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Notat vedr. "Kontroltrappe" for efterafgrøder 
 
Elly Møller Hansen og Ingrid K. Thomsen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 
 
 
BAGGRUND 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) skal i 2015 igangsætte kontrol af efterafgrøder primo september. 
Eftersom visse efterafgrøder først udsås den 20. august og der i øvrigt kan være dyrkningsmæssige 
forhold, der betyder, at efterafgrøden spirer relativt sent, er der behov for en gradueret vurdering 
af, hvornår en efterafgrøde er tilstrækkeligt dækkende til at have en kvælstofreducerende effekt. I 
praksis vil det betyde, at det er nødvendigt at godkende en efterafgrøde, der netop er spiret frem, 
uanset at den på kontroltidspunktet ikke dækker en større andel af en mark.  
 
NAER har på den baggrund anmodet DCA– Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om at 
vurdere, om der kan anvendes en ”trappemodel” for vurdering af dækningsgraden af 
efterafgrøder, herunder også om en dækningsgrad på 40 % er tilstrækkelig til at sikre en 
kvælstofreducerende effekt, selvom dækningsgraden eventuelt ikke forøges efter den 21. 
september. Jf. bestilling fra NAER af 29. januar 2015. 
 
 
BESVARELSE  
 
Vurdering af dækningsgrad 
Som beskrevet i bestillingen er det vanskeligt at vurdere en nyligt fremspiret efterafgrøde mht. om 
den i løbet efteråret kan udvikle sig tilstrækkeligt til at kunne godkendes som en lovpligtig 
efterafgrøde. Det er derfor nærliggende at overveje vurderingsmetoder, som tager udgangspunkt i 
efterafgrødernes gradvise udvikling i løbet af efteråret, f.eks. ved bestemmelse af 
efterafgrødernes dækningsgrad, som angiver den andel af jordoverfladen, der er dækket af 
efterafgrøde. Der er dog begrænset dokumentation af efterafgrøders udvikling mht. dækningsgrad 
og kvælstofoptagelse i løbet af efteråret, og der er ingen dokumentation for dækningsgraders 
betydning for efterafgrøders udvaskningsreduktion.    



 
Dækningsgrader af efterafgrøder kan vurderes visuelt (Anonym, 2009) eller de kan bestemmes 
vha. digital billedbehandling, hvor dækningsgraden kan beregnes som andele af pixels med 
efterafgrøde i forhold til det totale antal pixels på et givent billede. Dækningsgrader bestemt ved 
digital billedbehandling er beskrevet af Hansen et al. (2011), men der findes ikke undersøgelser, 
som viser, hvor stor en dækningsgrad, der er nødvendig for, at forskellige efterafgrøder kan have 
en tilstrækkelig udvaskningsreducerende effekt. Forskellige arter af efterafgrøder kan have 
forskellige forhold mellem rod og top (Andersen og Olsen, 1994). Arter med lille bladmasse og 
dermed lille dækningsgrad kan således indeholde forholdsvis meget kvælstof i rødderne end en art 
med stor bladmasse og mindre rodmasse. Det er desuden væsentligt at bemærke, at en lav 
dækningsgrad bl.a. kan skyldes et lavt indhold af plantetilgængeligt kvælstof i jorden. I sådanne 
tilfælde er risikoen for udvaskning ringe, og en efterafgrøde kan derfor ikke forventes at opnå 
hverken stor kvælstofoptagelse eller stor dækningsgrad. Desuden afhænger efterafgrøders 
udvikling og dækningsgrad af 1) arten af efterafgrøde, idet korsblomstrede efterafgrøder udvikler 
sig hurtigere end de fleste andre efterafgrøder, 2) vejrforholdene efter såning og 3) konkurrence 
fra spildfrø og ukrudt i marken. Det skal bemærkes, at der i de nugældende regler ikke er mulighed 
for at medregne ukrudt og spildfrø i efterafgrøders dækningsgrad (Anonym 2014).  
 
Visuel bedømmelse af dækningsgraden i et felt er en subjektiv vurdering, som afhænger af den der 
bedømmer feltet. Ved digital billedbehandling fås en objektiv bedømmelse af det pågældende felt, 
men metoden kan endnu ikke benyttes til store felter som f.eks. en hel mark. Hansen et al. (2011) 
beskriver muligheder for at benytte fjernstyrede helikoptere til at opnå værdier for dækningsgrad 
og kvælstofoptagelse på en større flade, og metoden evalueres i GUDP-projekt VIRKN, som netop 
et påbegyndt.   
 
Sammenhæng mellem dækningsgrad og kvælstofoptagelse 
Sammenhængen mellem dækningsgrad og kvælstofoptagelse kan belyses ud fra forsøg på 
forsøgsstationerne ved Askov og Foulum i 2010 og 2011. Resultaterne er beskrevet af Thomsen & 
Hansen (2014) og præsenterer bl.a. kvælstofoptagelse i planteklip gennem efteråret som vist i 
Figur 1. Umiddelbart før hvert planteklip blev der taget et billede af hvert felt, der skulle klippes. 
Disse billeder er ikke inkluderet i Thomsen & Hansen (2014), men i forbindelse med nærværende 
besvarelse er sammenhængen mellem kvælstofoptagelse og dækningsgrad bestemt for en del af 
klippene gennemført i Foulum 2011. Af tidsmæssige årsager har der ikke været mulighed for at 
analysere billederne fra Askov 2011 og fra begge lokaliteter 2010, hvor det sene planteklip udgik 
pga. sne (Figur 1). 
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Figur 1. Kvælstofoptagelse i efterafgrøde sået i eller efter vinterhvede eller vårbyg ved Askov og Foulum 2010 og 2011. 
Efter Thomsen & Hansen (2014). 

 
Efterafgrøderne i forsøget ved Foulum og Askov var olieræddike eller gul sennep sået før eller 
efter høst samt alm. rajgræs sået som udlæg om foråret (Figur 1, Tabel 1). I hver parcel blev der i 
to tilfældigt udvalgte felter á 0,5 m2 taget digitale billeder, hvorefter plantematerialet blev 
afklippet og analyseret for kvælstof. Dækningsgraden er efterfølgende bestemt ved digital 
billedbehandling ved hjælp af et ”on-line”-program (http://imaging-crops.dk/) som beskrevet i 
Hansen et al. (2011). Ved hver efterfølgende måling i samme parcel blev der afklippet nye 
tilfældigt valgte felter. Det er således ikke muligt at følge kvælstofoptagelse og dækningsgrad i det 
samme felt, men i et tilfældigt valgt felt i samme parcel. Det skal desuden understreges, at 
http://imaging-crops.dk/ ikke kan skelne mellem, ukrudt, spildkorn og efterafgrøde, og at den 
estimerede dækningsgrad således inkluderer alle tre komponenter. Alle tre komponenter blev 
ligeledes indsamlet i forbindelse med planteklippene og indgår derfor i kvælstofbestemmelserne. I 
Billede 1 er der vist eksempler på billeder før og efter digital billedbehandling med angivelse de 
beregnede dækningsgrader. 
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Billede 1. Eksempler på efterafgrøder af korsblomstrede (olieræddike eller gul sennep) og rajgræs samt den opnåede 
dækningsgrad ud fra http://imaging-crops.dk/.  

 
Figur 1 viser, at der i forsøget ved Foulum 2011 i Thomsen & Hansen (2014) forekommer en 
næsten lineær stigning i kvælstofoptagelse i alle efterafgrøder i løbet af efteråret. Sammenlignes 
dækningsgraderne den 20. september med kvælstofoptagelsen i november (Tabel 1) tyder det på, 
at det ved dækningsgrader på 20 % i september har været muligt at opnå kvælstofoptagelser på 

http://imaging-crops.dk/


mere end 30 kg N/ha i november. Der blev ikke bestemt kvælstofudvaskning i forsøgene, så 
dækningsgraden kan ikke relateres til en udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøderne.  
Kvælstofoptagelsen i november er dog af samme størrelsesorden som den 
udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder, der som gennemsnit af jordtyper og 
dyretætheder er blevet estimeret til 29 kg N/ha (Hansen & Thomsen, 2014). For områder med lille 
dyretæthed (mindre end 0,8 DE/ha), som forsøgene repræsenterer, er den 
udvaskningsreducerende effekt estimeret til i gennemsnit 22 kg N/ha (12 kg N/ha for ler og 32 kg 
N/ha for sand). For opnåelse af disse værdier er det i Hansen & Thomsen (2014) forudsat, at 
efterafgrøder på lerjord og sandjord nedmuldes (eller på anden måde destrueres) henholdsvis 
sent efterår og tidligt forår. Antages kvælstofoptagelsen i efterafgrøderne omtrent at svare til den 
udvaskningsreducerende effekt, kan en dækningsgrad af efterafgrøde og ukrudt på 20 % den 20. 
september antages at være tilstrækkeligt til, at den forventede udvaskningsreducerende effekt 
blev opnået. Tallene tyder derfor på, at 40 % dækning pr. 21. september, som foreslået i NAERs 
bestilling, er et relativt højt krav. Når det tages i betragtning, at dækningsgraden i forsøget 
inkludere en mindre bestand af ukrudt, vurderes det, at en dækningsgrad på ca. 25 % ville have 
været gældende for de egentlige efterafgrødearter.  
 
Det skal understreges, at ovenstående betragtninger kun vedrører et enkelt forsøg et enkelt år. 
Som det fremgår af Figur 1, blev der ikke opnået tilsvarende høje kvælstofoptagelser ved Askov 
som ved Foulum i de forsøgsbehandlinger, der var sået efter høst. Det skyldes, at der faldt store 
mængder nedbør i august-september, hvilket især påvirkede efterafgrøden sået i august og kun i 
mindre grad efterafgrøden etableret i juli (Billede 2). Alligevel var der i november optaget lige så 
store mængder kvælstof i olieræddike sået i august som i rajgræs (sået om foråret), som 
formentlig havde en højere dækningsgrad i september. Af tidsmæssige årsager har det ikke været 
muligt at inddrage disse data i besvarelsen. 
  
Tabel 1. Dækningsgrad for efterafgrøder bestemt den 6. og 20. september samt kvælstofoptagelse på det pågældende 
tidspunkt. Kvælstofoptagelsen sent efterår er ligeledes vist. Baseret på forsøgene i Thomsen & Hansen (2014). 
   6. september 20. september 28. 

november 
Hovedafgrøde Efterafgrøde Efterafgrøde 

sået 
Dæknings-

grad 
(%) 

N-optag 
(kg 

N/ha) 

Dækningsgrad 
(%) 

N-optag 
(kg 

N/ha) 

N-optag 
(kg N/ha) 

Hvede Olieræddike 11. juli 40 12 48 24 45 
Hvede Olieræddike 17. august 4 1 19 5 35 
Hvede Gul sennep 11. juli 40 11 59 16 36 
Hvede Gul sennep 17. august 9 2 20 5 34 
Byg Alm. rajgræs 20. april 27 7 42 15 31 
Byg Olieræddike 17. august 16 5 34 13 54 

 
 



 
Billede 2. Olieræddike sået som efterafgrøde 12. juli inden høst (til venstre) og 10. august efter høst (midt i billedet) i 
2011 på Askov Forsøgsstation. Billedet er taget 1. september og viser, at væksten af den forholdsvis tidligt sået 
efterafgrøde midt i billedet pga. store nedbørsmængder under fremspiringen var betydelig ringere end efterafgrøden 
etableret i juli. 

 
Det må konkluderes, at der pt. ikke er forskningsmæssigt belæg for at påvise en almengyldig 
sammenhæng mellem dækningsgrad og kvælstofoptagelse/udvaskningsreducerende effekt. 
Vejrforholdene det enkelte år har væsentlig indflydelse på efterafgrødernes etablering og vækst i 
løbet af efteråret. Der kan derfor være tilfælde, hvor efterafgrøder er etableret efter normale 
driftsmæssige principper, men ikke opnår den forventede dækningsgrad. Desuden kan 
efterafgrøder med samme dækningsgrad have forskelligt kvælstofindhold, hvis de er dyrket på 
jord med forskelligt indhold af plantetilgængeligt kvælstof. 
 
Bestemmelse af efterafgrøders kvælstofindhold indgår i udvikling af sensorteknik til estimering af 
efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt på større flader som f.eks. hele marker (GUDP-
projektet VIRKN). Det forventes, at denne teknik på længere sigt vil kunne benyttes til 
efterafgrødekontrol. 
 
Trappemodel  
NAER har i bestillingen fremsendt følgende eksempel på en trappemodel, hvor effekten af 
efterafgrøder kunne anses for at være tilstrækkelig, hvis følgende krav til plantedække var til stede 
inden for det givne tidsrum: 
 

• Trin 1: Minimum 5 % af arealet er dækket i peroden 1/9 – 7/9 



• Trin 2: Minimum 10 % af arealet er dækket i perioden 8/9 – 14/9 
• Trin 3: Minimum 25 % af arealet er dækket i perioden 15/9 – 21/9 
• Trin 4: Minimum 40 % af arealet er dækket efter den 21/9. 

   
En trappemodel baseret på trin med spring på 15 procentpoint mellem hvert trin efter 7. 
september som ovenfor, vil medføre, at minimumsværdien for efterafgrøders dækningsgrad er 
meget afhængige af, om bedømmelsen foretages f.eks. den 14. september (10 % dækning) eller 
dagen efter, dvs. den 15. september (25 % dækning). For at undgå sådanne spring, kan der i stedet 
udarbejdes en lineær model som vist i eksemplet i Figur 2.   
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Figur 2. Eksempel på lineær model for minimal dækningsgrad af efterafgrøder i perioden fra 1. til 21. september. 

 
Det skal understreges, at den lineære model i Figur 2 hovedsagelig er baseret på et enkelt forsøg. 
Det er derfor usikkert, om det er rimeligt at benytte modellen generelt. Den højest krævede 
dækningsgrad i eksemplet er sat til 25 % (dvs. mindre end de af NAER foreslåede 40 %), da 25 % 
dækning af efterafgrøder den 21. september på den foreliggende baggrund vurderes at være 
tilstrækkeligt til at opnå en effektiv tilbageholdelse af kvælstof gennem efteråret.   
 
Vurderinger 
NAER ønsker i relation til trappemodellen en vurdering af, om: 
 
”a. en dækningsgrad på 40 % er tilstrækkelig til at sikre en kvælstofreducerende effekt, selvom 
dækningsgraden eventuelt ikke forøges efter den 21. september 
 
b. trappemodellens trin 1-3, jf. ovenfor, er tilstrækkelige i forhold til at kunne antage, at dæk-
ningsgraden af en efterafgrøde efter den 21/9 vil være mindst 40 %.” 
 
Spørgsmål a. 



I forhold til spørgsmål a. vurderes det, at en dækningsgrad på 40 % efter den 21. september vil 
være tilstrækkelig til at sikre efterafgrødens kvælstofreducerende effekt. Det vurderes tillige, at en 
mindre dækningsgrad vil være tilstrækkelig til at sikre effekt. Det er dog ikke muligt at angive en 
eksakt minimumsværdi for den nødvendige dækningsgrad. Det pointeres, at en lav dækningsgrad 
ikke nødvendigvis er udtryk for misligholdelse af principperne for etablering efter normale 
driftsmæssige principper, men kan skyldes f.eks. vejrmæssige forhold, som nogle år er meget lidt 
gunstige for efterafgrødernes vækst. Hvis dækningsgraden ikke forøges efter den 21. september, 
vil det sandsynligvis skyldes, at vejret er for koldt til betydelig vækst af efterafgrøden, eller at der 
kun er lidt plantetilgængeligt kvælstof til stede i jorden. Under kolde vejrforhold vil frigivelsen af 
kvælstof ved mineralisering af organisk stof i jorden være mindre end under mere varme 
vejrforhold, og behovet for kvælstofoptagelse i efterafgrøden vil være mindre. 
 
Spørgsmål b.  
I forhold til spørgsmål b. foreligger der, så vidt vides, ikke data, som kan dokumentere om den 
foreslåede trappemodel med 4-trins inddeling eller en anden trin-inddeling kan vurderes som 
værende tilstrækkelig til at nå en dækningsgrad af efterafgrøder på mindst 40 % omkring den 
21/9. Hvis en model skal benyttes, vurderes det, at en lineær model vil være mere velegnet end en 
trappemodel med faste intervaller. 
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