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Målrettede efterafgrøder 30,2 %

MFO efterafgrøder 16,7 %

I alt 46,9 % af 
efterafgrødegrundarealet skal 
udlægges med efterafgrøder eller 
alternativer.

Husdyrefterafgrøder kan give endnu 
større krav.

Danmarkskortet !!!



Du vælger selv din holdning til efterafgrøder

• Det her gider jeg ikke!

• En kæmpe udfordring

• Næppe plads til frivillige 
efterafgrøder med 
bælgplanter

• Det tilskud skal jeg nok 
udnytte



Hvordan kan kravet til målrettede efterafgrøder opfyldes?



Hvad sker der, hvis vi ‘lukker øjnene’?

Ved et krav på 30,2% på en ejendom, der udbringer over 80 kg N pr. ha 
i husdyrgødning – træk i kvoten 150 N pr. ha – der mangler:

Træk i kvælstofkvoten på 45 kg N pr. ha i 2021

Under 80 kg N pr. ha – træk i kvoten på 93 kg N/ha – der mangler:

Træk i kvælstofkvoten på 28 kg N pr. ha i 2021



Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2019 

N-kvote
Medregnet 75 % af proteinværdien

Hvis protein ikke afregnes 
Så er N-kvoten ca. 22 kg N/ha for høj

Hvis kornet skal fodres op
Så er N-kvoten ca. 8 kg N/ha for lav

Ikke tilskud til nedsat kvote

Skal jeg reducere N-kvoten?



Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5

Vinterraps Vinterraps Vinterraps Vårbyg med udlæg Vinterraps

Vinterhvede
(Tidlig såning + 
efterafgrøde)

Vinterhvede
(Tidlig såning + 
efterafgrøde)

Vinterhvede
(Tidlig såning + 
efterafgrøde)

Frøgræs +
(Efterafgrøde)

Vinterhvede +
(Efterafgrøde)

Vårbyg + 
mellemafgrøde

Hestebønne Havre/Hestebønne Hestebønne/Vårbyg Majs +
(Efterafgrøde)

Vinterhvede + 
efterafgrøde

Vinterhvede+
(Efterafgrøde)

Vinterhvede +
(Mellemafgrøde)

Vinterhvede+
(Efterafgrøde)

Vårbyg 

Vårbyg Vårbyg Vinterhvede +
(Efterafgrøde)

Havre Vinterbyg +
(Efterafgrøde)

Vinterbyg (evt. tidlig 
såning

Vårbyg Vinterhvede +
(Efterafgrøde)

Vårbyg

50 % efterafgrøder 50 % efterafgrøder 50 % efterafgrøder 50 % efterafgrøde 
+16,7 % MFO

50 % efterafgrøde

Sædskifter med mange efterafgrøder



Eksempel – 450 ha 
svinebedrift

Udfordringen:

• Hvordan nå at så mange 
efterafgrøder?

• Hvad med etablering af store arealer 
med vårsæd?

• Alternative etableringsmetoder
• Udlæg græs forår
• Såning før høst
• Såning ved høst

• Brug flere elementer



Værd at huske

• Opfyld MFO-krav før krav om målrettede

• Udarbejd markplan for 2021

• Indpas de ‘lette’ løsninger

• Indpas sædskifteændringer, hvor vinterhvede ikke giver mere end
15-20 hkg pr. ha mere end vårbyg

• Evt. leje brak, hvis konto for pligtige efterafgrøder er stor

• Overvej areal med vårsæd – skal majs inddrages?

• Kvotereduktion – for 5-15 % af efterafgrøderne

• Pas på bedriftens kvælstof



At ville - er evnen til at kunne


