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NaturErhvervstyrelsen 

Vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrø-
degrundarealet   

NaturErhvervstyrelsen har den 10. juli 2014 fremsendt bestilling på et notat vedr. 
forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet til 
DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet. 
 
Vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Ingrid K. Thomsen, seniorforsker Elly 
Møller Hansen og videnskabelig medarbejder Inge T. Kristensen, alle 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, 2014-2017” (punk-
terne BP-2013-1 og FM-2013-3 i aftalens Bilag 2).  
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Forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet 
Ingrid K. Thomsen, Inge T. Kristensen og Elly Møller Hansen  

 

Bestilling 

Der er i forbindelse med ”Vækstplan for Fødevarer” blevet meldt ud, at det generelle efterafgrødekrav skal 
forhøjes med 60.000 ha efterafgrøder. I den forbindelse skal det genberegnes hvor stor en procent 
efterafgrøder de enkelte bedrifter skal udlægge. Der har desuden længe været kritik af opgørelsen af 
efterafgrødegrundarealet, derfor efterspørges effekten af at ændre dette. Beregningerne skal anvendes i 
forbindelse med en ændring af gødskningsloven. 

Ifølge regeringens ”Vækstplan for fødevarer” fra den 2. april 2014 skal det generelle efterafgrødekrav 
forøges med 60.000 ha som erstatning for de 140.000 ha målrettede efterafgrøder i vandplanerne. 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har derfor bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om at 
beregne (herunder visse forudsætninger for beregningerne), hvor stort efterafgrødekravet bliver (i alt i % af 
efterafgrødegrundarealet), når det samlede areal med pligtige efterafgrøder skal forøges med 60.000 ha. 
Kravet skal som udgangspunkt differentieres mellem bedrifter, der anvender mere husdyrgødning end hvad 
der svarer til 0,8 DE, og bedrifter der anvender mindre husdyrgødning end der svarer til 0,8 DE, som det 
sker i dag. Effekten af de eksisterende efterafgrøder, beregnes med udgangspunkt i at der er udlagt ca. 
240.000 efterafgrøder. Det samlede efterafgrødekrav i % af efterafgrødegrundarealet med tilføjelse af 
60.000 nye efterafgrøder (ikke målrettede) skal opgøres for en række senarier:  

Del 1. 

1. Med udgangspunkt i den effekt for efterafgrøder der hidtil har været brugt (senest i Børgesen et al., 
2013 (DCA rapport nr. 031)) og med det nuværende efterafgrødegrundareal.  

2. Med udgangspunkt i den effekt for efterafgrøder der hidtil har været brugt (senest i Børgesen et al.,  
2013) og med et efterafgrødegrundareal der består af følgende arealer: Korn (vår-og vintersæd), ryps, 
ærter, oliehør, vår- og vinterraps, soja, hestebønner, majs, sennep, solsikke, 1-årige udtagne arealer 
samt andre 1-årige afgrøder der ikke har kvælstofoptagelse om efteråret i høståret (det vil sige uden 
afgrødekode 310 - udyrkede arealer).  

Del 2. 

3. Med den effekt af efterafgrøder, der fremgår af udkast til virkemiddelkataloget (fremsendt til NAER 
den 30. juni 2014) og med det nuværende efterafgrødegrundareal. 

4. Med den effekt af efterafgrøder, der fremgår af udkast til virkemiddelkataloget (fremsendt til NAER 
den 30. juni 2014) og med et efterafgrødegrundareal der består af følgende arealer: Korn (vår-og 
vintersæd), ryps, ærter, oliehør, vår- og vinterraps, soja, hestebønner, majs, sennep, solsikke, 1-årige 
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udtagne arealer samt andre 1-årige afgrøder, der ikke har kvælstofoptagelse om efteråret i høståret 
(det vil sige uden afgrødekode 310 - udyrkede arealer).   

 

Besvarelse  

Nuværende effekt og arealfordeling ved anvendelse af 240.000 ha pligtige efterafgrøder  

Efterafgrødegrundarealet og det dyrkede areal med efterafgrøder afhænger både af afgrødefordeling og 
andelen af arealet over og under 0,8 DE/ha. Både efterafgrødegrundareal og efterafgrødeareal varierer 
derfor fra år til år. Som ønsket i bestillingen er der i denne besvarelse taget udgangspunkt i et nuværende 
efterafgrødeareal på 240.000 ha, som er anvendt til at beregne et tilhørende efterafgrødegrundareal. Dette 
beregnede efterafgrødegrundareal er efterfølgende anvendt som udgangspunkt dels for det forhøjede 
efterafgrødekrav på 60.000 ha dvs. til i alt 300.000 ha dels for vurderingen af konsekvenser ved udeladelse 
af Afgrødekode 310 ved beregning af efterafgrødegrundarealet.  

Ifølge Børgesen et al. (2013) var 33% af efterafgrøderne som gennemsnit over 2007-2011 placeret på 
bedrifter under 0,8 DE/ha og de resterende 67% på bedrifter over 0,8 DE/ha. Ved et efterafgrødeareal på 
240.000 ha betyder det, at det beregnede areal med efterafgrøder er 79.200 ha på bedrifter under 0,8 
DE/ha og 160.800 ha på bedrifter over 0,8 DE/ha, (Tabel 1). Ved de nugældende efterafgrødekrav på hhv. 
10 og 14% under og over 0,8 DE/ha svarer dette til et beregnet efterafgrødegrundareal på 1.940.571 ha. 
Med en nuværende forventet udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder på hhv. 25 og 37 kg N/ha/år 
under og over 0,8 DE/ha kan den udvaskningsreducerende effekt af de 240.000 ha med efterafgrøder 
forventes at svare til 7.930 t N/ha/år fordelt med 1.980 t N/år under 0,8 DE/ha og 5.950 t N/ha over 0,8 
DE/ha (Tabel 1). 

Tabel 1. Fordeling og effekt af nuværende areal med efterafgrøder (240.000 ha). Der er forudsat en 
fordeling af efterafgrødearealet med 33 % på bedrifter under 0,8 DE/ha og 67 % på bedrifter over 0,8 DE/ha 
samt en udvaskningsreduktion svarende til nugældende effekt på 25 kg N/ha/år under 0,8 DE/ha og 37 kg 
N/ha/år over 0,8 DE/ha (Børgesen et al., 2013). 

Nuværende efterafgrødeareal (ha): 240.000  
  Bedrifter udbragt 

under 0,8 DE/ha 
Bedrifter udbragt 

over 0,8 DE/ha I alt 

Andel af areal med efterafgrøder (%) 33 67 100 
Areal med efterafgrøder (ha) 79.200 160.800 240.000 
Efterafgrødekrav af efterafgrødegrundareal (%) 10 14  
Efterafgrødegrundareal (ha) 792.000 1.148.571 1.940.571 
Forventet udvaskningsreducerende effekt (kg N/ha/år) 25 37  
Forventet udvaskningsreducerende effekt (t N/år) 1.980 5.950 7.930 
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Besvarelse af Del 1.1: Efterafgrødekrav ved forhøjelse af pligtige efterafgrøder fra 240.000 ha til 300.000 ha 
med udgangspunkt i det nuværende efterafgrødegrundareal 

Ved en forøgelse af efterafgrødearealet med 60.000 ha, svarende til en stigning på 25 % i forhold til de 
nuværende 240.000 ha, kan der med en arealfordeling og effekt svarende til Tabel 1 beregnes fremtidige 
efterafgrødekrav og udvaskningsreducerende effekt (Tabel 2). Da efterafgrødegrundarealet i Tabel 2 
forudsættes at være det samme som i Tabel 1, vil efterafgrødekravet ligeledes stige med 25 %. Det betyder, 
at efterafgrødekravet stiger fra de nuværende 10 % til 12,5 % (afrundet 13 %) for bedrifter under 0,8 DE/ha 
(Tabel 2). Ligeledes stiger efterafgrødekravet fra de nuværende 14 % på bedrifter over 0,8 DE/ha til 17,5 % 
(afrundet 18 %). Den samlede effekt af efterafgrøder vil i dette scenarie og med anvendelse af ikke-
afrundede tal tilsvarende stige med 25 % fra 7.930 t N/år (Tabel 1) til 9.912 t N/år (Tabel 2). Hvis der 
anvendes afrundede arealkrav på hhv. 13 % og 18 %, bliver den samlede effekt på 10.223 t N/år, hvilket er 
311 t N/år mere end med ikke-afrundede værdier (Tabel 2).   

Tabel 2. Fordeling og effekt af et fremtidigt areal på 300.000 ha. Der er forudsat en fordeling af 
efterafgrødearealet med 33 % på bedrifter under 0,8 DE/ha og 67 % på bedrifter over 0,8 DE/ha samt en 
udvaskningsreduktion svarende til nugældende effekt på 25 kg N/ha/år under 0,8 DE/ha og 37 kg N/ha/år 
over 0,8 DE/ha (Børgesen et al., 2013). Effekten af de 300.000 ha efterafgrøder er beregnet med hhv. ikke-
afrundede og afrundede arealkrav. 

Fremtidigt efterafgrødeareal (ha): 300.000   
  Bedrifter udbragt 

under 0,8 DE/ha 
Bedrifter udbragt 

over 0,8 DE/ha I alt 

Andel af areal med efterafgrøder (%) 33 67 100 
Areal med efterafgrøder (ha) 99.000 201.000 300.000 
Efterafgrødegrundareal fra Tabel 1 (ha) 792.000 1.148.571 1.940.571 
Efterafgrødekrav af efterafgrødegrundareal (%) 12,5 17,5  
Efterafgrødekrav af efterafgrødegrundareal, afrundet (%)  13 18  
Forventet udvaskningsreducerende effekt (kg N/ha/år) 25 37  
Forventet udvaskningsreducerende effekt (t N/år) 2.475 7.437 9.912 
Forventet udvaskningsreducerende effekt ved afrundet (t N/år)  2.574 7.649 10.223 
Øget effekt ved anvendelse af afrundede efterafgrødekrav (t N/år)   311 
 

Besvarelse af Del 1.2: Efterafgrødekrav ved forhøjelse af pligtige efterafgrøder fra 240.000 ha til 300.000 ha 
uden Afgrødekode 310 i efterafgrødegrundarealet 

Arealet med Afgrødekode 310 har ifølge udtræk fra enkeltbetalingsordningen været jævnt faldende fra 
26.810 ha i 2010 til 16.896 ha i 2013. Ud fra efterafgrødegrundarealet, beregnet i Børgesen et al. (2013), 
kan det beregnes, at Afgrødekode 310 udgjorde 1,5 % i 2010 faldende til 0,9 % i 2013 beregnet ud fra 
efterafgrødegrundarealet i Tabel 1. Der er således tale om en relativt lille andel, der udelades af 
efterafgrødegrundarealet. 

Fordelingen af arealet med Afgrødekode 310 på bedrifter over og under 0,8 DE/ha kan fastlægges ved at 
sammenkoble data fra enkeltbetalingsordningen med data for gødningsregnskaberne. Den seneste 
opgørelse er fra 2011. Heraf fremgår, at ca. to tredjedele (64 %) af arealet for Afgrødekode 310 var på 
bedrifter under 0,8 DE/ha og en ca. tredjedel (36 %) over 0,8 DE/ha. Det antages i de efterfølgende 
beregninger, at opvejningen af at udelade Afgrødekode 310 fra efterafgrødegrundarealet skal ske i forhold 
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til, hvor arealet har været udbredt. Derfor påvirkes efterafgrødekravet forskelligt for bedrifter over og 
under 0,8 DE/ha.  

I Tabel 3 er det beregnet, hvordan arealfordelingen og efterafgrødegrundarealet påvirkes ved at udelade 
Afgrødekode 310. Der er taget udgangspunkt i, at Afgrødekode 310 udgør 1 % af efterafgrødegrundarealet. 
Som det fremgår af Tabel 3, har udeladelse af Afgrødekode 310 kun meget lille betydning på de ikke-
afrundede arealkrav til efterafgrøder, og de afrundede værdier påvirkes ikke. Forskellen ved at bruge hhv. 
afrundede og ikke-afrundede værdier kan beregnes til 228 t N/år (Tabel 3), hvilket er et fald sammenlignet 
med 311 t N/år i Tabel 2.  

Tabel 3. Fordeling, effekt og efterafgrødekrav ved et fremtidigt areal med efterafgrøder på 300.000 ha ved 
udeladelse af Afgrødekode 310 i efterafgrødegrundarealet. Der er forudsat en fordeling af 
efterafgrødearealet med 33 % på bedrifter under 0,8 DE/ha og 67 % på bedrifter over 0,8 DE/ha samt en 
udvaskningsreduktion svarende til nugældende effekt på 25 kg N/ha/år under 0,8 DE/ha og 37 kg N/ha/år 
over 0,8 DE/ha (Børgesen et al., 2013). 

Fremtidigt efterafgrødeareal (ha): 300.000  
  Bedrifter udbragt 

under 0,8 DE/ha 
Bedrifter udbragt 

over 0,8 DE/ha I alt 

Andel af areal med efterafgrøder (%) 33 67 100 
Areal med efterafgrøder (ha) 99.000 201.000 300.000 
Efterafgrødegrundareal fra Tabel 1 (ha) 792.000 1.148.571 1.940.571 
Areal af Afgrødekode 310 svarende til 1 % af 
efterafgrødearealgrundarealet i Tabel 1   19.406 

Andel af Afgrødekode 310 (%) 64 36  
Reduktion efterafgrødegrundareal, udeladelse af Afgrødekode 310 (ha) 12.420 6.986 19.406 
Beregnet efterafgrødegrundareal uden Afgrødekode 310 (ha) 779.580 1.141.585 1.921.165 
Efterafgrødekrav af efterafgrødegrundareal (%) 12,7 17,6  
Efterafgrødekrav af efterafgrødegrundareal, afrundet (%) 13 18  
Forventet udvaskningsreducerende effekt (kg N/ha/år) 25 37  
Forventet udvaskningsreducerende effekt (t N/år) 2.475 7.434 9.909 
Forventet udvaskningsreducerende effekt ved afrundet (t N/år) 2.534 7.603 10.137 
Øget effekt ved anvendelse af afrundede efterafgrødekrav (t N/år)   228 
 

Besvarelse af Del 2.3: Efterafgrødekrav ved forhøjelse af pligtige efterafgrøder fra 240.000 ha til 300.000 ha 
med udgangspunkt i det nuværende efterafgrødegrundareal og med revideret udvaskningsreducerende 
effekt  

I forbindelse med det pågående arbejde omkring udarbejdelsen af virkemiddelkataloget er der sket en 
revision af den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder (Hansen & Thomsen, 20xxa). I forbindelse 
med revisionen blev der udarbejdet et bilag, hvor der er redegjort for principperne og de usikkerheder, der 
er tilknyttet de værdier, der blev resultatet af revisionen (Hansen & Thomsen, 20xxb). I nærværende 
besvarelse er de reviderede værdier anvendt uden hensyntagen til de beskrevne usikkerheder f.eks. i 
forbindelse med opdelingen under og over 0,8 DE/ha. Der er således anvendt en udvaskningsreducerende 
effekt på 22 kg N/ha/år for bedrifter under 0,8 DE/ha og 35 kg N/ha/år for bedrifter over 0,8 DE/ha. 

I Tabel 4 er de reviderede, udvaskningsreducerende effekter af efterafgrøder anvendt på samme måde som 
i Tabel 2, dvs. med 300.000 ha efterafgrøder i alt og med Afgrødekode 310 inkluderet i 
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efterafgrødegrundarealet. Den forventede udvaskningsreducerende effekt af de 300.000 ha med 
efterafgrøder er igen beregnet med afrundede og ikke-afrundede efterafgrødekrav, hvilket bevirker en 
forskel på 288 t N/år (Tabel 4). Ved anvendelse af afrundede værdier for efterafgrødekrav (13 % og 18 % 
hhv. under og over 0,8 DE/ha) resulterer den reviderede effekt af efterafgrøder i et fald på 722 t N/år fra 
10.223 t/år (Tabel 2) til 9.501 t N/år (Tabel 4).  

Tabel 4. Fordeling og effekt af et fremtidigt areal på 300.000 ha beregnet med de reviderede værdier i det 
virkemiddelkatalog, som er under udarbejdelse, hvor der antages en udvaskningsreducerende effekt på 22 
kg N/ha/år på bedrifter under 0,8 DE/ha og 35 kg N/ha/år over 0,8 DE/ha (Hansen & Thomsen, 20xxa). Der 
er forudsat en fordeling af efterafgrødearealet med 33 % på bedrifter under 0,8 DE/ha og 67 % på bedrifter 
over 0,8 DE/ha (Børgesen et al., 2013). Effekten af de 300.000 ha efterafgrøder er beregnet med hhv. ikke-
afrundede og afrundede efterafgrødearealkrav.  

Fremtidigt efterafgrødeareal (ha): 300.000  

  Bedrifter udbragt 
under 0,8 DE/ha 

Bedrifter udbragt 
over 0,8 DE/ha I alt 

Andel af areal med efterafgrøder (%) 33 67 100 
Areal med efterafgrøder (ha) 99.000 201.000 300.000 
Efterafgrødegrundareal fra Tabel 1 (ha) 792.000 1.148.571 1.940.571 
Efterafgrødekrav af efterafgrødegrundareal (%) fra Tabel 2 12,5 17,5  
Efterafgrødekrav af efterafgrødegrundareal (%) afrundet 13 18  
Forventet udvaskningsreducerende effekt (kg N/ha/år) 22 35  
Forventet udvaskningsreducerende effekt (t N/år) 2.178 7.035 9.213 
Forventet udvaskningsreducerende effekt ved afrundet (t N/år) 2.265 7.236 9.501 
Øget effekt ved anvendelse af afrundede efterafgrødekrav (t N/år)   288 
 

Besvarelse af Del 2.4: Efterafgrødekrav ved forhøjelse af pligtige efterafgrøder fra 240.000 ha til 300.000 ha 
uden Afgrødekode 310 i efterafgrødegrundarealet og med revideret udvaskningsreducerende effekt 

De reviderede udvaskningsreducerende effekter i Hansen & Thomsen (20xxa) har ikke betydning for de 
beregninger af efterafgrødegrundareal uden Afgrødekode 310 samt efterafgrødekrav, som er gennemført i 
Tabel 3. Derfor er det alene den reviderede effekt af efterafgrøderne, der adskiller Tabel 3 og Tabel 5. I 
Tabel 5 er de reviderede effekter på 22 kg N/ha/år under 0,8 DE/ha og 35 kg N/ha/år over 0,8 DE/ha 
anvendt til beregning af effekten af 300.000 ha efterafgrøder på et efterafgrødegrundareal, hvor 
Afgrødekode 310 er udeladt. Som det fremgår af Tabel 5, bliver den samlede udvaskningsreducerende 
effekt under disse forudsætninger på 9.442 t N/år ved anvendelse af afrundede efterafgrødekrav.  
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Tabel 5. Fordeling, effekt og efterafgrødekrav ved et fremtidigt areal med efterafgrøder på 300.000 ha ved 
udeladelse af Afgrødekode 310 i efterafgrødegrundarealet. Effekten er beregnet med de reviderede værdier 
i det virkemiddelkatalog, som er under udarbejdelse, hvor der antages en udvaskningsreducerende effekt på 
22 kg N/ha/år på bedrifter under 0,8 DE/ha og 35 kg N/ha/år over 0,8 DE/ha (Hansen & Thomsen, 20xxa). 
Der er forudsat en fordeling af efterafgrødearealet med 33 % på bedrifter under 0,8 DE/ha og 67 % på 
bedrifter over 0,8 DE/ha (Børgesen et al., 2013). 

Fremtidigt efterafgrødeareal (ha): 300.000   
  Bedrifter udbragt 

under 0,8 DE/ha 
Bedrifter udbragt 

over 0,8 DE/ha I alt 

Andel af areal med efterafgrøder (%) 33 67 100 
Areal med efterafgrøder (ha) 99.000 201.000 300.000 
Efterafgrødegrundareal fra Tabel 1 (ha) 792.000 1.148.571 1.940.571 
Areal af Afgrødekode 310 svarende til 1 % af 
efterafgrødearealgrundarealet i Tabel 1   19.406 

Andel af Afgrødekode 310 (%) fra Tabel 3 64 36  
Reduktion efterafgrødegrundareal, udeladelse af Afgrødekode 310 (ha) 12.420 6.986 19.406 
Beregnet efterafgrødegrundareal uden Afgrødekode 310 (ha) 779.580 1.141.585 1.921.165 
Efterafgrødekrav af efterafgrødegrundareal (%) fra Tabel 3 12,7 17,6  
Efterafgrødekrav af efterafgrødegrundareal, afrundet (%) 13 18  
Forventet udvaskningsreducerende effekt (kg N/ha/år) 22 35  
Forventet udvaskningsreducerende effekt (t N/år) 2.178 7.032 9.210 
Forventet udvaskningsreducerende effekt ved afrundet (t N/år) 2.230 7.192 9.422 
Øget effekt ved anvendelse af afrundede efterafgrødekrav (t N/år)   212 
 

Opsummering 

I Tabel 6 er der givet en oversigt over svarene på de fire scenarier i bestillingen ved anvendelse af 
afrundede værdier for efterafgrødekrav. Som det fremgår af tabellen, bevirker de reviderede effekter af 
efterafgrøder og et efterafgrødegrundareal uden Afgrødekode 310, at den samlede effekt af de fremtidige 
300.000 ha efterafgrøder falder med 715 t N/år (Sammenligning af Del 1.2 og Del 2.4). Det skal påpeges, at 
revisionen af den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder kun gav anledning til relativt små 
ændringer, som kan skyldes tilfældigheder (Hansen & Thomsen, 20xxa,b). Den reviderede effekt faldt 
således fra 25 til 22 kg N/ha/år på bedrifter under 0,8 DE/ha og fra 37 til 35 kg N/ha/år på bedrifter over 0,8 
DE/ha. Det er ikke muligt at beregne, om forskellene er signifikante, eller om de reviderede værdier kan 
betragtes at være lig de nuværende. De relativt store forskelle der opstår, når der ganges op på 300.000 ha, 
må derfor betragtes som et usikkert estimat, der i princippet kan være mindre eller nul.   

Tabel 6. Oversigt over efterafgrødekrav (afrundede efterafgrødekrav) under og over 0,8 DE/ha i de 
forskellige scenarier samt den samlede udvaskningsreducerende effekt. 

  Spørgsmål i 
bestilling 

Under 0,8 
DE/ha (%) 

Over 0,8 
DE/ha (%) 

Samlet 
effekt  

(t N/år) 
240.000 ha efterafgrøder inkl. Afgrødekode 310 i 
efterafgrødegrundareal og med effekt på 25 og 37 kg N/ha/år 
o./u. 0,8 DE/ha 

Udgangs-
punkt 10 14 7.930 

300.000 ha efterafgrøder inkl. Afgrødekode 310 i 
efterafgrødegrundareal og med effekt på 25 og 37 kg N/ha/år 
o./u. 0,8 DE/ha 

Del 1.1 13 18 10.223 

300.000 ha efterafgrøder ekskl. Afgrødekode 310 i Del 1.2 13 18 10.137 
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efterafgrødegrundareal og med effekt på 25 og 37 kg N/ha/år 
o./u. 0,8 DE/ha 
300.000 ha efterafgrøder inkl. Afgrødekode 310 i 
efterafgrødegrundareal og med effekt på 22 og 35 kg N/ha/år 
o./u. 0,8 DE/ha 

Del 2.3 13 18 9.501 

300.000 ha efterafgrøder ekskl. Afgrødekode 310 i 
efterafgrødegrundareal og med effekt på 22 og 35 kg N/ha/år 
o./u. 0,8 DE/ha 

Del 2.4 13 18 9.422 
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