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TILSKUD OG REGLER

• Du får 500 kr. pr. ha efterafgrøde eller alternativerne  
– dog gives ikke tilskud til nedsat kvælstofkvote

• Økologiske bedrifter er ikke omfattet af målrettet regulering

• Målrettet regulering gælder kun for ejendomme med over 10 ha 
efterafgrødegrundareal. 

ALTERNATIVER TIL EFTERAFGRØDER

1. Overvej at opfylde MFO-kravet med fjernbrak eller 
MFO-bræmmer

2. Så efterafgrøder forud for alle vårsædsmarker
3. Så så meget som forsvarligt af vintersæden senest  

7. september
4. Vælg brak langs vandløb/søer som alternativ til  

efterafgrøder 
5. Skift til vårsæd i de marker, hvor udbyttetabet ved at 

skifte vintersæden ud med vårsæd er mindre end ca. 
20 hkg pr. ha

6. Hvis det er nødvendigt med sædskifteændringer for at 
have plads til efterafgrøderne, så vælg kvotereduktion 
for 10-20 procent efterafgrøder

7. Skift til vårsæd for at opfylde de resterende krav.

TOMMELFINGERREGLER FOR PLANTEBRUG

NYE EFTERAFGRØDEKRAV 
I 2020

I områder af landet kan det blive vanskeligt at finde plads til efterafgrøderne.  
Tjek alternativerne til efterafgrøder.

plantebrug

1 ha efterafgrøde kan veksles til:
• 2 ha med mellemafgrøder
• 2 ha vintersæd – sået senest den 7. september
• 0,8 ha energiafgrøder
• 1 ha brak
• 0,25 ha brak langs vandløb og søer
• Nedsat kvælstofkvote:

- 93 kg N  pr ha efterafgrøde, hvis du tilfører mindre
  end 80 kg N /ha i organisk gødning
- 150 kg N pr ha efterafgrøde, hvis du tilføre mere end
  80 kg N /ha i organisk gødning.

Målrettede efterafgrøder fremgår af kortet.  
Pligtige efterafgrøder: 10-14 procent. 

Læg de to typer efterafgrødekrav sammen for at finde det samlede  
efterafgrødekrav for ejendommen. 

Dertil kommer kravet om 5 procent MFO, som også kan opfyldes med 
efterafgrøder.

Med forbehold for, at de endelige regler for målrettet kvælstofregulering 2020 
ikke er offentliggjort.

MERE VIDEN
kvælstofindsats.dk
Se dine efterafgrødekrav på landmand.dk
Find vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder på lbst.dk

http://www.kvaelstofindsats.dk
https://lbst.dk/landbrug/efterafgroeder-og-jordbearbejdning/efterafgroeder/efterafgroeder-i-maalrettet-kvaelstofregulering/
https://lbst.dk/landbrug/efterafgroeder-og-jordbearbejdning/efterafgroeder/efterafgroeder-i-maalrettet-kvaelstofregulering/

