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Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, 
randzoner, brak og lavskov 
Ingrid K. Thomsen, Elly M. Hansen og Jørgen Eriksen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi  
 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har med bestilling af 26. november 2015 bedt DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug (DCA) om at foretage beregninger af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-
elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov. 
 
Som baggrund for bestillingen oplyser NAER, at regeringen skal tage en beslutning om, hvordan 
kvælstofindsatsbehovet skal håndteres, hvis randzoneloven ophæves og de reducerede kvælstofnormer 
udfases og ønsker i den forbindelse beregninger fra DCA af de kvælstofeffekter ved MFO-elementerne 
efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov. Bestillingen fra NAER var vedlagt et notat, der uddyber 
problemstillingen.[1]  
 
I bestillingen beder NAER DCA om at besvare følgende punkter: 
 
1. Beregninger af kvælstofeffekt, ved opfyldelse af det MFO-krav, som hidtil er blevet opfyldt af 

randzoner, ved brug af henholdsvis brak, frivillige randzoner, lavskov og efterafgrøder (er der forskellig 
effekt af græsudlæg og blandinger, bør dette fremgå). 
 

2. Et/flere scenarier for, hvordan det vurderes, at landmanden vil sammensætte ovenstående MFO-
elementer for at opfylde MFO-kravet, og beregning af den samlede kvælstofeffekt for hvert scenarie. 
Der skal herunder også vurderes i hvilket omfang landmanden vil udlægge en sikkerhedsbuffer for sin 
MFO-opfyldelse. 

  
Idet MFO-elementerne brak og lavskov i dag også kan anvendes som alternativer til efterafgrøder ønskes 
desuden besvaret: 
 
3. Hvilken kvælstofeffekt vil det have at fjerne muligheden for at anvende MFO-brak som alternativ til 

efterafgrøder? 
 

4. Hvilken kvælstofeffekt vil det have at fjerne muligheden for at anvende MFO-lavskov som alternativ til 
efterafgrøder? 

                                                           
[1] NaturErhvervstyrelsen (2015). Kvælstofeffekt af grønne krav. Notat dateret 24. november. 3 sider. 



2 
 

Besvarelse 
 
Baggrund 
Miljøfokusområder (MFO) indgik fra 2015 som en del af den direkte landbrugsstøtte til ejendomme med et 
omdriftsareal over 15 ha (Anonym, 2015a). De muligheder, der er for at dække kravene til MFO, fremgår af 
Tabel 1 sammen med de vægtningsfaktorer, der anvendes for de forskellige elementer.  
Ifølge Anonym (2015b) må der gerne anmeldes et større areal med MFO-efterafgrøder end det egentlige 
krav.  Da det vil have store økonomiske konsekvenser, hvis landmændene ikke opfylder MFO-kravene, 
vurderes det, som også angivet i bestillingen, at der kan blive udlagt en sikkerhedsbuffer i form af et øget 
areal ud over de krævede 5 %. 
 
Kravet til MFO kan for nuværende dækkes af randzoner, landskabselementer, braklagte arealer, lavskov 
samt græsudlæg og efterafgrøder (Tabel 1). Der findes to typer MFO-efterafgrøder (Anonym, 2015a). Den 
ene kan etableres som blandinger, sået før eller efter høst. Blandingen må ikke blive til næste års 
hovedafgrøde. Den anden type kan etableres som udlæg af græs, inklusiv frøgræs eller græsblandinger, 
etableret i en hovedafgrøde før høst. Udlægget må gerne være sået i en vinterafgrøde det foregående 
ansøgningsår og må gerne blive næste års hovedafgrøde. Det må dog kun anvendes som MFO i det år, hvor 
det ligger som udlæg i en anden afgrøde (Anonym, 2015a). Da pligtige efterafgrøder skal efterfølges af en 
forårssået afgrøde (Anonym, 2015d), vil der ikke være fuldstændig sammenfald mellem pligtige 
efterafgrøder og MFO-efterafgrøder.   
 
Tabel 1. Muligheder for at dække krav til MFO (Anonym, 2015c). 

 Miljøfokusområde  Vægtnings-
faktor  

Bræmmer/randzoner langs vandløb, udlagt efter randzoneloven. Arealerne skal støde op til 
bedriftens omdriftsareal  1,5 

Landskabselementer, der er beskyttet under reglerne om god landbrugs- og miljømæssig stand 
(GLM), fortidsminder og søer mellem 100 og 2000 m2. Arealerne skal være beliggende på et 
omdriftsareal  

1 

Braklagte arealer  1 
Lavskov (f.eks. energipil), der ikke er sprøjtet med pesticider i det pågældende kalenderår 0,3 

Græsudlæg, både renbestand og blanding.  
Efterafgrøder, der er udsået som en blanding af afgrøder, og som følges af en vårsået afgrøde  0,3 
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Forudsætninger for beregninger under spørgsmål 1-4 
Beregningerne af MFO-scenarierne er gennemført ud fra følgende forudsætninger:  
 
Scenarierne er, som forudsat i bestillingen, antaget gødet ved økonomisk optimal norm, hvor ekstra 
efterafgrøder ikke kan byttes til forhøjet kvælstofnorm. 
 
Estimeringen af den udvaskningsreducerende effekt af skov og brak er ofte baseret på en differens mellem 
udvaskningen fra jord i omdrift og en forventet udvaskning på 12 kg N/ha fra skov og brak (Eriksen et al., 
2014). Udvaskningen fra jord i omdrift baseret på produktionsforholdene i 2011 blev i Eriksen et al. (2015) 
estimeret til 67 kg N/ha ved vægtning i forhold til jordtype og husdyrtæthed. Gødskning ved økonomisk 
optimal norm forventes at øge udvaskningen med ca. 5 kg N/ha (Børgesen et al., 2015) svarende til en 
udvaskning på i alt ca. 72 kg N ha. Denne værdi er anvendt til beregning af den udvaskningsreducerende 
effekt af MFO-brak og lavskov. 
 
Kortvarig brak vil generelt være mindre effektiv end langvarig brak, men den udvaskningsreducerende 
effekt er vanskelig at estimere, især hvis landmanden ikke effektivt ”lukker hullerne” for den risiko for 
kvælstofudvaskning, der opstår ved etablering og afslutning af brakken (Olesen et al., 2014). I det følgende 
forudsættes, at MFO-brakken etableres med et tæt plantedække uden kløver, hvorved udvaskningen 
forventes reduceret til 12 kg N/ha. Den udvaskningsreducerende effekt af MFO-brak antages derfor at være 
60 kg N/ha ud fra differencen mellem 72 kg N/ha og 12 kg N/ha. Dette må betragtes som et øvre estimat, 
da det forudsætter etablering af et effektivt plantedække, hvilket ikke altid vil være tilfældet, hvis det 
drejer sig om kortvarig brak (Olesen et al., 2014).  
 
For lavskov antages, at den gennemsnitlige udvaskning svarer til 12 kg N/ha som ved skovrejsning men med 
store variationer afhængig af tidsmæssig afstand til etablering (Gundersen et al., 2004). Det forudsættes 
derfor, at den udvaskningsreducerende effekt vil være 60 kg N/ha baseret på en udvaskning på 72 kg N/ha 
for jord i omdrift.  
 
Den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder blev revurderet i Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 
2014). Som simpelt gennemsnit over husdyrtætheder (under og over 0,8 DE/ha) og jordtyper (ler og sand) 
kan den udvaskningsreducerende effekt beregnes til 28 kg N/ha (Hansen et al., 2014). Da der er flere 
efterafgrøder på brug over 0,8 DE/ha, blev der i Børgesen et al. (2013) udregnet et vægtet gennemsnit ud 
fra placeringen af efterafgrøder i 2007 til 2011 på bedrifter over og under 0,8 DE/ha, hvorved effekten blev 
beregnet til 33 kg N/ha. Da udvaskningen fra jord i omdrift i Eriksen et al. (2015), som er anvendt i 
ovenstående beregninger af effekt af lavskov og MFO-brak, er et vægtet gennemsnit, anvendes ligeledes 
det vægtede gennemsnit for efterafgrøder (33 kg N/ha). Den udvaskningsreducerende effekt af 
efterafgrøder er hovedsageligt baseret på forsøg med rajgræs, mens der er gennemført relativt få forsøg 
med korsblomstrede efterafgrøder (Hansen og Thomsen, 2014). I de her gennemførte beregninger antages 
MFO-efterafgrøder at have samme udvaskningsreducerende effekt, uanset om det drejer sig om godkendte 
MFO-blandinger eller udlæg af græs. 
 
I notatet, der er vedlagt bestillingen (se fodnote 1), er angivet, at randzoner på omdriftsarealer (ca. 16.000 
ha) leverer en effekt på 900-1.000 t N, hvorfor effekten i de gennemførte beregninger er sat til 950 t N. 
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Effekten for randzoner er således estimeret til ca. 60 kg N/ha, hvilket er at betragte som et øvre estimat 
(Jensen et al., 2015). 
 
De anvendte forudsætninger er opsummeret i Tabel 2. Den udvaskningsreducerende effekt er alene 
baseret på udvaskning fra rodzonen og inddrager ikke udledning til havmiljøet. Da N-retentionen mellem 
rodzone og havet er væsentlig mindre for randzoner end for de øvrige MFO-typer, vil fordeling af arealerne 
på disse have betydning for udledning af kvælstof til havet. Dette element er som før nævnt ikke med i 
nærværende besvarelse. 
 
Tabel 2. Opsummering af forudsætningerne for udvaskningsreducerende effekt fra rodzonen anvendt i 
scenarie-beregningerne. For randzonerne er effekten baseret på det i bestillingen angivne, for referencer til 
de øvrige se tekst. 
15.575 ha randzoner (t N) 950 
Efterafgrøder (kg N/ha) 33 
MFO-brak (kg N/ha) 60 
Lavskov (kg N/ha) 60 
 
 
Besvarelse af spørgsmål 1-4 
I nedenstående scenarieberegninger er værdierne for den udvaskningsreducerende effekt angivet uden 
væsentlig afrunding. Dette er gjort for at gøre beregningerne mere gennemskuelige, men det skal 
understreges, at de bagvedliggende data ikke giver grundlag for denne præcision. 
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Spørgsmål 1. Beregninger af kvælstofeffekt, ved opfyldelse af det MFO-krav, som hidtil er blevet opfyldt 
af randzoner, ved brug af henholdsvis brak, frivillige randzoner, lavskov og efterafgrøder  
 
Scenarie 1. I Scenarie 1 er beregnet effekten ved den fordeling af MFO-elementer, der er indmeldt i 2015, 
og som fremgår af det medfølgende notat fra NAER (se fodnote 1). Scenarie 1 er dermed et udtryk for den 
nuværende fordeling, som de efterfølgende scenarier sammenlignes med. Den nuværende fordeling er 
nedenfor estimeret til at have en udvaskningsreducerende effekt på ca. 8.960 t N. Da MFO-efterafgrøder 
ofte også dækker kravet til pligtige efterafgrøder, vil en del af effekten i Scenarie 1 også blive indregnet ved 
opgørelser af pligtige efterafgrøder.  
 
 
Scenarie 1. Udvaskningsreducerende effekt af MFO-elementer som anmeldt i 2015. Forudsætningerne for 
beregningerne er angivet i Tabel 2. 

MFO-elementer og pligtige efterafgrøder med 
kvælstofreducerende effekt 

Aktuelt 
areal (ha) 

Udvasknings-
reducerende 
effekt (t N) 

Vægtnings-
faktor 

Vægtet areal 
(ha) 

Randzoner (anmeldt 2015) 15.575 950 1,5 23.363 
MFO-brak (anmeldt 2015) 19.660 1.180 1 19.660 
Landskabselementer (anmeldt 2015) 663 - 1 663 
Lavskov (anmeldt 2015) 3.887 230 0,3 1.166 
MFO-efterafgrøder og -græsudlæg (estimeret) 200.005 6.600 0,3 60.002 
Nuværende MFO-elementer og pligtige efterafgrøder i alt 239.790 8.960  104.853 
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Spørgsmål 2. Scenarier for, hvordan det vurderes, at landmanden vil sammensætte ovenstående MFO-
elementer for at opfylde MFO-kravet, og beregning af den samlede kvælstofeffekt for hvert scenarie. Der 
skal herunder også vurderes, i hvilket omfang landmanden vil udlægge en sikkerhedsbuffer for sin MFO-
opfyldelse 
 
I de efterfølgende scenarier 2-7 er effekten beregnet på samme måde som under spørgsmål 1. Der er 
desuden beregnet en mer-effekt i forhold til Scenarie 1, dvs. en øget effekt af MFO-elementerne mht. 
udvaskningsreducerende effekt. 
 
Scenarie 2. I Scenarie 2 er beregnet den udvaskningsreducerende effekt af MFO-kravene uden anvendelse 
af randzoner men med samme anvendelse af øvrige MFO-elementer som i Scenarie 1. Randzonerne er 
erstattet med efterafgrøder, men uden udlægning af sikkerhedsbuffer. Scenarie 2 giver en mer-effekt på 
1.620 t N i forhold til Scenarie 1. 
 
Scenarie 2. MFO-kravene opfyldes ved at erstatte randzoner med efterafgrøder. Samme anvendelse af 
øvrige MFO-elementer som i Scenarie 1. Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. 

MFO-elementer og pligtige efterafgrøder med 
kvælstofreducerende effekt 

Aktuelt 
areal (ha) 

Udvasknings-
reducerende 
effekt (t N) 

Vægtnings-
faktor 

Vægtet areal 
(ha) 

Randzoner  0 - 1,5 0 
MFO-brak  19.660 1.180 1 19.660 
Landskabselementer  663 - 1 663 
Lavskov  3.887 230 0,3 1.166 
MFO-efterafgrøder og -græsudlæg  277.880 9.170 0,3 83.364 
MFO-elementer og pligtige efterafgrøder i alt 302.090 10.580  104.853 
Mer-effekt i forhold til Scenarie 1: 1.620 t N 

 
  



7 
 

Da det vil have store økonomiske konsekvenser ikke at opfylde MFO-kravene, er det sandsynligt, at 
landmændene vil udlægge en sikkerhedsbuffer i form af et øget areal ud over de krævede 5 %. I Scenarie 3, 
4 og 5 er der udlagt en sikkerhedsbuffer, som svarer til hhv. 20, 30 og 50 % af det krævede areal med MFO-
efterafgrøder. Derudover er Scenarie 3-5 beregnet uden anvendelse af randzoner men med samme 
anvendelse af øvrige MFO-elementer som i Scenarie 1. Scenarie 3 giver en mer-effekt på 3.450 t N i forhold 
til Scenarie 1.  
 
 
Scenarie 3. I scenarie 3 er udlagt en sikkerhedsbuffer på 20 % af det krævede areal med MFO-
efterafgrøder, hvilket giver en mer-effekt på 3.450 t N i forhold til Scenarie 1.  
 
Scenarie 3. MFO-kravene opfyldes uden randzoner men med samme anvendelse af MFO-brak, 
landskabselementer og lavskov som i Scenarie 1. Der er udlagt 20 % ekstra efterafgrøder som 
sikkerhedsbuffer. Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. 

MFO-elementer og pligtige efterafgrøder med 
kvælstofreducerende effekt 

Aktuelt 
areal (ha) 

Udvasknings-
reducerende 
effekt (t N) 

Vægtnings-
faktor 

Vægtet areal 
(ha) 

Randzoner  0 - 1,5 0 
MFO-brak  19.660 1.180 1 19.660 
Landskabselementer  663 - 1 663 
Lavskov  3.887 230 0,3 1.166 
MFO-efterafgrøder og -græsudlæg  277.880 9.170 0,3 83.364 
MFO-elementer og pligtige efterafgrøder i alt 302.090 10.580  104.853 

Sikkerhedsbuffer, 20 % ekstra MFO-arealer 55.576 1.830 0,3 16.673 

MFO-elementer og pligtige efterafgrøder incl. buffer i alt 357.666 12.420  121.526 
Mer-effekt i forhold til Scenarie 1: 3.450 t N 
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Scenarie 4. I scenarie 4 er udlagt en sikkerhedsbuffer på 30 % af det krævede areal med MFO-
efterafgrøder, hvilket giver en mer-effekt på ca. 4.370 t N i forhold til Scenarie 1. 
 
Scenarie 4. MFO-kravene opfyldes uden randzoner men med samme anvendelse af MFO-brak, 
landskabselementer og lavskov som i Scenarie 1. Der er udlagt 30 % ekstra efterafgrøder som 
sikkerhedsbuffer. Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. 

MFO-elementer og pligtige efterafgrøder med 
kvælstofreducerende effekt 

Aktuelt 
areal (ha) 

Udvasknings-
reducerende 
effekt (t N) 

Vægtnings-
faktor 

Vægtet areal 
(ha) 

Randzoner  0 - 1,5 0 
MFO-brak  19.660 1.180 1 19.660 
Landskabselementer  663 - 1 663 
Lavskov  3.887 230 0,3 1.166 
MFO-efterafgrøder og -græsudlæg  277.880 9.170 0,3 83.364 
MFO-elementer og pligtige efterafgrøder i alt 302.090 10.580  104.853 

Sikkerhedsbuffer, 30 % ekstra MFO-arealer 83.364 2.750 0,3 25.009 

MFO-elementer og pligtige efterafgrøder incl. buffer i alt 385.454 13.330  129.862 
Mer-effekt i forhold til Scenarie 1: 4.370 t N 
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Scenarie 5. I scenarie 5 er udlagt en sikkerhedsbuffer på 50 % af det krævede areal med MFO-
efterafgrøder, hvilket giver en mer-effekt på ca. 6.200 t N i forhold til Scenarie 1. 
 
Scenarie 5. MFO-kravene opfyldes uden randzoner men med samme anvendelse af MFO-brak, 
landskabselementer og lavskov som i Scenarie 1. Der er udlagt 50 % ekstra efterafgrøder som 
sikkerhedsbuffer. Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. 

MFO-elementer og pligtige efterafgrøder med 
kvælstofreducerende effekt 

Aktuelt 
areal (ha) 

Udvasknings-
reducerende 
effekt (t N) 

Vægtnings-
faktor 

Vægtet areal 
(ha) 

Randzoner  0 - 1,5 0 
MFO-brak  19.660 1.180 1 19.660 
Landskabselementer  663 - 1 663 
Lavskov  3.887 230 0,3 1.166 
MFO-efterafgrøder og -græsudlæg  277.880 9.170 0,3 83.364 
MFO-elementer og pligtige efterafgrøder i alt 302.090 10.580  104.853 

Sikkerhedsbuffer, 50 % ekstra MFO-arealer 138.940 4.590 0,3 41.682 

MFO-elementer og pligtige efterafgrøder incl. buffer i alt 441.030 15.170  146.535 
Mer-effekt i forhold til Scenarie 1: 6.200 t N 
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Scenarie 6. MFO-efterafgrøder er mere omkostningseffektive end brak, hvorfor opfyldelse af MFO-kravene 
hovedsageligt forventes gennemført med efterafgrøder. Hvis det viser sig vanskeligt at få godkendt 
efterafgrøder som MFO-arealer, kan det imidlertid medføre en øget anvendelse af MFO-brak. I Scenarie 6 
er randzonerne erstattet med brak, mens de øvrige elementer er fastholdt som i Scenarie 1. Scenarie 6 
giver en mer-effekt på ca. 450 t N i forhold til Scenarie 1. 
 
Scenarie 6. MFO-kravene opfyldes ved at erstatte randzoner med brak. Samme anvendelse af øvrige MFO-
elementer som i Scenarie 1. Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. 

MFO-elementer og pligtige efterafgrøder med 
kvælstofreducerende effekt 

Aktuelt 
areal (ha) 

Udvasknings-
reducerende 
effekt (t N) 

Vægtnings-
faktor 

Vægtet areal 
(ha) 

Randzoner  0 - 1,5 0 
MFO-brak  43.023 2.580 1 43.023 
Landskabselementer  663 - 1 663 
Lavskov  3.887 230 0,3 1.166 
MFO-efterafgrøder og -græsudlæg  200.005 6.600 0,3 60.002 
MFO-elementer og pligtige efterafgrøder i alt 247.578 9.410  104.853 
Mer-effekt i forhold til Scenarie 1: 450 t N 
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Scenarie 7. De tidligere obligatoriske randzoner forventes fortsat at kunne anvendes som MFO-element 
med en vægtningsfaktor på 1,5.  Den høje vægtningsfaktor kan betyde, at nogle landmænd vil bevare 
randzonerne. I Scenarie 7 er halvdelen af de nuværende randzoner bibeholdt, mens resten er erstattet med 
efterafgrøder. Scenarie 7 giver en mer-effekt på ca. 810 t N i forhold til Scenarie 1. 
 
Scenarie 7. MFO-kravene opfyldes ved at erstatte randzoner med brak. Samme anvendelse af øvrige MFO-
elementer som i Scenarie 1. Forudsætningerne for beregningerne er angivet i Tabel 2. 

MFO-elementer og pligtige efterafgrøder med 
kvælstofreducerende effekt 

Aktuelt 
areal (ha) 

Udvasknings-
reducerende 
effekt (t N) 

Vægtnings-
faktor 

Vægtet areal 
(ha) 

Randzoner  7.788 480 1,5 11.681 
MFO-brak  19.660 1.180 1 19.660 
Landskabselementer  663 - 1 663 
Lavskov  3.887 230 0,3 1.166 
MFO-efterafgrøder og -græsudlæg  238.943 7.890 0,3 71.683 
MFO-elementer og pligtige efterafgrøder i alt 270.940 9.770  104.853 
Mer-effekt i forhold til Scenarie 1: 810 t N 
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Spørgsmål 3. Hvilken kvælstofeffekt vil det have at fjerne muligheden for at anvende MFO-brak som 
alternativ til pligtige efterafgrøder? 
 
Ifølge notatet fra NAER (se fodnote 1) var der i 2015 anmeldt 19.660 ha med MFO-brak. Ifølge Anonym, 
(2015d) erstatter 1 ha braklagt areal 1 ha pligtige efterafgrøder. Hvis muligheden for at anvende MFO-brak 
som alternativ til pligtige efterafgrøder fjernes, skal der derfor i princippet etableres pligtige efterafgrøder 
på 19.660 ha. Med en forventet udvaskningsreducerende effekt på 33 kg N/ha (Tabel 2), forventes fjernelse 
af muligheden for at anvende MFO-brak som efterafgrøde at give en øget effekt på ca. 650 t N (19.660 ha x 
33 kg N/ha / 1000). Denne effekt er under forudsætning af, at brakken fortsat er til stede til dækning af 
MFO-kravene. Hvis dette ikke er tilfældet, skal effekten af de yderligere efterafgrøder (650 t N) korrigeres i 
forhold til det areal, der ikke længere anvendes til MFO-brak. Effekten vil altså afhænge af, hvordan 
landmanden agerer under de ændrede vilkår. Dette er skitseret i de følgende scenarier baseret på en 
ejendom på 100 ha under 0,8 DE/ha, som har krav om 5 % MFO (5 ha) og 10 % (10 ha) pligtige 
efterafgrøder: 
 
Scenarie 8. Nuværende regelsæt 
x MFO dækkes af 5 ha brak, som samtidigt tæller 5 ha pligtige efterafgrøder 
x Krav om pligtige efterafgrøder ud over MFO-brak: 5 ha  

Scenarie 9. MFO-brak bevares, men tæller ikke længere som pligtige efterafgrøder 
x MFO dækkes af 5 ha brak, som ikke længere tæller som pligtige efterafgrøder 
x Krav om pligtige efterafgrøder: 10 ha 

Scenarie 10. MFO-brak erstattes af efterafgrøder, der udlægges, så de både tæller som MFO og pligtige 
efterafgrøder 
x MFO dækkes af 17 ha efterafgrøder, som med en vægtningsfaktor på 0,3 dækker både MFO-krav og 

krav om pligtige efterafgrøder.  

Den udvaskningsreducerende effekt af de tre scenarier er vist i Tabel 3. Som det fremgår af tabellen, vil 
kravet til efterafgrøder stige med 5 ha i forhold til nuværende, hvis MFO-brakken bevares på ejendommen 
(Scenarie 9). Hvis MFO-kravet i stedet dækkes af MFO-efterafgrøder, som samtidigt tæller som pligtige 
efterafgrøder, kan dette opnås ved etablering af 17 ha MFO-efterafgrøder, som med en omregningsfaktor 
på 0,3 dækker både kravet om 5 ha MFO samt 10 ha pligtige efterafgrøder (Scenarie 10). Et ekstra udlæg på 
7 ha efterafgrøder vil således kunne erstatte 5 ha MFO-brak (sml. Scenarie 9 og 10).  
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Tabel 3. Oversigt over effekt af at fjerne muligheden for at MFO-brak kan erstatte pligtige efterafgrøder. 
Beregningen gælder for en ejendom på 100 ha under 0,8 DE/ha med krav om 10 % pligtige efterafgrøder. 
Den udvaskningsreducerende effekt er baseret på de vægtede værdier i Tabel 2, og er altså ikke korrigeret i 
forhold til bedriftstype. 
 

Areal med MFO-
brak 
(ha) 

Udvasknings-
reducerende 

effekt af MFO-
brak 

(kg N) 

Areal med 
efterafgrøder 

(ha) 

Udvasknings-
reducerende 

effekt af 
efterafgrøder 

(kg N) 

Udvasknings-
reducerende 
effekt i alt af 
MFO-brak og 
efterafgrøder 

(kg N) 
Scenarie 8. Nuværende 
regelsæt 5 300 5 165 465 

Scenarie 9. MFO-brak 
bevares, men tæller 
ikke længere som 
pligtige efterafgrøder 

5 300 10 330 630 

Scenarie 10. MFO-brak 
erstattes af 
efterafgrøder, der 
udlægges, så de både 
tæller som MFO og 
pligtige efterafgrøder 

0 0 17 561 561 

 
I Tabel 4 er vist de tilsvarende beregninger for en ejendom på 100 ha over 0,8 DE/ha, som har et krav om 
14 % pligtige efterafgrøder. Som det ses ved at sammenligne Scenarie 12 og Scenarie 13, vil 3 ha ekstra 
efterafgrøder kunne erstatte de tidligere 5 ha MFO-brak. Samtidigt dækker de 17 ha efterafgrøder også 
kravet om 14 % pligtige efterafgrøder. 
 
Tabel 4. Oversigt over effekt af at fjerne muligheden for at MFO-brak kan erstatte pligtige efterafgrøder. 
Beregningen gælder for en ejendom på 100 ha over 0,8 DE/ha med krav om 14 % pligtige efterafgrøder. 
Den udvaskningsreducerende effekt er baseret på de vægtede værdier i Tabel 2, og er altså ikke korrigeret i 
forhold til bedriftstype. 
 

Areal med MFO-
brak 
(ha) 

Udvasknings-
reducerende 

effekt af MFO-
brak 

(kg N) 

Areal med 
efterafgrøder 

(ha) 

Udvasknings-
reducerende 

effekt af 
efterafgrøder 

(kg N) 

Udvasknings-
reducerende 
effekt i alt af 
MFO-brak og 
efterafgrøder 

(kg N) 
Scenarie 11. 
Nuværende regelsæt 5 300 9 297 597 

Scenarie 12. MFO-brak 
bevares, men tæller 
ikke længere som 
pligtige efterafgrøder 

5 300 14 462 762 

Scenarie 13. MFO-brak 
erstattes af 
efterafgrøder, der 
udlægges, så de både 
tæller som MFO og 
pligtige efterafgrøder 

0 0 17 561 561 

 
Effekten af at fjerne muligheden for at anvende MFO-brak som alternativ til pligtige efterafgrøder vil altså 
være meget afhængig af, hvordan landmanden agerer. Som det fremgår af Tabel 3 og 4, kan der både være 
tale om positive og negative effekter i forhold til den nuværende situation. Da efterafgrøder er mere 
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omkostningseffektive end MFO-brak, vil MFO-brak blive mindre attraktiv for landmanden – især på 
ejendomme over 0,8 DE/ha. 
 
Hvis MFO-brakken er beliggende langs vandløb og søer har brakken vægtningsfaktoren 1 i forhold til MFO 
(Tabel 1), men for denne type brak erstatter 0,25 ha braklagt areal 1 ha pligtige efterafgrøder (Anonym, 
2015d). Der er ikke beregnet scenarier for denne braktype. 
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Spørgsmål 4. Hvilken kvælstofeffekt vil det have at fjerne muligheden for at anvende MFO-lavskov som 
alternativ til pligtige efterafgrøder? 
 
Ifølge notatet fra NAER (se fodnote 1) var der i 2015 anmeldt 3.887 ha med MFO-lavskov. Lavskov antages 
at svare til energiafgrøder, hvorved 0,8 ha erstatter 1 ha pligtige efterafgrøder (Anonym, 2015d). Hvis 
muligheden for at anvende MFO-lavskov som alternativ til pligtige efterafgrøder fjernes, skal der etableres 
pligtige efterafgrøder på et areal svarende til 4.859 ha. Med en forventet udvaskningsreducerende effekt 
på 33 kg N/ha (Tabel 2), forventes fjernelse af muligheden for at anvende MFO-lavskov som efterafgrøde at 
give en øget effekt på ca. 160 t N (4.859 ha x 33 kg N/ha /1000). Denne effekt forudsætter som for MFO-
brak, at arealet med lavskov bevares, da effekten af de yderligere efterafgrøder ellers skal korrigeres.  
 
I Tabel 5 og 6 er der beregnet scenarier som gennemført med MFO-brak ovenfor. Med det nuværende 
regelsæt vil 17 ha lavskov dække både MFO-krav (vægtningsfaktor 0,3, Tabel 1) og krav om pligtige 
efterafgrøder, hvis det forudsættes, at lavskoven betragtes som energiafgrøde, hvor 0,8 ha lavskov 
erstatter 1 ha pligtige efterafgrøder (Anonym, 2015d). 
 
Tabel 5. Oversigt over effekt af at fjerne muligheden for at MFO-lavskov kan erstatte pligtige efterafgrøder. 
Beregningen gælder for en ejendom på 100 ha under 0,8 DE/ha med krav om 10 % pligtige efterafgrøder. 
Den udvaskningsreducerende effekt er baseret på de vægtede værdier i Tabel 2, og er altså ikke korrigeret i 
forhold til bedriftstype. 
 

Areal med MFO-
lavskov 

(ha) 

Udvasknings-
reducerende 

effekt af MFO-
lavskov 
(kg N) 

Areal med 
efterafgrøder 

(ha) 

Udvasknings-
reducerende 

effekt af 
efterafgrøder 

(kg N) 

Udvasknings-
reducerende 
effekt i alt af 

MFO-lavskov og 
efterafgrøder 

(kg N) 
Scenarie 14. 
Nuværende regelsæt 17 1020 0 0 1.020 

Scenarie 15. MFO-
lavskov bevares, men 
tæller ikke længere 
som pligtige 
efterafgrøder 

17 1020 10 330 1.350 

Scenarie 16. MFO-
lavskov erstattes af 
efterafgrøder, der 
udlægges, så de både 
tæller som MFO og 
pligtige efterafgrøder 

0 0 17 561 561 

 
 
Som det fremgår af de Tabel 5, vil et forøget areal på 7 ha efterafgrøder kunne erstatte 17 ha MFO-lavskov 
på en ejendom under 0,8 DE/ha (sml. Scenarie 15 og 16). På en ejendom over 0,8 DE/ha vil 3 ha ekstra 
efterafgrøder kunne erstatte MFO-lavskoven på 17 ha (sml. Scenarie 18 og 19 i Tabel 6). Der vil formentlig 
være andre bevæggrunde til at bevare lavskov ud over MFO-kravet, men dette er ikke taget i betragtning. 
 
I de beregnede scenarier vil der alene være en positiv effekt af at fjerne muligheden for at MFO-lavskov 
erstatter pligtige efterafgrøder, hvis lavskoven bevares (Tabel 5 og 6). Hvis lavskoven fjernes, så MFO-
kravet dækkes med pligtige efterafgrøder, vil effekten være negativ. 
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Tabel 6. Oversigt over effekt af at fjerne muligheden for at MFO-lavskov kan erstatte pligtige efterafgrøder. 
Beregningen gælder for en ejendom på 100 ha over 0,8 DE/ha med krav om 14 % pligtige efterafgrøder. 
Den udvaskningsreducerende effekt er baseret på de vægtede værdier i Tabel 2, og er altså ikke korrigeret i 
forhold til bedriftstype. 
 

Areal med MFO-
lavskov 

(ha) 

Udvasknings-
reducerende 

effekt af MFO-
lavskov 
(kg N) 

Areal med 
efterafgrøder 

(ha) 

Udvasknings-
reducerende 

effekt af 
efterafgrøder 

(kg N) 

Udvasknings-
reducerende 
effekt i alt af 

MFO-lavskov og 
efterafgrøder 

(kg N) 
Scenarie 17. 
Nuværende regelsæt 17 1.020 0 0 1.020 

Scenarie 18. MFO-
lavskov bevares, men 
tæller ikke længere 
som pligtige 
efterafgrøder 

17 1.020 14 462 1.482 

Scenarie 19. MFO-
lavskov erstattes af 
efterafgrøder, der 
udlægges, så de både 
tæller som MFO og 
pligtige efterafgrøder 

0 0 17 561 561 

 
 
Afslutningsvist skal det bemærkes, at de gennemførte beregninger dækker over relativt få scenarier, der for 
spørgsmål 3 og 4 især dækker yderpunkter, hvor MFO-kravet enten dækkes helt af MFO-brak/MFO-lavskov 
eller hvor disse MFO-elementer helt sløjfes. I praksis vil der være tale om mange forskellige kombinationer, 
og de viste scenarier er præsenteret alene for at vise den kompleksitet, der gør sig gældende mht. 
vægtningsfaktorer i forbindelse med MFO og omregningsfaktorer for efterafgrøder. De beregnede effekter 
bør således alene anvendes til sammenligning af de forskellige scenarier, mens de egentlige værdier er 
behæftet med stor usikkerhed.  
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