
 
 

DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
 
Rikke Flinterup 
 
Specialkonsulent 
 
Dato: 9. marts 2015 

 
 
Direkte tlf. :  
Mobiltlf .:  22431656 
Fax: 8715 6076 
E-mail:  rcf@dca.au.dk 
Sagsnummer:  
Afs.  CVR-nr.:  31119103 
Reference: rcf 

 
 
Side 1/1 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedr. Planteliste med efterafgrøder som ikke overvintrer  
 

NaturErhvervstyrelsen har den 19. februar 2015 fremsendt bestilling til DCA – Nati-
onalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, på vurdering af om der 
kan opstilles en planteliste med efterafgrøder, som ikke overvintrer og som ikke kan 
bruges som hovedafgrøde året efter. 
 
Vedlagte besvarelse er udarbejdet af seniorforskere Ingrid Kaag Thomsen og Elly 
Møller Hansen, begge Institut for Agroøkologi. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
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Baggrund 
 
Fra og med 2015 indføres der krav om, at landbrugeren skal udlægge 5 % af deres omdriftsarealer 
til miljøfokusområde (MFO), svarende til 47 % af den individuelle landbrugers grundbetaling. 
Landbrugerne kan vælge at anvende efterafgrøder som MFO, så længe disse er etableret som enten 
en blanding af efterafgrøder eller som græsudlæg (herunder også kløvergræs). 
  
Ifølge EU-reglerne (art. 45 (9), delegeret retsakt nr. 639/2014) må en MFO-efterafgrøde ikke være 
en vinterafgrøde, som etableres om efteråret, med henblik på at blive hovedafgrøden det 
efterfølgende år (dvs. afgræsses eller høstes næste år).  
 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har på den baggrund den 19. februar 2015 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) om en vurdering af, om der kan opstilles en planteliste, 
som kun indeholder efterafgrøder (jf. ovenstående typer efterafgrøder) som ikke kan bruges som 
hovedafgrøde året efter. Årsagen til, at en efterafgrøde ikke kan anvendes som hovedafgrøde, kan 
for eksempel være, at den ikke kan overvintre, at den er sået om sommeren eller at den ikke kan 
have nogen reel værdi som hovedafgrøde. Der kan også være andre årsager. NAER ønsker at 
vurderingen også medtager en blanding af olieræddike og vårsæd etablereret senest 20. august. Da 
græsudlæg, der udsås i foråret, derimod ikke er omfattet af kravet om, at de ikke må høstes eller 
afgræsses det efterfølgende år, medtages græsudlæg sået inden 31. maj derfor ikke i vurderingen. 
 
Krav til MFO-efterafgrøder 
I Danmark skal MFO-efterafgrøder udsås som en blanding af afgrøder, der er godkendt som pligtige 
efterafgrøder under de nationale regler i gødskningsbekendtgørelsen. En blanding skal bestå af 
mindst to forskellige typer afgrøder, hvor en afgrødetype er hhv. forskellige slægter af korn, græs, 
forskellige arter af korsblomstrede afgrøder eller cikorie. Eksempler på blandinger:  
 

− to forskellige arter af korsblomstrede afgrøder  
− en korsblomstret art og korn, fx olieræddike og byg  
− græs og korn  
− cikorie og korn  
− forskellige slægter af korn, fx byg og havre.  

 
Blandinger skal være udsået senest den 1. august. Dog skal en blanding kun bestående at to 
forskellige arter af korsblomstrede afgrøder være udsås senest den 20. august. 
 



Besvarelse 
 
Plantenavne 
Alle planter har ét korrekt latinsk navn, mens den samme plante kan have flere forskellige danske 
navne. Det latinske navn er opdelt i to, f.eks. er Lolium perenne det latinske navn for arten ’alm. 
rajgræs’, hvor Lolium angiver slægten. Ved forædling er der ofte fremkommet flere forskellige 
sorter inden for samme art, f.eks. findes alm. rajgræs i mange sorter med sortsnavne som f.eks. 
Jumbo, Stefani og Taya. 
 
For de korsblomstrede arter hersker der imidlertid en del usikkerhed om deres navngivning. 
Ræddike og radise er begge kulturformer af arten Raphanus sativus L. (Rostrup & Jørgensen, 
1961). Anonym (2012) nævner, at der i litteraturen i visse tilfælde skelnes mellem ’forage radish’ 
og ’oilseed radish’ som forskellige varieteter (nærmest sorter). Magdoff & van Es (2009) angiver, at 
’forage radish’ har en tyk pælerod, som kan blive 2-5 cm i diameter og mere end 30 cm lang. Det 
formodes, at sorten Structurator, der af Hansen og Munkholm (2014) betegnes som kinaradise, 
hører under betegnelsen ’forage radish’, mens olieræddikesorter som Arene, Defender og Rufus 
hører under ’oilseed radish’. Som bemærket af Anonym (2012), kan der let opstå krydsninger 
mellem de enkelte varieteter af Raphanus sativus, og forfatterne betegner både ’oilseed radish’ og 
’forage radish’ som ’oilseed radish’. I nærværende beskrivelse betegnes de to former som 
henholdsvis olieræddike og kinaradise.    
 
Fordele og ulemper ved frostfølsomme efterafgrøder 
Ifølge Anonym (2015) er formålet med MFO-efterafgrøder, at jorden om efteråret er dækket med 
afgrøder, der både har en kvælstofoptagende effekt og fremmer biodiversiteten. At MFO-
efterafgrøderne skal have en kvælstofoptagende effekt er ensbetydende med, at de skal fungere som 
traditionelle efterafgrøder, der optager mineralsk kvælstof om efteråret og vinteren, således at 
risikoen for nitratudvaskning mindskes.  
 
Under danske klima- og jordbundsforhold er grovsandet jord ofte beliggende i et nedbørsrigt klima 
og leret jord i et mere nedbørsfattigt klima. Det betyder, at risikoen for udvaskning i løbet af efterår 
og vinter er betydeligt større på grovsandet jord i det vestlige Danmark end på lerjord i den østlige 
del af Danmark. Derfor anbefales det på sandjord at vælge efterafgrøder, som er vinterfaste, så de 
kan fortsætte væksten i milde perioder vinteren over (Hansen et al., 2000). Det stemmer overens 
med amerikanske undersøgelser af Dean & Weil (2009), som sammenlignede nitratindhold i 
jordvand i parceller med den frostfølsomme olieræddike og frosttolerante vinterrug og vinterraps. 
Nitratindholdet i foråret under olieræddike, der var blevet ødelagt af frost, steg i forhold til 
nitratindholdet under de to overvintrede efterafgrøder. Sandsynligvis skyldtes stigningen, at der 
blev mineraliseret kvælstof fra døde planterester af olieræddike. Det betyder, at risiko for 
udvaskning ved dyrkning af den frostfølsomme olieræddike er større end for vinterfaste 
efterafgrøder.  
 
På lerjord i et mere tørt klima, kan det dog være en fordel, at efterafgrøderne dør af frost for at 
mindske risikoen for, at de optager kvælstof, som ellers ville være til rådighed for den efterfølgende 
afgrøde (Hansen et al., 2000). Derfor anbefales det, at efterafgrøder på lerjord nedmuldes tidligst 
muligt om foråret eller sent om efteråret, eller at der vælges en frostfølsom efterafgrøde.        

 2 



 
Frostfølsomhed 
Frostfølsomme arter vil sædvanligvis ikke kunne anvendes som hovedafgrøde året efter, fordi de 
ofte udsættes for så lave vintertemperaturer, at de skades eller helt ødelægges (udvintrer). Under 
danske klimaforhold kan der dog ikke gives garanti for, at frostfølsomme efterafgrøder altid vil 
udvintre. I meget milde vintre kan selv frostfølsomme arter eller sorter overvintre.  
 
Om en efterafgrøde ødelægges af frost afhænger af flere forhold. Der er formentlig forskel på sorter 
af de enkelte arter. Der har tidligere været markedsført en sort af olieræddike som ’meget 
frostfølsom – for dig som vil være sikker på udvintring’ (oversat fra svensk). Muligvis har sorten 
overvintret i en af de efterfølgende milde vintre, da information om sortens grad af frostfølsomhed 
ikke længere er tilgængelig på internettet (Anonym, 2007). Gruver et al. (2014) nævner, at 
olieræddike overvintrede i 2010 og 2012 sandsynligvis pga. et vedvarende snedække i 2010 og en 
usædvanlig mild vinter i 2012. Ifølge Sundermeier (2008) vil olieræddike udvintre ved temperaturer 
på ca. -4 til -7°C, og ifølge Weil et al. (20xx) er forage radish (her kinaradise) mere frostfølsom end 
olieræddike. Hvis en plante nedvisnes af frost, men plantes vækstpunkt er intakt, er der mulighed 
for, at planten kan overleve og sætte nye blade, når vejret tillader.    
 
Frostfølsomheden af potentielle arter og sorter af efterafgrøder er, så vidt vides, ikke undersøgt 
systematisk. Gruver et al. (2014) nævner bl.a., at mere forskning er nødvendig for at kunne 
sammenligne forskellige varieteter af olieræddike mht. bl.a. frostfølsomhed.   
 
Honningurt anses generelt ikke for vinterfast, men Anonym (20xx) angiver, at den er tolerant 
overfor let frost, men hurtig skades af hård frost. Gilbert (2003) oplyser, at honningurt udvintrer ved 
ca. -8 °C. De tilsyneladende forskelle i følsomhed kan skyldes, at der måske er tale om forskellige 
sorter, men planternes udviklingstrin kan ligeledes have betydning. Gruver et al. (2014) nævner 
således, at sent sået olieræddike har tendens til at være mere frosttolerant end tidligere sået 
olieræddike. Yderligere nævner Weil et al (20xx), at kvælstofmanglende ’forage radish’ 
(kinaradise) er mere frosttolerant end kinaradise, som er mere velforsynet med kvælstof.  
 
Planteliste 
NAER efterspørger i bestillingen en liste over potentielle efterafgrøder, der ikke kan anvendes som 
hovedafgrøde året efter udsåning, f.eks. fordi de ikke kan overvintre, fordi de er sået om sommeren 
eller fordi de ikke har nogen reel værdi som hovedafgrøde. I Tabel 1 er opstillet en række 
plantearter som dækker både over nuværende godkendte arter til efterafgrøder samt potentielle arter 
i forbindelse med MFO-blandinger. Af tabellen fremgår, hvilke arter der vurderes at kunne 
anvendes i MFO-blandinger, hvis kravet er, at afgrøden ikke kan anvendes som hovedafgrøde det 
efterfølgende år. 
 
NAER oplyser endvidere i bestillingen, at MFO-efterafgrøder skal udsås som en blanding af 
afgrøder, der er godkendt som pligtige efterafgrøder under de nationale regler i 
gødskningsbekendtgørelsen (Anonym, 2014). Gødningsbekendtgørelsen forventes ændret i april 
2015, så flere afgrøder evt. kan blive godkendt som pligtige efterafgrøde (Anomym, 2015). I 
nærværende besvarelse er derfor medtaget potentielle efterafgrøder (hovedsagelig baseret på Suhr et 
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al., 2005), uanset at disse p.t. ikke er godkendt som pligtige efterafgrøder under de nationale regler 
(Tabel 1). 
 
Under de nationale regler kan der etableres græsefterafgrøder ved såning før eller efter høst, dog 
senest 1. august. For at indgå i en MFO-afgrøde skal græsser sås inden 31. maj. Vurderingen af 
græsser i Tabel 1 dækker derfor græs sået efter 31. maj.  
 
Tabel 1. Potentielle efterafgrøders vinterfasthed og egnethed som MFO-efterafgrøder.  
At vinterfastheden er angivet som ’-’ (ikke vinterfast) er ingen garanti for at efterafgrøden udvintrer hvert år. Yderst til 
højre i kolonnen MFO angiver ’+’ om forfatterne til nærværende besvarelse vurderer den pågældende art som en 
afgrøde, der kan indgå i en MFO-efterafgrødeblanding med ringe sandsynlighed for høst det efterfølgende år. Et ’-’ i 
kolonnen MFO angiver, at arten potentielt vil kunne udnyttes det efterfølgende år og derfor er uegnet i MFO-blandinger 
ud fra de givne forudsætninger.    
Dansk navn Latinsk navn Vinter-

fasthed§ 
MFO 

  
Kornarter, enårige 
Vårbyg Hordeum vulgare - + 
Vårhvede Triticum aestivum - + 
Havre Avena sativa - + 
Kornarter, toårige 
Vinterbyg Hordeum vulgare + - 
Vinterhvede Triticum aestivum ++ - 
Vinterrug Secale cereale ++ - 
Stauderug Secale cereale var. multicaule ++ - 
Triticale Secale cereale x Triticum aestivum ++ - 
Græsser, flerårige$ 
Almindelig rajgræs Lolium perenne ++ - 
Almindelig rapgræs Poa trivialis ++ - 
Draphavre Arrhenatherum elatius ++ - 
Engrapgræs Poa pratensis ++ - 
Engsvingel Festuca pratensis ++ - 
Hundegræs Dactylis glomerata ++ - 
Italiensk rajgræs Lolium multiflorum + - 
Rødsvingel Festuca rubra ++ - 
Westervoldisk rajgræs Lolium multiflorum Lam. var. 

westerwoldicum 
(+) - 

Korsblomstrede, enårige 
Gul sennep Sinapis alba - + 
Olieræddike Raphanus sativus var. oleiformis -/+ + 
Kinaradise X Raphanus sativus  -/(+)# + 
Rybs Brassica rapa - + 
Vårraps Brassica napus - + 
Korsblomstrede, toårige 
Farvevajd Isatis tinctoria ++ -£ 
Vinterraps Brassica napus ++ - 

 4 



Andre arter 
Honningurt Phacelia tanacetifolia - + 
Cikorie Cichorium intybus ++ -£ 
§: Under forudsætning af rettidig såning. ++ = god vinterfasthed; + = normalt vinterfast; - = ikke vinterfast. Efter Suhr 
et al. (2005). 
$: Sået efter 31. maj. 
X: I Danmark bedst kendt under sortsnavnet Structurator. 
#: Efter Weil et al. (20xx). 
£: Bør sås som udlæg om foråret for at opnå en efterafgrødeeffekt, hvilket vil muliggøre potentiel høst det efterfølgende 
år. 
 
Konklusion 
For potentielle efterafgrøder nævnt i Tabel 1 konkluderes det, at det er meget lidt sandsynligt, at 
arter der har ’-’ for vinterfasthed vil blive høstet året efter. Det vurderes ligeledes, at det er lidet 
sandsynligt, at de øvrige afgrøder, der er mærket med ’+’ i kolonnen MFO, vil blive høstet det 
følgende år. ’Potentielle efterafgrøder’ dækker i denne forbindelse over både nuværende godkendte 
efterafgrøder under de nationale regler og andre arter, som ikke er godkendt under de nationale 
regler.  
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