de nuværende efterafgrøderegler anvendes korsblomstrede afgrøder generelt ikke 

som udlæg sået om foråret, men ved såning før eller efter høst. Dog vil den korsblomstrede 

farvevajd skulle sås som udlæg (se også nedenfor). 

 Cikorie kan under de nuværende efterafgrøderegler anvendes som udlæg sået om foråret. 

Arten anvendes formentlig kun i begrænset omfang pga. forholdsvis dyr udsæd (Knudsen, 

2013). Hvis cikorie skal anvendes på miljøfokusarealer, skal den blandes med en eller flere 

andre arter. Her vil blanding med græs være den mest oplagte mulighed. Blanding med den 

korsblomstrede farvevajd kan være en anden løsning, hvis det er muligt at fremskaffe frø. 

Såning før 1. august: 

 Under de nuværende efterafgrøderegler kan korn og græs sås før eller efter høst, dog senest 

1. august. I praksis anvendes denne metode formentlig først og fremmest ved såning efter 

høst (Knudsen, 2013) og derfor kun i begrænset omfang, da de færreste landbrugsafgrøder 

høstes før 1. august. Hvis der dyrkes vinterbyg, vil det dog oftest være muligt at så 

efterafgrøder efter høst og før den 1. august, men afgrøden vil i de fleste tilfælde blive 

efterfulgt af vinterraps. Hvis metoden skal kunne anvendes på miljøfokusarealer, skal der 

udsås i) en blanding af to eller flere kornarter ii) korn i blanding med græs eller iii) græs i 

renbestand.  

Såning før 20. august: 

 Generelt anvendes korsblomstrede afgrøder under de nuværende efterafgrøderegler ved 

såning før eller efter høst, dog senest 20. august. Hvis metoden skal anvendes på 

miljøfokusarealer, skal der udsås en blanding af to eller flere korsblomstrede arter. I 

blandingen kan indgå f.eks. olieræddike, gul sennep, vinterraps, vårraps, rybs, turnips, 

foderradise og fodermarvkål. De to førstnævnte benyttes i størst udstrækning under de 

nuværende efterafgrøderegler (Østergaard, 2011).  

Frøgræs: 

 Frøgræs, der efter høst fortsætter som efterafgrøde, antages også at kunne anvendes under de 

kommende regler for miljøfokusarealer. 
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2. For hver blanding skal der angives et blandingsforhold (f.eks. min. 30 % frø). For at sikre 

at plantetallet i blandingsefterafgrøderne afspejler blandingen foreslås at blan-

dingsprocenter udregnes på baggrund af antal frø og ikke på baggrund af vægt – AU bedes 

kommentere på dette. 

SVAR: 

NAER anfører, at når der ses bort fra græs, skal frøblandingerne til miljøfokusarealer bestå af to 

eller flere arter, samt at procentfordelingen bør tilgodese, at plantedækket reelt kommer til at bestå 

af flere arter. Det angives dog ikke, hvor mange planter, der skal findes i marken for at bestanden 

kan blive defineret som værende en blanding. 

 

En given procentvis fordeling af efterafgrødearter i udsæden er ikke ensbetydende med, at den 

samme fordeling vil være at finde som etablerede planter i marken. Mange forhold har indflydelse 

på antallet af frø, der spirer af hver art.  

 

Hvis udsædsmængden skal resultere i et bestemt minimum af etablerede planter af hver 

efterafgrødeart, har det stor betydning, hvor mange frø, der sås/udstrøs af hver art. Der vil være 

behov for at forsøge at gardere sig mod, at en af efterafgrøde etableres utilstrækkeligt. 

Kontrolreglerne for blandinger af efterafgrøder vil derfor influere på det blandingsforhold, der kan 

anbefales. I tilfælde af krav om en høj andel etablerede planter af hver art kan det være mest sikkert 

at udså efterafgrødeblandinger med ligeligt antal frø, f.eks. 50% af hver i en tokomponentblanding. 

Men da der ikke er opstillet kriterier for en krævet artsfordeling mht. at opnå status som 

miljøfokusafgrøde, kan vi ikke angive de efterspurgte blandingsforhold. Nedenfor er beskrevet 

faktorer, der kan have indflydelse på blandingsforholdet og såning af blandinger.  

 

Forskellige efterafgrøder kan have meget forskellig tusindkornsvægt (TKV, g/1000 frø) og TKV 

varierer inden for de enkelte arter (Suhr et al., 2005). Derfor er det, som foreslået i spørgsmålet, 

formålstjenligt at blandingsprocenter udregnes på baggrund af antal frø og ikke på baggrund af 

vægt. Der er i de nuværende efterafgrøderegler ikke angivet udsædsmængder for de enkelte 

efterafgrødearter. For at kunne beregne, hvor mange frø der typisk udsås af forskellige 

efterafgrøder, er der i tabel 1 taget udgangspunkt i gennemsnitsværdier for både udsædsmængder og 

TKV. Ud fra en sådan tabel kan blandingsforhold beregnes.  
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Tabel 1. Gennemsnitlig udsædsmængde (kg/ha) og tusindkornsvægt (TKV, g/1000 frø) for 

forskellige efterafgrøder. Interval i parentes. Kilde: Knudsen (2013), hvor intet andet er nævnt.  

 Udsæds-

mængde  

TKV Antal udsåede frø/m
2
 

(afrundet) 

Gul sennep  9 (7-10) 6 (3-8) 150  

Olieræddike 13 (10-15) 8 (5-11) 160 

Vinterraps 6 (5-6) 4 (3-5) 150 

Cikorie 4
a
 1,3 (1-1,5) 300 

Vårsæd 90 (80-100) 40 (35-45) 230 

Vintersæd 90 (80-100) 35 (30-40) 260 

Farvevajd 5
b
 2,5

c
 200 

Græs (storfrøet)
d
 8 (5-10) 3 (2-4) 270 

Græs (småfrøet)
e
 5

f
 1,2 (1-1,3)

c
 420 

a 
Afprøvet i GUDP-projektet EfterMajs med 5 kg/ha, men visuelle bedømmelser tyder på, at 5 kg/ha har 

været mere end nødvendigt. 
b 

Østergaard og Thorup-Kristensen (2008).  
c
 Suhr et al. (2005). 

d
 F.eks. alm. 

rajgræs eller italiensk rajgræs. 
e
 Hundegræs.  

f
 Afprøvet i GUDP-projekt EfterMajs med bl.a. hundegræs, 5 

kg/ha (Mikkelsen et al., 2012 og 2013).  

  

Ikke alle frø i en efterafgrødeblanding vil være spiredygtige. For certificeret udsæd gælder, at et vist 

minimum af frø skal kunne spire i laboratorium, typisk 75-80%.  Hvis der f.eks. udsås 13 kg 

olieræddike med en TKV på 8 g/1000 frø og 80% er spiredygtige, vil det resultere i udsåning af 130 

spiredygtige frø pr. m
2
. Hvis der, som for mellemafgrøder, kræves 50 pl./m

2
, vil dette kræve en 

markspiringsprocent på 38%.   

 

Ved blanding af frø før såning/udstrøning kan der være risiko for, at frø fra forskellige arter med 

forskellig TKV lejrer sig forskelligt i maskinen, der benyttes til såning/udstrøning af frøene. Det 

kan betyde, at arterne i en blanding bliver uensartet fordelt i marken, f.eks. pletvis eller i striber. Det 

er vigtigt, at der tages stilling til, om dette er tilladt ifølge kontrolreglerne. Ligeledes bør der tages 

stilling til, om etablering af én efterafgrødeart på den ene halvdel af en mark og en anden 

efterafgrødeart på den anden halvdel anerkendes som miljøfokusareal. Dette kan have betydning for 

frøblandinger, hvor ensartet såning/udstrøning af to eller flere arter i en og samme arbejdsgang er 

vanskelig. 

 

Visse efterafgrøder vælges i dag målrettet for at minimere sygdomsrisikoen i den efterfølgende 

afgrøde. For eksempel anbefales olieræddike frem for gul sennep som efterafgrøde for at minimere 

risikoen for opformering af visse sædskiftesygdomme i raps og kartofler (Knudsen, 2013). Det kan 

derfor i nogle tilfælde være uhensigtsmæssigt at blande olieræddike med gul sennep (se svar på 

spørgsmål 4 vedrørende evt. blanding med rug).  
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3. Angiv et blandingsforhold mellem gul sennep og olieræddike således at mellemafgrøder 

også kan anvendes i forbindelse med den grønne støtte. 

SVAR: For mellemafgrøder kan anføres samme bemærkninger som ovenfor i spørgsmål 2 

vedrørende kontrolregler og sikker etablering af blandinger. Det vil sige, at de kommende 

kontrolregler for blandinger af mellemafgrøder vil influerer på det blandingsforhold, der kan 

anbefales.  

   

4. Er der yderligere arter eller blandinger end dem der i dag kan anvendes som efterafgrøder 

med tilsvarende effekt. 

SVAR: 

Vurderinger af mulige og evt. nye arter af efterafgrøder indgår bl.a. i to igangværende GUDP-

projekter, EfterMajs og OptiPlant, der begge er påbegyndt i 2012. I projekterne bedømmes nye 

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

efterafgrøder, f.eks. forskellige arter af græsser.  

I EfterMajs tyder bedømmelserne af efterafgrøderne på, at de mest velegnede efterafgrøder til 

såning i majs findes blandt de efterafgrøder, det allerede er muligt at benytte som lovpligtige 

efterafgrøder (Mikkelsen 2012 og 2013). I OptiPlant er det endnu for tidligt at drage konklusioner 

for ikke-lovpligtige efterafgrøder mht. etableringssucces og kvælstofoptagelse.  

Under de nuværende efterafgrøderegler er det ikke tilladt at så rug efter 1. august. I tidligere forsøg 

fandt Andersen et al. (1986), at såning af rug midt i september resulterede i en kvælstofoptagelse i 

slutningen af november på 18-23 kg N/ha. Tilsvarende fandt Andersen et al. (1994), at såning den 

10. september resulterede i en kvælstofoptagelse i slutningen af november på 15-35 kg N/ha. I 

forskningsprojektet HighCrop tyder foreløbige resultater på, at udsåning af rug i blanding med 

vinterraps som efterafgrøde kan have stor kapacitet til at reducere udvaskningen ved såning d. 23. 

august. Effekten varierede dog betydeligt fra år til år. I år med ringe effekt blev rugen sået omkring 

10. september.  

På baggrund af ovenstående kunne rug være en mulig kandidat til blanding med olieræddike ved 

såning/udstrøning inden 20. august. Så vidt vides, er der dog ikke foretaget danske forsøg med 

udstrøning af rug inden høst. Hvis blanding af olieræddike med rug i stedet for gul sennep tillades, 

vil det være muligt at minimere risikoen for opformering af visse sædskiftesygdomme, som omtalt i 

svar på spørgsmål 2. 
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