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Efterafgrøder

FOI og DJF antager få sædskifteændringer 
og jævn placering i DK
DMU angiver at der er plads til flere  
efterafgrøder (250-500.000 ha)
Andel stiger fra 10/14% op til et  
gennemsnit på ca. 22%.  (maks. 37%) 
(V1+V2 er 70% af det samlede areal) 
Arealet med yderligere 24% efterafgrøder
er ca. 6% af arealet (Jylland). Areal med 
yderligere 0-5% er noget større.
Stor geografisk forskellighed 

Reduktion på 19.000 tons 



Omkostninger ved Grøn Vækst (mio. kr.) (Erhverv 2009)

Virkemiddel Areal Tons N Tons P Kr./
kg N

Årlige omk. 
(mio. kr.)

Efterafgrøder
(grønne marker)*

50.000 700 30 21

Nye målrettede 
efterafgrøder * 

140.000 2.000 30 59

Ingen 
jordbearbejdning

110.000 740 18 1 1? 

Omlægning af 
græs

15.000 230 4 1

Omlægning af 
normsystemet 

1.000 0?

I alt 4.670 18 82

* Efterafgrøder indgår med 420 kr. pr. ha



Virkemidler i Grøn Vækst – 2 (offentlig finansiering)

Virkemiddel Areal Tons N Tons P Kr/kg 
N

Årlige 
omk. 

(mio.kr.)
Vådområder 10.000 1.100 50 55
P-ådale 3.000 30 300* 9

Biogas 65
Randzoner 53.400 2.561 160? 43 110
Grødeskæring 30.000 52
Energiafgrøder 400

I alt 8.796 208 308

Bem: * kr/kg P

**   Omk. til vådområder er over 20 år og ikke 6 år som i vandplaner

*** Omk. ved de 10.000 tons indgik ikke i Grøn Vækst udspillet  

(er senere sat til 36 kr./kg N)



Nye målrettede efterafgrøder

DJF og DMU finder, at der er betydeligt 
potentiale med vårafgrødearealer på
regionsniveau (Vest, Midt og Øst) 
Potentiale før målrettede efterafgrøder vurderes 
ikke helt ens af DMU og VFL  (ca. 90.000 ha)
– Forskel bl.a. i udlæg til frøgræs
Antagelse om 10% sædskifteændringer i 
regioner (Vest, Midt og Øst)
Andel af efterafgrøder stiger fra 10/14% til 
17/21%  (maks. 34%)
I nogle husdyrgodkendelser er der krav om fx 
7% efterafgrøder (eget valg). 



Efterafgrøder

Max. 11% stigning i 
efterafgrøder på
oplandsniveau



Efterafgrødepotentiale på områdeniveau (ha og %) 

DK V1 + V2  V3

Potentiale i alt 660.000
(750.000)

475.000 185.000

10%/14% krav 230.000 170.000 60.000

Rest 430.000 305.000 125.000

Målrettede 
efterafgrøder 

140.000 140.000 0

Rest potentiale 290.000 165.000 125.000

Andel rest 
potentiale (%)

44 35 68

Kilde: Knudsen (2010) og egne beregninger 



Efterafgrøder



Potentiale og sædskifteændringer (ha og %) 

DK V1 + V2  V3

Potentiale i alt 660.000
(750.000)

475.000 185.000

10%/14% krav 230.000 170.000 60.000

Rest 430.000 305.000 125.000

Målrettede 
efterafgrøder 

140.000 140.000 0

Rest potentiale 360.000 165.000 125.000

Andel rest 
potentiale (%)

54 35 68

Sædskifte-
ændringer (ha)

75.000 75.000 0



Efterafgrøder

(Ved krav på 17/21% i alle oplande)

Kilde: Knudsen og egne beregninger



Efterafgrøder – Økonomi 

Etablering af efterafgrøder : ca. 330 kr. pr. 
ha (ingen effekt på udbytte)
Tab ved skift til vårafgrøde er 0-1.900 kr. 
pr. ha afhængig af jordtype (driftskalkuler)
Tab på husdyrbedrifter med stort behov for 
foderenheder kan være højere

Der er også andre muligheder…..



Mellemafgrøder og N-kvote

Mellemafgrøder koster mere end 
efterafgrøder (forhold 2:1 ha efterafgrøde) 
Omkostning 650 – 750 kr. pr. ha mellem-
afgrøde. Hvilket giver en omk. på op til 
1.500 kr. pr. ha. efterafgrøde.

Salg af N-kvote på 85/65 kg N pr. ha efter-
afgrøde. Efterafgrøde koster her 500- 1.000 
kr. pr. ha. 



Udlejning af forpligtigelse 

Forpligtigelse til at have efterafgrøder kan 
udlejes og der er plads på oplandsniveau 
En mulig pris kunne være 700-1.000 kr. pr. 
ha, hvorefter begge parter tjener på dette 
Frygt for manglende overholdelse af krav i 
krydsoverensstemmelser 
Samlet set burde omkostningen ikke blive 
mere end 700-1.500 kr. pr. ha. 
Sædskifteændringer  (ca. 40.000 ha) og 
omkostning på ca. 90 mio. kr.



Randzoner

Randzoner på 10 meter max. 5% af areal
Indkomsttab er beregnet til 0 – 2.000 kr. 
pr. ha og dertil kommer tab af harmoniareal
Kompensation er foreløbigt sat til 2.600 kr. 
pr. ha (alle jordtyper)
Støtte i Sverige er ca. 2.500 – 3.300 /ha
Med enkeltbetalingsstøtte svarer dette til 
en indtjening på 4.900 kr. pr. ha
Gennemsnitlige forpagtningsafgift er 
ca. 4.000 kr. pr. ha. i 2009.



Randzoner

Ved en marginalbetragtning antages det, at 
omkostning til maskin- og arbejdskraft er 
uændret. 
For nogle vil det være tilfældet på kort sigt 
men alene strukturtilpasningen giver ca. 9 
ha pr. år
Enkelte egne rammes hårdt, hvis 
produktionen ikke kan flyttes.
Højværdiproduktion kan dog typisk flyttes 
indenfor bedriften 



Reduceret grødeskæring
Arealpåvirkning ca. 30.000 ha udover 10 
meter randzoner 
Reduceret grødeskæring kan give en 
betydelig effekt
Screening så de billigste vandløbs-
strækninger tages først (ha/km vandløb)
Areal kan dyrkes hvis det står under vand i 
få dage. 
Opsamling af erfaringer så kompensation 
svarer til faktisk tab



Justering af normsystem
Den samlede N-pulje reduceres når areal 
tages ud af produktion (jyske motorveje og 
byggeri m.m.)
Reduktion udgør ca. 3 kg N/ha over 5 år
Det er en nettoomkostning på ca. 15 – 30 kr. 
pr. ha eller 30-65 mio. kr. årligt i 2015. 



Omkostninger ved N-reduktion i vandplaner (mio. kr.)

Grøn Vækst VFL-2009

Virkemiddel Kr./
kg N

Årlige omk. 
(mio. kr.)

Kr./
kg N

Årlige omk. 
(mio. kr.)

Efterafgrøder 
(grønne marker)

30 21 77 54

Nye efterafgrøder  30 59 66 133

Ingen jordbearbejdning 1 1 2

Omlægning af græs 4 1 18

Normsystemet 0 73

I alt 82 280



Omkostninger ved N-reduktion i Vandplaner (mio. kr.)

Grøn Vækst Revurdering 

Virkemiddel Kr./
kg N

Årlige omk. 
(mio. kr.)

Kr./
kg N

Årlige omk. 
(mio. kr.)

Efterafgrøder 
(grønne marker)

30 21 45 32

Nye efterafgrøder  30 59 45 90

Ingen jordbearbejdning 1 1 1-10

Omlægning af græs 4 1 5

Normsystemet 0 45

I alt 82 Ca. 180



KONKLUSION
Områder i Danmark rammes meget forskelligt
Ved krav om flere efterafgrøder så er der andre 
muligheder end flere vårafgrøder
Der gives en rimelig kompensation til randzoner 
Ved grødeskæring vælges de billigste strækninger  
og metoder først
De samlede omkostninger  på 180 mio. kr. eller 80 
kr. pr. ha i V1 og V2 truer ikke erhvervet, men vil 
koste en del for nogle bedrifter
En samlet bedriftsorienteret analyse af effekter af 
Grøn Vækst omfattende både N, P, NH3, pesticider 
og CO2 vil være hensigtsmæssig.



Se mere på www.foi.dk


