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Efterafgrøder skal etableres, så de er 
effektive til at optage kvælstof om 
efteråret - Hvor svært er det, og hvor 
meget kvælstof optager de egentlig i 
løbet af efteråret? Da efterafgrøder 
efter alt at dømme er kommet for 
at blive, forsøges disse spørgsmål 
besvaret i det følgende.

Om etableringen af efterafgrøder 
lykkes eller ej afhænger af mange 
forhold,  bl.a. hvilken etableringsme-
tode landmanden vælger, landman-
dens interesse for efterafgrøden og 
i nogle tilfælde af heldige eller uhel-
dige omstændigheder. 

Etableringsmetoder
Efterafgrøder kan etableres på for-
skellige måder og på forskellige tids-
punkter:

Udlæg: Efterafgrøden sås sam-
tidigt  med hovedafgrøden, der 
f.eks. kan være korn. Metoden kan 
bruges ved såning af efterafgrø-
derne græs, cikorie og farvevajd.  

1.

Forskudt såning: Efterafgrøden 
sås, efter at der er foretaget ukruds-
bekæmpelse i hovedafgrøden. Der-
ved sås efterafgrøden noget senere 
end traditionelt udlæg. Metoden 
praktiseres mest på økologiske brug, 
men kan også benyttes ved dyrkning 
af efterafgrøder, der ikke kan over-
leve kemisk ukrudtsbekæmpelse.  

 Før høst: Udstrøning af efter- 
afgrødefrø  2-4 uger før forventet 
høst af hovedafgrøden. Metoden 
bruges først og fremmest  ved såning 
af efterafgrøderne gul sennep og  
olieræddike.

Efter høst: Såning efter høst 
af hovedafgrøden. Metoden bruges 
især ved såning af gul sennep og 
olieræddike, men den kræver, at 
hovedafgrøden høstes så tidligt, 
at efterafgrøden kan sås inden 20. 
august.

På www.efterafgrode.djfprojekt.dk 
beskrives lovgivningen omkring 
efterafgrøder i afsnittet  ”Hvad siger 
loven?”.

2.

3.

4.

Udlæg
Såning af udlæg er en velafprøvet 
metode til etablering af græsmar-
ker og efterafgrøder. Når efterafgrø-
den sås som udlæg samtidig med 
hovedafgrøden, vil efterafgrøde og 
hovedafgrøde konkurrere om vand, 
lys og næring. Hvilken af afgrøderne 
der fører an i kampen afhænger af 
mange forhold:

Hvor kraftigt hovedafgrøden  
udvikler sig i løbet af somme-
ren. Hovedafgrødens udvikling 
afhænger bl.a. af udsædsmæng-
den, jordens frugtbarhed og gød-
ningstilførsel. Jo større udsæds- 
mængde og jo mere plantetil-
gængelig næring, desto tætte-
re hovedafgrøde og desto større 
konkurrence over for udlægget.  

Hvor konkurrencestærk efteraf-
grøden er. Efterafgrødens konkur-
renceevne afhænger bl.a. af art,  ty-
pe, såtidspunkt og udsædsmængde.  

Italiensk rajgræs er f.eks. mere 
konkurrencestærkt end alm.  r a j -
græs, og  tidlig alm. rajgræs er mere 
konkurrencestærkt end sildigt alm. 
rajgræs.   

En efterafgrøde, der sås sent  
i forhold til hovedafgrøden 
(f.eks. ved forskudt såning), kan 
have vanskeligere ved at udvikle 
sig end en tidligere sået efteraf- 
grøde. Dette skyldes, at efteraf-
grøden udsættes for konkur- 
rence fra den allerede etab- 
lerede hovedafgrøde. På den 
anden side kan sen såning være 
en metode til at undgå for stærk-
konkurrence fra en kraftigt   
voksende efterafgrøde.

Alt andet lige vil en efteraf- 
grøde, der udsås med lille  
udsædsmængde, medføre en  
mindre tæt bestand end ved  
såning af en stor udsædsmængde.  

1.

2.

a)

b)

c)

Udlæg cikorie.

Udlæg farve-vajd.

Gul sennep.

Olieræddike.
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Hvornår hovedafgrøden høstes. 
Ved sen høst udsættes efterafgrø-
den for konkurrence i en længere 
periode end hvis hovedafgrøden 
høstes tidligt. Efterafgrødens udvik-
ling hæmmes derfor. Men hvis en 
svagt udviklet hovedafgrøde høstes 
sent, er der risiko for at efterafgrø-
den udvikler sig kraftigt med deraf 
følgende besværlig høst. Dette var 
nogle steder tilfældet i 2008, hvor 
vårbyg udviklede sig svagt på grund 
af tørke.

På www.efterafgrode.djfprojekt.dk
findes en billedserie, der illustrer 
betydningen af konkurrence for 
udviklingen af forskellige efterafgrø-
der.

Landmandens interesse for 
udlægget
Ved såning af udlæg kan man vælge 
at tage hensyn til udlægget for at 
få den bedst mulige etablering. Om 
landmanden vælger dette afhænger 
af landmandens interesse for udlæg-
get efter høst af hovedafgrøden. 

3. Herunder er vist to eksempler på, 
hvor forskellig interessen kan være. I 
det første eksempel har landmanden 
stor interesse for udlægget, fordi det 
skal udvikle sig til en kløvergræs-
mark, som skal producere foder til en 
besætning af malkekøer. I det andet 
eksempel er der ringe interesse for 
udlægget, fordi udlægget betragtes 
som et nødvendigt onde, der blot 
skal opfylde myndighedernes krav 
om såning af en efterafgrøde.        

Eksempel 1
Stor interesse for udlægget (græsmark).
Landmanden (Økologisk Jordbrug, 1. 
okt. 2004) har:

givet sig ekstra god tid til såning 
for at få en god fremspiring
brugt ærter som dæksæd for at 
sikre meget lys til udlægget
sået både på langs og på tværs 
for at få en tæt bestand
tromlet marken både før og 
efter såning af udlæg for at sik-
re en god etablering

Eksempel 2
Ringe interesse for udlægget
(nødvendigt onde):

hurtig såning/udstrøning af frø
forholdsvis sen såning
fuld udsædsmængde af hoved-
afgrøden
lille udsædsmængde af efteraf-
grøden
sildig efterafgrøde

De største chancer for en succes-
fuld etablering af efterafgrøder fås, 
hvis landmanden er interesseret i, at 
etableringen skal lykkes. Chefkon-
sulent Troels Toft har udtrykt det 
således: ”Etableringen af efteraf-
grøden skal prioriteres lige så højt 
som etablering af andre afgrø-
der” (Mark, juli 2008, side 14).  

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Såning før eller efter høst
Hvis man undlader at så efterafgrø-
den som udlæg, har man to andre 
muligheder: såning før eller såning 
efter høst af hovedafgrøden.   

Såning før høst
Udstrøning af frø 2-4 uger før for-
ventet høst af hovedafgrøden er 
for mange landmænd en tiltalende 
måde at etablere efterafgrøde. 
Efterafgrøden kan ikke nå at konkur-
rere med  hovedafgrøden, og det er 
muligt at så efterafgrøden rettidigt, 
selv om høsten skulle trække ud.
 
I enkelte tilfælde er der rapporteret 
forsøg med udstrøning af gul sennep 
før høst sammenlignet med såning 
efter høst (Skriver, 1982). I rappor-
ten bemærkes: ”I høståret 1981 var 
det i højere grad muligt at få etab-
leret og udviklet en tilfredsstillende 
efterafgrøde, end det havde været 
tilfældet i de 3 foregående år med 
sen høst”. Det konkluderes, at ”Uan-
set høsttidspunkt har sennep, sået 
i forbindelse med stubbehandling 
efter høst, gennemgående udviklet 
sig bedst”. 

Såning efter høst
Såning efter høst er indgået i mange 
tidligere forsøg med etablering af 
gul sennep som efterafgrøde. For 
eksempel viste syv års forsøg (1980-
86) med gul sennep sået efter høst 
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Italiensk rajgræs.

Alm. rajgræs. Olieræddike sået før og efter høst.



på fem lokaliteter, at det ofte ikke 
lykkedes at få sået efterafgrøden før 
1. september (Rasmussen og Ander-
sen, 1991). Tørstofproduktionen 
i efterafgrøden varierede mellem 
næsten 0 og 1600 kg pr. ha. Forsø-
get viste desuden, at risikoen for sen 
såning var afhængig af lokalitet. I et 
relativt nedbørsfattigt område som 
Roskilde lykkedes det i alle syv år at 
få sået efterafgrøden inden 1. sep-
tember. I et nedbørsrigt område som 
Askov blev efterafgrøden i ingen af 
de syv år sået før 1. september. De 
øvrige steder (Borris, Rønhave og 
Højer) lykkedes såning inden 1. sep-
tember i halvdelen af årene. 

Et dilemma
Ovennævnte eksempler viser, at 
det ikke er uden problemer at så 
efterafgrøder umiddelbart før eller 
efter høst. Følgende citater illustrer 
yderligere det dilemma, mange land-
mænd står overfor, hvis de har fra-
valgt såning af efterafgrøde om for-
året. Skal de vente til efter høst med 
at så efterafgrøden, eller skal den 
sås inden høst? Nogle gange går det 
ene godt -  andre gange det andet:

”Udstrøning af frø er en usikker 
måde at etablere efterafgrøder på, 
og den bør kun bruges som en nød-
løsning. Forsøgene fra 2000 viser 
dog, at nødløsningen ikke har været 
så dårlig endda med hensyn til udbyt-
te og effekt på miljøet.”  (Michael 
Tersbøl og Inger Bertelsen, Øko-
logisk Jordbrug, december 1999). 

”Såning efter høst er heller ikke en 
løsning, man normalt skal satse på. 
Ofte får efterafgrøden ikke tid nok 
til at udvikle sig. I 1999 var efteråret 
dog mildt nok til, at de senest såe-
de efterafgrøder nåede at opfylde 
deres formål.” (Michael Tersbøl og 
Inger Bertelsen, Økologisk Jordbrug, 
december 1999).

1.

2.

Erfaringsbaseret viden
Da der kun er få forsøg, der har 
belyst udstrøning af efterafgrødefrø 
før høst i sammenligning med såning 
umiddelbart efter høst, er anbefaling 
af metoderne baseret på erfaringer, 
som kan være meget forskellige. 
Dette fremgår af følgende to citater:

”Mange landmænd har gode erfa-
ringer med etablering af korsblom-
strede afgrøder ved bredspredning 
af frøene med universalspreder før 
høst eller samtidig med stubharvning 
straks efter høst.” (Morten Haastrup, 
Mark, juli 2008, side 10-11). 

”Mange forgæves forsøg på at så 
efterafgrøde før høst diskvalificerer 
metoden, da der er for mange dår-
lige og uens marker efter høst. En 
opharvning med stubharve umiddel-
bart efter høst, og eventuel udsåning 
af 10-12 kg olieræddike eller gul sen-
nep pr. hektar i samme arbejdsgang, 
sikrer næsten altid en flot efteraf-
grøde.” (Troels Toft, Mark, juli 2008, 
side 14).

Det skal tages i betragtning, at for-
skellige erfaringer med efterafgrøder 
sået før eller efter høst kan skyldes, 
at erfaringerne stammer fra forskel-
lige egne af landet. Erfaringerne kan 
endvidere være opnået under for-
skellige vejrforhold. Dette kan have 
afgørende betydning for :

hvor ofte det lykkes at få høstet 
hovedafgrøden så tidligt, at en 
efterafgrøde kan sås rettidigt og 

hvor godt en given efterafgrøde 
etablerer sig.

Det skal desuden bemærkes, at 
ændrede klimaforhold kan have 
betydning for, hvorledes gamle og 
nye erfaringer stemmer overens. 
Klimatiske ændringer mod et mere 
mildt efterår vil således betyde bed-

1.

2.

1.

2.

re vilkår for vækst af efterafgrøder 
generelt.  

Efterafgrøders kvælstofoptagelse
Ingen ved, hvor mange planter, der 
er nødvendige for at sikre en effektiv 
kvælstofoptagelse. For at få et ind-
tryk af dette, er forskellige efteraf-
grøders udvikling illustreret med 
billeder taget i løbet af efteråret. Bil-
lederne på foregående side viser et 
eksempel på udviklingen af olieræd-
dike. Efter sidste billede er planternes 
kvælstofindhold bestemt og omreg-
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Olieræddike den 30. august 2007.

Olieræddike den 5. september 2007.

Olieræddike den 3. oktober 2007.

Udvikling af olieræddike, 24 planter pr. m2. Ram-
men og de hvide pinde afmærker 0,25 m2. Sidst 
i oktober havde planterne optaget en kvælstof-
mængde svarende til 49 kg N pr. ha.



net til kg N pr. ha. De undersøgte 
afgrøder optog fra 8-73 kg N pr. ha. 
På www.efterafgrode.djfprojekt.dk 
findes flere eksempler. 
På www.efterafgrode.djfprojekt.dk
findes desuden en beregning af, 
hvor mange frø der sås ved en given 
udsædsmængde. 

Ved vurdering af efterafgrødernes 
udvaskningsbegrænsende effekt ud
fra kvælstofoptagelsen i overjor-
disk plantemateriale skal det tages i 
betragtning:

at en lille kvælstofoptagelse 
ikke nødvendigvis er tegn på dår-
lig etablering og vækst, idet en 
lille kvælstofoptagelse i en efteraf-
grøde kan være tegn på, at der kun 
har været lidt kvælstof at optage. 

at kvælstofindholdet i rødderne 
kan variere. Efterafgrøder kan have 
forskellig roddybde og rodtæthed. 
Der kan således være forskel på ind-
holdet af kvælstof i rødder fra for-
skellige plantearter.
 
 

1.

2.
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Alm. rajgræs. Olieræddike.

Farve-vajd. Cikorie.



Resume
Ifølge lovgivningen har landmænd 
pligt til at etablere arealer med ef-
terafgrøder efter ”normale drifts-
mæssige principper med henblik på 
en effektiv kvælstofoptagelse i ef-
teråret.” I denne Grøn Viden beskri-
ves nogle af de forhold, der har be-
tydning for, om det lykkes eller ej.
For at få indtryk af hvordan efteraf-
grøder udvikler sig i forhold til hvor 
meget kvælstof de optager, er der 
taget billeder af forskellige efteraf-
grøder og kvælstofoptagelsen er 
målt. Et eksempel er vist i denne 
Grøn Viden og de øvrige eksempler 
vises på:
www.efterafgrode.djfprojekt.dk.

Grøn Viden indeholder informatio-
ner fra Det Jordbrugsvidenskabe-
lige Fakultet.

Grøn Viden udkommer i en mark-, 
en husdyr- og en havebrugsserie, 
der alle henvender sig til konsulen-
ter og interesserede jordbrugere.
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Konklusion
Som det fremgår af ovenstående, 
kan det være svært at etablere 
efterafgrøder. Det kræver både 
viden og vilje samt planlægning 
og prioritering. Derudover er det 
også nogle gange nødvendigt 
med en vis portion held. Men en 
positiv indstilling til etablering af 
efterafgrøder er den bedste sik-
kerhed for at etableringen lykkes, 
og efterafgrøderne bliver i stand 
til effektivt at optage kvælstof om 
efteråret. De undersøgte efteraf-
grøder optog fra 8 til 73 kg N pr. 
ha ind til slutningen af oktober 
måned.

Farve-vajd i blomst andet år efter såning. Foto: Marjo Keskitalo.


