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L&F høringssvar på bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i 
planperioden 2020/2021 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at der ikke er et akut behov for at pålægge landmænd de 12.439 

hektar obligatoriske efterafgrøder ud af cirka 373.000 hektar efterafgrøder i alt, eller cirka 3 pct. De 

cirka 12.000 hektar efterafgrøder svare i runde tal til et indsatsbehov på 100 ton kvælstof, hvilket er 

meget lidt i det store kvælstofregnestykke.   

 

Landbrug & Fødevarer mener, at der er et påtrængende behov for at få godkendt flere virkemidler, 

som tidligere skrevet i vores høringssvar af 18. marts 2020 og sendt per mail, se skema nedenfor. 

Desuden er der et påtrængende behov for at sænke ”dato-tyranniet”, altså indføre mere glidende 

overgange, hvilket for øvrigt også giver god faglig mening. En efterafgrøde holder jo ikke op med at 

virke fra den ene dag til den anden. Statens IT-system må og skal kunne tilrettes et sådant regime. 

Landmanden indberetter allerede med angivelse af sådato. 

 

Landbrug & Fødevarer mener således, at der er et behov for at få bragt langt flere virkemidler i spil 

for at øge fleksibiliteten og sænke omkostningerne. Således mener vi, at der skal åbnes op for nye 

tiltag som fx præcisionstildeling af kvælstof samt andre nye tiltag som afbrudte dræn. Hvis der er 

mangler tilstrækkelig faglig dokumentationen for effekt på udvaskning af nitrat, bør der indføres 

indfasningsmodeller, hvor omregningsfaktoren justeres, efterhånden som data tilvejebringes. 

Mange af efterafgrødereglerne er jo også indført på et noget smalt fagligt grundlag for effekt. 

 

Landbrug & Fødevarer mener også, at der skal åbnes op for brug af flere forskellige plantearter til 

efterafgrøder, specielt når de eksisterende tilladte plantearter medfører øget sygdomspres og 

dermed forøget behov for planteværn som følge af ringe sædskifte. I den henseende er der er 

særskilt behov for bælgsædsarter som efterafgrøder, især i forhold til dyrkningssystemer med 

reduceret jordbearbejdning men også indenfor økologi. Det vil kunne reducere behovet for indkøb 

mineralsk kvælstof og give jordforbedringer. Omregningsfaktoren for eftervirkning skal naturligvis 

være rimelig. 

 

I ansøgningsrunden om frivillige målrettede efterafgrøder i 2020 har en lang række landbrugere  

forsøgt at tilpasse sig behovet på godt 30 pct. målrettede efterafgrøder i store dele af landet. En del 

af de målrettede efterafgrøder, der er søgt med tilskud i ansøgningsrunden, vil for landmanden 

resultere i negativt dækningsbidrag selvom der gives tilskud, særligt for de egne i landet der 

primært anvendes til vintersæd, og hvor de målrettede efterafgrøder giver krav om efterfølgende 

vårsæd.  
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Det er en udfordring at visningen i Tast selv-service ikke er bedre end den er, når det obligatoriske 

krav efterfølgende kan falde fra 30,2 pct. til 14,6 pct. i f.eks. kystvandoplandet Nissum Bredning. 

Det skal gøres bedre i 2021, da landmændenes og konsulenternes tillid til beregningerne 

forsvinder.  

 

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår i vejledningen til de obligatoriske målrettede efterafgrøder, 

hvordan det obligatoriske krav er beregnet, herunder hvor mange hektar målrettede efterafgrøder 

der mangler i de enkelt kystvandsoplande. 

 

Arealer der skifter bruger frem til 31. juli 

Det er et problem, at det ikke er muligt at fradrage frivillige målrettede efterafgrøder med tilsagn i et 

obligatorisk krav, når arealer skifter bruger i perioden fra ansøgningsfristen og frem til 31. juli. Man 

kan derved ende i en situation hvor samme areal har tilsagn om målrettet efterafgrøder hos 

overdrager, men at det samtidig skal indregnes i beregning af obligatorisk krav hos modtager. 

 

Med venlig hilsen 

 
Søren Thorndal Jørgensen 

Chefkonsulent 

 

Klima/Energi/Planter 

 

D +4533394662 

M +4561240059 

E sthj@lf.dk 

Ønske til justering af efterafgrøderegler Kommentar 

Beregning af kvotereduktion ud fra sådatoer på 

dagsniveau for efterafgrøder i perioden 5. august til 10 

september. 

I stedet for en trappemodel for kvotereduktion i 

forhold til sådato ønskes en kontinuert model 

efter sådato på dagsniveau 

Beregning af omregningsfaktor mellem tidlig såning af 

vintersæd og efterafgrøder efter sådato på dagsniveau i 

perioden 25. august – 15. september 

I stedet for en trappemodel for kvotereduktion i 

forhold til sådato ønskes en kontinuert model 

efter sådato på dagsniveau 

Kvælstoffikserende efterafgrøder Bør indføres snarest 

Vårbyg med græsudlæg som mellemafgrøde Med stigende efterafgrødeareal er der ønske om, 

at vårbyg med græsudlæg godkendes som 

mellemafgrøde på linje med korsblomstrede 

mellemafgrøder og frøgræs. 

Handel med efterafgrøder Mulighed for handel med efterafgrøder er endnu 

vigtigere ved et stort areal. Vi ønsker en separat 

diskussion af, hvordan dette kan implementeres.  

Mere fleksibel brug af efterafgrødebank  Der ønskes samme regler for efterafgrødebank 

for målrettede som for pligtige efterafgrøder. 

Nye alternativer til efterafgrøder. Der ønskes en status for nye alternativer 

herunder en plan for muligheden for 

implementering for efterafgrøder i efteråret 

2021. Det gælder: præcisionsjordbrug, afbrudte 

dræn, nitrifikationshæmmere, tidlig såning af 

vinterraps, direkte såning mv.  


