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NaturErhvervstyrelsen 

Notat vedr. fastsættelse af plantetal ved kontrol af efterafgrøder  

NaturErhvervstyrelsen har den 4. november 2014 fremsendt bestilling på en vurde-
ring vedr. fastsættelse af plantetal ved kontrol af efterafgrøder, til DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet. 
 
Vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Ingrid K. Thomsen og seniorforsker Elly 
Møller Hansen, begge Institut for Agroøkologi. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
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Notat vedr. fastsættelse af plantetal ved kontrol af efterafgrøder 
Elly Møller Hansen og Ingrid Kaag Thomsen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 
 
 
BAGGRUND  
Naturerhvervsstyrelsen (NAER) foretager ved kontrol af efterafgrøder en vurdering af, om der er en 
veludviklet efterafgrøde, der sikrer en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret. Hvis der ikke er 
veludviklet efterafgrøde, foretages en samlet vurdering af efterafgrøden, hvor antallet af planter 
indgår i vurderingen. 
 
I forbindelse med vurderingen tages udgangspunkt i dyrkningsvejledninger fra Videnscentret for 
Landbrug, jf. nedenstående oversigt over anbefalede plantetal for en række alm. landbrugsafgrøder. 
   
NAER har den 4. november 2014 anmodet DCA -  Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om 
at vurdere, om der eksisterer et bedre grundlag for fastsættelse af plantetal end disse 
dyrkningsvejledninger.  
 
Tabel 1. Oversigt over anbefalede plantetal for en række alm. landbrugsafgrøder 
Afgrøde Plantetal pr. m2 
Vårraps 75-100 
Vinterraps 40-50 
Vårbyg 250-300 
Rug 175-225 
Vinterhvede 200 
Alm. rajgræs 100-150 
Rødsvingel 100-125 
Rapgræs 200-250 
Engrapgræs 250-300 
Gul sennep 100-140 
Cikorie 15-16 

 
  



BESVARELSE 
 
Konklusion 
Der er meget begrænset viden om betydning af diverse efterafgrøders plantetal (dvs. antal planter 
pr. arealenhed) for efterafgrødernes udvaskningsreducerende effekt. Det vurderes dog, at krav om 
plantetal, der tager udgangspunkt i optimering af udbytte ved dyrkning af hovedafgrøder høstet ved 
modenhed, ikke er hensigtsmæssige som grundlag for vurdering af effekt på optagelse af kvælstof 
(N) og udvaskning. På trods af at der ikke findes et bedre grundlag, vurderes det, at de foreslåede 
krav til plantetal er uforholdsmæssigt høje, når det drejer sig om dyrkning af efterafgrøder.  
 
Der er i bestillingen fra NAER uklarhed om, under hvilke omstændigheder et sådant krav til 
plantetal skal være gældende, dvs., hvordan en ’veludviklet efterafgrøde’ defineres. Dette kan føre 
til usikkerhed hos landmanden og resultere i, at valgmuligheder i forhold til efterafgrødeart, 
etableringstidspunkt og -metode i realiteten indskrænkes med mulige uheldige konsekvenser til 
følge.  
 
Resultatet af et nyt GUDP-projekt med droner til overflyvning af marker forventes på sigt at kunne 
udnyttes til kontrol af N-optag i efterafgrøder, spildfrø og ukrudt. Dette vurderes at kunne 
overflødiggøre bestemmelser af dækningsgrad og plantetællinger ved kontrol.  
 
Definition af ”veludviklet efterafgrøde” 
NAER oplyser i bestillingen, at det ved kontrol af efterafgrøder skal vurderes, om der er tale om en 
veludviklet efterafgrøde. Hvis dette ikke er tilfældet, skal antal af planter indgå i vurderingen. Der 
angives ikke en definition af udtrykket ”veludviklet efterafgrøde”. Udtrykket kan forstås i forhold 
til, om efterafgrøden har nået et vist udviklingstrin, eller om den har nået en vis størrelse.  
 
Visse arter af f.eks. gul sennep og olieræddike opnår hurtigt et udviklingstrin, hvor de begynder at 
blomstre og dermed måske nedsætter deres N-optag i forhold til andre arter, som vedbliver at være i 
vegetativt stadium i længere tid. Hvor hurtigt en efterafgrøde når et givent udviklingstrin afhænger 
af sorten, men tidspunktet påvirkes formentlig af dagslængde, temperatur mm. Efterafgrødearters 
forskellighed med hensyn til udviklingstrin og N-optag er ikke forskningsmæssigt belyst under 
danske forhold. Der foreligger dog sammenligning af en lang række sorter af olieræddike og gul 
sennep mht. overjordisk tørstofproduktion og N-optag samt effekt på mineralsk N i bl.a. 0-100 cm 
dybde (Østergaard et al., 2012). 
 
Efterafgrøders størrelsesmæssige udvikling afhænger af mange forhold. For efterafgrøder, der sås 
som udlæg eller spredes før høst i hovedafgrøden, afhænger deres udvikling af hovedafgrødens 
tæthed (påvirkes af bl.a. hovedafgrødens udsædsmængde og mængden af plantetilgængeligt N), 
høsttidspunkt og mængde af ukrudt. Flere af disse forhold er det ikke muligt at tage højde for på 
forhånd, da de afhænger af årets vejrforhold. For eksempel afhænger høsttidspunktet af de aktuelle 



nedbørsmængder, så høsten visse år må udsættes pga. nedbør. Dette har vist sig at være af 
betydning for f.eks. vækst af udstrøet olieræddike (Thomsen et al., 2013), men også væksten af 
f.eks. rajgræs kan blive hæmmet af et sent høsttidspunkt. Rajgræs synes dog at være mere tilbøjelig 
end olieræddike til at vokse, selvom høsten er sen, hvorved der kan opstå høstproblemer pga. 
gennemgroning.  
 
For efterafgrøder, der sås efter høst, afhænger deres størrelsesmæssige udvikling af vejrforholdene 
efter såning, hvor kølige og våde forhold, til trods for rettidig såning inden 20. august kan hæmme 
deres vækst. Dette sås f.eks. i 2011 på Askov Forsøgsstation (Billede 1), hvor olieræddike sået 10. 
august efter høst af hovedafgrøden blev negativt påvirket af ugunstige fremspiringsforhold. I 
modsætning dertil udviklede før-høstspredt olieræddike sig fint.  
 

   
Billede 1. Venstre billede viser en parcel med olieræddike udstrøet 12. juli 2011 i vinterhvede, der blev høstet 4. august, 
Askov Forsøgsstation. Til venstre i billedet ses delvist en parcel med olieræddike sået 10. august efter høst af vårbyg. 
Olieræddike blev i sidstnævnte tilfælde sået efter en let opharvning. Billedet til højre viser, at kimplanterne blev 
negativt påvirkede af stort vandindhold i jorden under fremspiring. Olieræddike, der fremspirede tidligere, blev 
tilsyneladende ikke i samme grad negativt påvirket af nedbørsforholdene (billedet til venstre).  Foto: 1. september 2011, 
Niels Peter Pedersen, Aarhus Universitet. 
 
Udgangspunktet for vurdering 
I bestillingen oplyses, at der ved efterafgrødekontrol skal foretages en samlet vurdering af 
efterafgrøden, hvis denne ikke er veludviklet, og at der i vurderingen skal indgå plantetal. Det 
beskrives dog ikke, på hvilken måde de angivne plantetal skal indgå i vurderingen. Da der 
efterfølgende spørges til, om der findes et bedre grundlag for fastsættelse af plantetallet antages i 
nærværende besvarelse, at de angivne plantetal kan kræves opnået, for at en ikke-veludviklet 
efterafgrøde kan godkendes. Derved vil der for en efterafgrøde af gul sennep kunne kræves 100-140 
planter pr. m2. Olieræddike er ikke med på listen og det vides derfor ikke, om der kræves samme 
plantetal som for gul sennep, eller om olieræddike evt. skal vurderes efter plantetal for vårraps (75-
100 planter pr. m2) eller vinterraps (40-50 planter pr. m2).  
 



I bestillingen pointeres, at efterafgrøderne skal sikre et effektivt N-optag om efteråret. Det oplyses 
desuden, at der er taget udgangspunkt i anbefalede plantetal i dyrkningsvejledninger fra 
Videncentret for Landbrug (VfL). De i tabel 1angivne plantetal viser, at udgangspunktet er 
vejledninger for dyrkning af de pågældende afgrøder til modenhed eller høst af vegetative dele 
(rødder af cikorie). Det har dog ikke været muligt at finde en dyrkningsvejledning fra VfLfor gul 
sennep til modenhed, men fra DLF-trifolium foreligger en dyrkningsvejledning med de angivne 
plantetal (Anonym, 2014a). 
 
Anbefalede plantetal for afgrøder, der høstes som hovedafgrøde, er en afvejning af mange andre 
faktorer end en effektiv N-optag om efteråret. For eksempel gælder dette sandsynligvis for cikorie, 
hvor det anbefalede plantetal for dyrkning med henblik på høst af rødder er 15-16 pr. m2. Det skal 
bemærkes, at cikorie til høst er en ny afgrøde under danske forhold, og at kommende forsøg eller 
erfaringer kan føre til, at det anbefalede plantetal ændres. Cikorie som efterafgrøde skal sås som 
udlæg. Hvis der antages en spireprocent på 70, vil kravet om ca. 16 planter pr. m2 betyde, at der skal 
sås 0,3 kg frø pr. ha. Umiddelbart synes dette at være en lille udsædsmængde. Knudsen (2013) 
angiver i dyrkningsvejledning for efterafgrøder, at der kan udsås 5-8 kg frø pr. ha. Prisen herfor 
angives til 700-1100 kr. pr. ha, hvilket er langt mere end for de fleste andre efterafgrøder og 
formentlig en af grundene til, at cikorie ikke er mere udbredt som efterafgrøde. Krav om en 
plantebestand på blot 15-16 planter pr. m2 vil derfor måske kunne virke fremmende for dyrkning af 
cikorie som efterafgrøde. I tidligere forsøg med cikorie som efterafgrøde er der blevet sået 5 kg frø 
pr. ha svarende til såning af ca. 380 frø pr. m2. Visuelle bedømmelser (Billede 2) tyder på, at 5 kg 
frø formentlig er en del mere end nødvendigt, men der er ikke målt udvaskning eller N-min i 
parceller med forskellige udsædsmængder af cikorie, så det er ikke muligt at vurdere, hvor mange 
planter der vil være tilstrækkelige for en benyttelse af cikorie som efterafgrøde.   
 



 
Billede 2. Til højre for midten ses cikorie sået som udlæg i vårbyg 28. april 2008 (5 kg frø pr. ha) og til venstre 
olieræddike (14 kg frø pr. ha) spredt 6. august. Vårbyggen blev høst 29. august. Længst til venstre ses olieræddike 
spredt 4. juli før høst af vinterbyg (24. juli). Afgrøden på arealet mellem parcellerne (f.eks. i forgrunden af billedet) blev 
fjernet 24. juni, hvorfor efterafgrøderne har haft mulighed for at vokse kraftigere end i parcellerne, som blev høstet 
senere. Foto: Foulum, 23. september 2008, Elly M. Hansen, Aarhus Universitet.    
 
For vinterraps angives i dyrkningsvejledningen, jf. NAERs bestilling, et anbefalet plantetal på 40-
50 pr. m2. At flere forhold har indflydelse på hvilket plantetal, der anbefales ved dyrkning til 
modenhed fremgår af samme dyrkningsvejledning. Det fremhæves således, at hvis man ønsker, at 
radrense vinterraps, kan man ved såning på 50 cm rækkeafstand gå ned i udsædsmængde, da lavt 
plantetal giver kraftige planter. Haastrup (2010) refererer forsøg, som støtter dette, da man i et år 
(1986) med udvintringsskader i vinterraps høstede ’fornuftige’ udbytter (39 hkg pr. ha) ved et 
plantetal på blot 17 planter pr. m2. Det er således velkendt, at raps (og formentlig også andre 
korsblomstrede planter) har en betydelig evne til at kompensere for et lavt plantetal.  
  
For olieræddike og rajgræs som efterafgrøde er der i efteråret 2007 lavet billedserier over 
efterafgrøders udvikling og måling af plantetal og N-optag i overjordisk plantemasse (Billede 3-7). 
Billeder mm. har tidligere været at finde på internet-siden www.efterafgrode.djfprojekt.dk, som 
imidlertid ikke er tilgængelig mere (visse af billederne er gengivet i Hansen, 2009).  
 

http://www.efterafgrode.djfprojekt.dk/


Af Billede 3-5 fremgår, at plantetal i olieræddike på 24 – 40 planter pr. m2 har optaget fra 40 til 73 
kg N pr. ha i overjordisk plantemasse. I to felter er der optaget omtrent samme N-mængde til trods 
for plantetal på henholdsvis 24 eller 40 planter pr. m2. At forskellige plantebestande af f.eks. 
olieræddike kan føre til N-optag og Nmin-indhold i jorden, som ikke er signifikant forskellige, 
fremgår af Østergaard et al. (2013). Ved gennemsnitlige plantetal for ni forsøg fra 2010-2012 blev 
der ved plantetal fra 42 til 64 pr. m2 målt N-optag (i overjordisk plantemasse) fra 38 til 44 kg N pr. 
ha i november måned. Dette skyldes formentlig, at olieræddike ligesom f.eks. raps kan kompensere 
for et lille plantetal ved at udvikle kraftigere planter end ved et større plantetal. 
 

       
Billede 3. Olieræddike fotograferet henholdsvis 30. august, 5. september og 3. oktober 2007 ved Foulum. Plantetal: ca. 
24 pr. m2. N-optag i overjordisk olieræddike den 23. oktober: 49 kg N pr. ha (intet ukrudt). Foto: Elly M. Hansen, 
Aarhus Universitet.      
 

       
Billede 4. Olieræddike fotograferet henholdsvis 26. august, 5. september og 3. oktober 2007 ved Foulum. Plantetal:  ca. 
40 planter pr. m2. N-optag i overjordisk olieræddike den 23. oktober: 40 kg N pr. ha (plus 5 kg N pr. ha i ukrudt og 
spildfrø). Foto: Elly M. Hansen, Aarhus Universitet.      
 
 
 
 
 
 
 
 
Billede 5. Olieræddike fotograferet henholdsvis 26. august, 5. september og 3. oktober 2007 ved Foulum. Plantetal: ca. 
40 planter pr. m2. N-optag i overjordisk olieræddike den 23. oktober: 73 kg N pr. ha (intet ukrudt). Foto: Elly M. 
Hansen, Aarhus Universitet.      
 

 



I ovennævnte projekt blev der til vurdering af udsædsmængder for olieræddike og alm. rajgræs 
taget udgangspunkt i plantetal, der kan accepteres for hovedafgrøder af de pågældende afgrøder ved 
tvivl om, hvorvidt omsåning skulle være nødvendig. For vinterraps blev der taget udgangspunkt i et 
plantetal på 25 planter pr. m2 (en tidligere dyrkningsvejledning). Det blev beregnet, at det 
tilsvarende plantetal for olieræddike med en frøvægt på 8 mg ville kræve en spiring på 14% ved 
såning af 14 kg olieræddike pr. ha. For alm. rajgræs tog beregningerne udgangspunkt i 50-75 
planter pr. m2, som angives at være tilstrækkeligt til frøavl (Feidenhans’l, 2013). Det blev beregnet, 
at et plantetal på 75 pr. m2 blot ville kræve en spiring på 20% ved såning af 8 kg frø pr. ha og en 
frøvægt på 2,1 mg. Det blev desuden beregnet, at såning af 8 kg rajgræsfrø som udlæg og en spiring 
på 85% ville resultere i ca. 325 planter pr. m2. 
 
Resultater af svenske forsøg (Bergkvist et al., 1994) med forskellige udsædsmændger i alm. rajgræs 
viste, at der i mange tilfælde kunne benyttes udsædsmængder på blot 3 kg pr. ha og stadig opnås en 
veletableret bestand. Resultatet viste desuden, at de højeste udsædsmængder (indtil 18 kg pr. ha) 
allerede inden høst kunne resulter i så tætte bestande, at hovedafgrødens udbytte blev reduceret. Det 
blev ligeledes konstateret, at rajgræssets vækst om efteråret sædvanligvis blev reduceret i de tætte 
bestande sandsynligvis pga. konkurrence rajgræsplanterne imellem. Plantetal er ikke angivet i 
artiklen. Det kan bemærkes, at det er arbejdskrævende at udføre plantetællinger i græs, og at det kan 
være nødvendigt at grave planterne op for at afgøre om en tue stammer fra en plante med sideskud 
eller om der er tale om flere planter. Desuden er det vanskeligt for ikke-eksperter at skelne 
kulturgræsser fra ukrudtsgræsser i de tidlige stadier (Billede 6-7). 
  
 
 
 
 
 
 
 
Billede 6. Alm. rajgræs fotograferet henholdsvis 5. september, 23. september og 3. oktober 2007 ved Foulum. Plantetal 
ikke talt. N-optag i overjordisk rajgræs den 23. oktober: 23 kg N pr. ha (+ 11 kg N pr. ha i ukrudt og spildfrø). Foto: 
Elly M. Hansen, Aarhus Universitet.  
  

  
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
Billede 7. Alm. rajgræs fotograferet henholdsvis 5. september, 23. september og 3. oktober 2007 ved Foulum. Plantetal 
ikke talt. N-optag i overjordisk rajgræs den 23. oktober: 66 kg N pr. ha (kun lidt ukrudt og spildfrø). Foto: Elly M. 
Hansen, Aarhus Universitet.   
 
Det vurderes samlet set, at ved bedømmelse af efterafgrøders potentiale for at reducere 
udvaskningen på en given mark, er det vigtigste, at der er en nogenlunde jævn dækning af jorden 
med planter, snarere end et fast plantetal. Et udgangspunkt baseret på dyrkning af hovedafgrøder til 
modenhed resulterer i uforholdsmæssigt høje plantetal, når det drejer sig om dyrkning af 
efterafgrøder.  
 
Tidligere forsøg 
Der findes, så vidt vides, ikke forsøg med måling af efterafgrøders udvaskningsbegrænsende effekt 
ved forskelligt plantetal. Vurdering af plantetallets betydning bygger derfor på erfaringer og 
observationer fra forsøg med efterafgrøder under forskellige betingelser. 
 
I tidligere forsøg med efterafgrøder, der blev sået samtidigt med eller kort tid efter hovedafgrøden, 
er der taget hensyn til, at valg af efterafgrødeart, -sort og udsædsmængde skal kunne resultere i en 
effektiv efterafgrøde efter høst uden at medføre unødig stærk konkurrence overfor hovedafgrøden. 
 
I forsøg med efterafgrøder spredt før høst af hovedafgrøden er der benyttet arter af efterafgrøder, 
der har en hurtig fremspiring og mulighed for kraftig vækst efter høst. Der er i disse forsøg benyttet 
udsædsmængder, som formentlig har ligget under de udsædsmængder, der benyttes for tilsvarende 
afgrøder, der skal høstes ved modenhed. Dette skyldes, at det er vurderet, at de pågældende 
efterafgrøder har stor evne til at kompensere for en mindre plantebestand ved at udvikle kraftige 
planter med et kraftigt rodsystem, som ovenfor beskrevet. I markforsøg med olieræddike har, så 
vidt vides, ikke indgået udsædsmængder over 14 kg pr. ha.  
 
De udsædsmængder, der er angivet i Dyrkningsvejledning for efterafgrøder (Knudsen, 2013) for 
alm. rajgræs og olieræddike stemmer overens med de udsædsmængder, der siden 1980’erne er 
benyttet i forsøg med græsser sået som udlæg og senere forsøg med olieræddike sået før eller efter 
høst af hovedafgrøden.        
 

  



Kontrol   
Da der i Danmark er regler for kontrol af efterafgrøder, er det ønskeligt med en kontrol, som ikke 
afhænger af en personlig vurdering, men er så objektiv som mulig. Ved vurdering af efterafgrøder 
er tidligere benyttet en vurdering af efterafgrøders dækning, dvs. en karakter, der refererer til 
andelen af jordoverfladen der, visuelt bedømt, er dækket af efterafgrøde (f.eks. Anonym, 2010). 
Ved denne vurdering skulle antallet af planter pr. kvadratmeter ikke tælles. At benytte denne 
metode tidligt i kontrolperioden indebærer, at det skulle vurderes om antallet af planter ville være 
tilstrækkeligt til senere at kunne resultere i en tilfredsstillende dækning. Derved spiller et subjektivt 
skøn ind i den i forvejen subjektive vurdering af efterafgrøden dækning. Det er derfor forståeligt, at 
der søges efter andre mere objektive bedømmelser af efterafgrøder. I Anonym (2014b) indgår 
allerede de i bestillingen nævnte plantetal for alm. landbrugsafgrøder (se tabel 1). 
 
Plantebestanden af efterafgrøder vil typisk variere fra sted til sted i marken. For at plantetællinger 
skal kunne være en objektiv metode til bedømmelse af plantetal for et større areal, som f.eks. en hel 
mark, er det nødvendigt at bestemme, hvor mange felter, der skal udvælges til optælling, og 
hvordan felterne udvælges. Tidspunktet for hvornår det vurderes, om efterafgrøden er veludviklet er 
desuden afgørende for bedømmelsen, idet efterafgrøder kan have en betydelig vækst i milde og 
fugtige efterår som f.eks. 2014 (Billede 8-10). 
  

 
Billede 8. Olieræddike sået 25. juli 2014 og fotograferet i tidligt frihøstede værn mellem parceller den 8. november. De 
øverste blomster befinder sig i mere end 1,2 meters højde. Foto: Foulum, Elly M. Hansen, Aarhus Universitet.    



 
Billede 9. Parceller med olieræddike sået 25. juli 2014 og fotograferet den 26. september (samme forsøg som 
olieræddiken vist i Billede 8). Der blev spredt 14 kg olieræddike pr. ha før høst af vårbyg (den 16. august). Foto: 
Foulum, David Croft, Aarhus Universitet.    
 
Nye muligheder for kontrol 
Der er udviklet sensor- og kamerateknologier, som kan estimere total plantemasse og N-optag i 
overjordisk plantemateriale. Da sensorer og kameraer bliver stadigt bedre og billigere giver det 
muligheder for at udnytte disse ved at montere dem på droner. I et nyt GUDP-projekt (VIRKN) 
indgår udvikling af metoder til estimering af N-optag i overjordiske plantemateriale ved at 
overflyve et givent areal med en drone. Teknologien forventes at være velegnet til kontrol af N-
optag i det grønne plantedække, der befinder sig på marken f.eks. i form af efterafgrøder, ukrudt og 
spildfrø. Det vurderes at ville kunne overflødiggøre bestemmelser af dækningsgrad og 
plantetællinger ved kontrol. Før sådanne teknologier kan anvendes, er det dog nødvendigt at udvikle 
algoritmer til estimering af N-optaget. Projektet afsluttes i 2018.  
 
Mulige konsekvenser  
Som nævnt kan opnåelse af et ’minimums’ plantetal være meget afhængigt af forskellige faktorer, 
som landmanden ikke har fuld kontrol over. Samtidig er der usikkerhed om, hvornår dette plantetal 
kræves, idet det afhænger af, hvordan en veludviklet efterafgrøde defineres. Samlet set vurderes det 



at kunne skabe så stor usikkerhed hos landmænd, at de vælger at undlade at dyrke først og fremmest 
efterafgrøder som gul sennep og olieræddike, der udstrøs før høst, eller de helt undlader at dyrke 
lovpligtige efterafgrøder. Nedenfor beskrives de ulemper, der ses i forhold til disse mulige 
konsekvenser. 
 

 
Billede 10. Forsøget, vist i Billede 9, fotograferet fra modsatte side den 8. november 2014. I midten ses nederst en 
parcel med ukrudt og spildfrø. Foto: Foulum, Elly M. Hansen, Aarhus Universitet.   
 
Efter gældende regler kan en virksomheds N-kvote frivilligt nedsættes som erstatning for årets 
efterafgrødekrav (Anonym, 2014c). Derved frigøres landmanden for kravet om at dyrke lovpligtige 
efterafgrøder og kan dyrke andre hovedafgrøder end vårsæd eller dyrke N-bindende efterafgrøder 
med det formål at samle ekstra N til den efterfølgende afgrøde. 
 
Sammenlignes nedsat N-kvote med dyrkning af en efterafgrøde kan det bemærkes, at dyrkning af 
en efterafgrøde må anses for at være et mere ’aktivt’ virkemiddel end en nedsættelse af N-kvoten. 
Dette skyldes, at efterafgrøder har mulighed for at optage store mængder N, hvis store mængder er 
til stede efter høst, mens nedsættelsen af N-kvoten foretages med en fast værdi. Dette kan illustreres 
med et eksempel fra 2014, hvor misvækst i vårbyg pga. sygdomsangreb forårsagede lave 
kerneudbytter. En efterafgrøde af olieræddike var efterfølgende i stand til at udvikle sig kraftigt i 



løbet af efteråret (Billede 8-10). Plantetallet varierede fra 9 til 40 planter pr. m2 ved en tælling af 30 
tilfældigt valgte felter den 14. november 2014; i gennemsnit 21 planter pr. m2. Det vides endnu 
ikke, hvor meget N olieræddiken har optaget, og hvor meget udvaskningen er blevet reduceret. Men 
sammenholdes olieræddikens udvikling dette år med udviklingen af oliræddike i 2007 (Billede 3-5) 
vurderes det, at efterafgrøden kan have optaget måske mere end 100 kg N pr. ha på det tidspunkt 
Billede 10 blev taget.  
 
Hvis efterafgrøder i vidt omfang erstattes af nedsat N-kvote vil landbrugsjorden gå glip af en række 
positive sideeffekter af efterafgrøder som f.eks. øget tilførsel af organisk stof, bedre jordstruktur og 
øget biodiversitet. En sådan udvikling vurderes at være uheldig.     
 
Som nævnt ovenfor har landmænd ved frivillig nedsættelse af N-kvoten mulighed for, i stedet for 
lovpligtige efterafgrøder, at dyrke N-bindende efterafgrøder f.eks. med det formål at samle N til den 
efterfølgende afgrøde. N-bindende efterafgrøder i blanding med ikke-N-bindende efterafgrøder 
(f.eks. græsser) kan om efteråret ofte reducere udvaskningen til omtrent samme niveau som ikke-N-
bindende efterafgrøder (referencer i Thomsen og Hansen, 2010), men der er risiko for efterfølgende 
større udvaskning end ved dyrkning af udelukkende ikke-N-bindende efterafgrøder. Dette skyldes, 
at de N-bindende efterafgrøder kan fiksere store mængder frit N fra luften (Hansen et al., 2014); N 
som ellers ikke ville være blev bundet ved dyrkning af ikke-N-bindende efterafgrøder. At ’gøde’ en 
hovedafgrøde med N, der er organisk bundet i løbet af efteråret i sammenligning med at gøde en 
hovedafgrøde med handelsgødning om foråret indebærer alt andet lige en større udvaskningsmæssig 
risiko, da det medvirker til en større pulje af letomsætteligt organisk stof i jorden, der i løbet af 
efteråret kan mineraliseres og dermed øge jordens indhold af mineralsk N.    
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