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NaturErhvervstyrelsen 

Notat vedr. vurdering af effekt af ny teknik til etablering af ef-
terafgrøder i majs 

NaturErhvervstyrelsen har den 7. januar 2015 fremsendt bestilling til DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, på et notat vedr. vurde-
ring af effekt af ny teknik til etablering af efterafgrøder i majs. 
  
Vedlagte besvarelse er udarbejdet af forsker Jim Rasmussen og seniorforsker Elly 
Møller Hansen, begge Institut for Agroøkologi. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018”.  
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Notat vedr. vurdering af effekt af ny teknik til etablering af efterafgrøder i majs 
Jim Rasmussen og Elly Møller Hansen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 
 
 
BAGGRUND 
SEGES har i et brev af 2. januar 2015 spurgt NaturErhvervstyrelsen (NAER), om en ny teknik til 
etablering af efterafgrøder i majs kan godkendes. I den forbindelse har NAER den 7. januar 2015 
anmodet DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at vurdere, hvorvidt den 
beskrevne metode sikrer en effekt af de udlagte efterafgrøder, der kan sidestilles med effekten af 
efterafgrøder etableret med normale driftsmæssige principper. 
 
Etableringsteknikken er udviklet i forbindelse med et GUDP-projekt (Reduceret 
kvælstofudvaskning fra majs ved målrettet brug af efterafgrøder (EfterMajs)). Ud fra undersøgelser 
af kvælstofoptagelse i forskellige afstande fra kornrækker, er det SEGES opfattelse, at efterafgrøden 
er i stand til at optage nitratkvælstof effektivt også i det bånd, hvor der ikke etableres efterafgrøde. 
SEGES mener derfor, at det er i overensstemmelse med normale driftsmæssige principper at 
etablere efterafgrøder i majs på denne måde. 
 
BESVARELSE 
Det samlede planteoptag af kvælstof på et givent areal (f.eks. per ha) afhænger bl.a. af plantetæthed 
og plantevækst. Derfor vil kvælstofoptaget i en efterafgrøde afhænge af, hvor godt etableringen 
lykkes. Hvor stor en mængde kvælstof en efterafgrøde kan optage i løbet af efteråret og vinteren, 
afhænger desuden af tidspunkt for såning af efterafgrøden, majsens høsttidspunkt og mængden af 
plantetilgængeligt kvælstof i jorden.    
 
NAER anmoder om en vurdering af, hvorvidt den beskrevne nye teknik kan sidestilles med effekten 
af efterafgrøder etableret med normale driftsmæssige principper. I praksis etableres efterafgrøder i 
majs ofte ved bredspredning og efterfølgende nedharvning, hvilket i princippet medfører etablering 
af efterafgrøden på hele fladen. Frøene sås i løs jord og bliver placeret i forskellig dybde eller ligger 
på jordoverfladen. Ulempen ved bredspredning er derfor, at det er vanskeligt at opnå en god og 
ensartet etablering af efterafgrøderne især under tørre vejrforhold efter såning. Den nye teknik er 
udviklet for at sikre en god og ensartet fremspiring af efterafgrøden. 
 
SEGES beskriver den ny teknik til etablering af efterafgrøder i majs, hvor der udsås tre rækker med 
efterafgrøde midt mellem majsrækkerne. Rækkeafstanden mellem efterafgrøderne er på 17,5 cm, 
hvilket giver et bånd med efterafgrøder på 35 cm bredde mellem majsrækkerne. Rækkeafstanden 



for majs er 75 cm, hvorfor der vil være et bånd på 20 cm på hver side af majsrækken, hvor der ikke 
etableres efterafgrøder. En lignende etablering af efterafgrøder i majs kendes fra Tyskland og 
Holland, dog med variationer i rækkeafstanden af majs og bredden af båndet med efterafgrøder.  
 
I et forsøg i Nordtyskland med en majsrækkeafstand på 75 cm og en bredde af efterafgrøden på 50 
cm – altså et bånd på 12,5 cm uden efterafgrøde på hver side af majsrækken – blev der fundet et 
optag på 60 kg N ha-1 i overjordisk biomasse og rødder af alm. rajgræs som efterafgrøde 
(Wachendorf et al., 2006). Et forsøg fra Holland viste et optag på 40 kg N ha-1 i overjordisk 
biomasse i en efterafgrøde af italiensk rajgræs udsået i et bånd på 45 cm mellem majsrækkerne 
(Schröder et al., 1996). I Schröder et al. (1996) er rækkeafstanden for majs ikke angivet, men i en 
følgende publikation (Schröder et al., 1997) er majsrækkeafstanden angivet til 80 cm, hvilket giver 
et bånd på 17,5 cm uden efterafgrøder på hver side af majsrækken. Til sammenligning er der under 
danske forhold målt kvælstofoptag på 0-60 kg N ha-1 i efterafgrøder i majs (Kristensen et al., 2011). 
I disse forsøg var efterafgrøderne etableret med radsåmaskine med et løftet slæbeskær over hver 
majsrække, dvs. 12,5 cm uden efterafgrøde på hver side af majsrækken (personlig meddelelse Ib 
Sillebak Kristensen, AU).  
 
Den beskrevne nye teknik er afprøvet i forsøg, hvor der er målt udvaskning i majs med og uden 
efterafgrøder i 2012-13 og 2013-14 (Hansen et al., 2013; Hansen og Kristensen, 2014). Forsøgene 
viste ingen eller begrænset effekt på reduktion af udvaskningen af efterafgrøderne. De pågældende 
år var præget af store mængder nedbør i begyndelsen af vækstsæsonen, hvor efterafgrøder ikke kan 
forventes at have betydning for udvaskningen. Udvaskningen i forsøgene måtte altså forventes at 
have været høj, uanset om der var efterafgrøder eller ej. Den beskrevne teknik blev ikke 
sammenlignet med anden etableringsform for efterafgrøden, og det er således ikke muligt at benytte 
disse udvaskningsresultater til at bedømme effekten af den nye teknik. 
 
I den internationale litteratur er den rumlige udbredelse af kvælstofoptagelse i forskellige afgrøder 
primært undersøgt i den vertikale dimension, mens kun få studier har undersøgt kvælstofoptagelsen 
i den horisontale dimension. I et forsøg af Rasmussen et al. (2013) blev den horisontale udbredelse 
af græsplanters kvælstofoptag undersøgt i en mark tilsået med en blanding af kløver og græs samt 
med og uden gylletilførsel på fire tidspunkter af året. Forsøget viste, at græs henter kvælstof i 
mindst 25 cm’s afstand og i nogle tilfælde op til 50 cm’s afstand. Den horisontale konkurrence i 
forsøget må på grund af den større plantetæthed i en kløvergræsmark forventes at være større end 
for en efterafgrøde i en majsmark. På baggrund heraf vurderes det, at græs sået med den nye teknik 
kan hente kvælstof indtil majsrækken 20 cm væk. 
 
Det fremgår af Mikkelsen (2014), at plantetallet i 2014 per m2 var ens for efterafgrøder etableret 
med den nye teknik og ved bredspredning. Det nævnes endvidere, at flere års forsøg viser, at 
rækkesåning giver en mere sikker fremspiring end bredsåning. Sammenholdt med at den horisontale 
rodudbredelse forventes at være over 20 cm, vurderes det, at eftergrøder sået med den nye teknik vil 
have samme effekt som en efterafgrøde etableret via bredspredning. 
 



Konklusion 
På baggrund af tyske og hollandske forsøg med rækkesåede efterafgrøder i majs og danske 
undersøgelser af den horisontale rodudbredelse og kvælstofoptag af græs vurderes det, at den 
beskrevne nye teknik til etablering af efterafgrøder i majs vil have samme effekt som efterafgrøder 
etableret med bredspredning efter normale driftsmæssige principper. 
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