
Praktisk tilpasning til 
flere efterafgrøder
v/ Hanne Pontoppidan



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



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 kvælstofkvoten på 45 kg N pr. ha i 2021

Under 80 kg N pr. ha:

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



Hvordan kan kravet opfyldes?



Start med de nemme løsninger

• Udarbejd en markplan for 2021
Efterafgrøder

Mellemafgrøder
Tidlig såning

Brak



Skal jeg ændre sædskifte?

• Jo mindre forskel der er på udbyttet i vinterhvede og vårbyg, jo bedre 
kan det betale sig at bruge sædskifteændring.

Vårbyg giver typisk det 
samme på bundlinjen 
som vinterhvede ved 15-
20 hkg pr. ha mindre i 
udbytte.



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

Skal jeg reducere N-kvoten?



Skal jeg reducere N-kvoten?

• Jo mindre protein er værd på bedriften, jo billigere er det at vælge 
reduceret N-kvote.



2020

Vinterhvede 60

Vårbyg 20

Raps 20

Brak 0

Eksempler – bedrift med 100 ha



Planteavl

2020 2021 Efterafgrøder 
2020

Vinterhvede 60 40 10*

Vårbyg 20 35 35

Raps 20 20 0

Brak 0 5 5

I alt 50

* 20 ha mellemafgrøde, som alternativ til 10 ha efterafgrøde

Eksempler – bedrift med 100 ha



Planteavl Svinebrug

2020 2021 Efterafgrøder 
2020

2021 Efterafgrøder 
2020

Vinterhvede 60 40 10* 60 20*

Vårbyg 20 35 35 20 20

Raps 20 20 0 20 0

Brak 0 5 5 0 0

I alt 50 40

* 20/40 ha mellemafgrøde, som alternativ til 10/20 ha 
efterafgrøde Der mangler 10 ha efterafgrøde, 

som erstattes af kvotereduktion 
eller 20 ha tidligt sået vinterhvede

Eksempler – bedrift med 100 ha



Pas på kvælstoffet

• Udbyttekorrektioner

• Type 2 korrektioner

• Udnyt husdyrgødning bedst muligt

• Afgrøder med ‘høje’ kvoter



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

• Kvotereduktion – for 10-20 % af efterafgrøderne

• Pas på bedriftens kvælstof




