Fleksible frister for etablering af efterafgrøder
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Du har mulighed for at udskyde etableringen af dine efterafgrøder fra den 20. august til den 7. september. Du kan her læse
om reglerne for de fleksible frister for
etablering af efterafgrøder.
Etablering af efterafgrøder efter 20. august
Du kan udskyde etableringen af efterafgrøder fra
den 20. august frem til den 7. september. Det
gælder både for pligtige, husdyr- og MFO-efterafgrøder, samt efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering. Det gælder også for alternativet efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter.
Fristerne for etablering af de øvrige alternativer til
efterafgrøder er uændret. Såfremt du vælger at
etablere dine efterafgrøder i perioden fra den 21.
august til den 7. september, skal du indberette
etableringsdatoen i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet i Tast selv-service senest 10. september. Efterafgrøderne må destrueres fra 20. oktober. For MFO-efterafgrøder gælder dog særlige
regler for destruktion ved brug af fleksible frister.
Reduceret kvælstofkvote
Hvis du vælger at etablere dine efterafgrøder senere end den 20. august, får du automatisk reduceret din kvælstofkvote for at kompensere for efterafgrødernes nedsatte kvælstofreducerende effekt. Det gælder både for pligtige og husdyrefterafgrøder, efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering samt alternativet efterafgrødeblandinger med

kvælstoffikserende arter. Kvotereduktionens omfang afhænger af, hvor længe etableringen udskydes, hvor mange ha efterafgrøder der sås senere
end den 20. august, samt hvor meget organisk
gødning du udbringer. På bagsiden kan du se omregningsfaktorer for nedsættelse af kvælstofkvoten ved udskydelse af etableringstidspunktet.
Særligt om MFO-efterafgrøder
Ved sen etablering af MFO-efterafgrøder vil din
kvælstofkvote ikke blive reduceret. Det fører i stedet til, at datoen for tidligste destruktion af efterafgrøderne udskydes, så MFO-efterafgrøderne står
på marken i mindst otte uger. Vær opmærksom
på, at du både får en kvotereduktion og udskudt
destruktionsdato, hvis et areal med sent etablerede efterafgrøder skal bruges til både MFO-efterafgrøder og pligtige eller husdyrefterafgrøder.
Hvilke efterafgrødearter må etableres sent?
Du kan benytte de fleksible etableringsfrister, når
du anvender de arter, der i forvejen må sås frem
til 20. august. Det omfatter:









korsblomstrede afgrøder
honningurt
almindelig rug, stauderug og hybridrug
vårbyg
havre
klinte
morgenfrue
hjulkrone
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Indberetning af sent etablerede efterafgrøder
Du kan indberette sådatoer mellem 21. august –
7. september (begge dage inkl.), og datoen kan
variere fra mark til mark. Indberetter du en sådato
inden for dette interval, får du automatisk reduceret kvælstofkvoten og/eller udskudt destruktionsdatoen, som tidligere beskrevet. På de marker
hvor der ikke er anført sådato for efterafgrøderne
eller for alternativet efterafgrødeblandinger med
kvælstoffikserende arter, betragtes efterafgrøderne og alternativet som værende sået senest
den 20. august. Det er således ikke nødvendigt,
at angive sådato for efterafgrøder og alternativet
efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende
arter sået senest 20. august.

Kontrol
I forbindelse med kontrol er det ikke muligt at anvise andre marker med sen etablering, end dem
du har indberettet i Tast selv-service. I det tilfælde
tages der altid udgangspunkt i den oprindelige
etableringsfrist den 20. august.
Yderligere information
Du kan finde mere information om de fleksible frister for etablering af efterafgrøder og efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter i Vejledning om Vejledning om regler for pligtige og
husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag.
Vejledningen findes på Landbrugsstyrelsens
hjemmeside.

Omregningsfaktor for nedsættelse af kvælstofkvoten ved udskydelse af såtidspunktet for efterafgrøder og efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter
Udbragt organisk gødning i
planperioden 2019/2020
Under 80 kg N/ha

Over 80 kg N/ha

Efterafgrøder sået i perioden
21. august - 24. august 2021

Kvotekorrektion pr. ha efterafgrøder
15 kg N

25. august - 28. august 2021

26 kg N

29. august - 7. september 2021

40 kg N

21. august - 24. august 2021

24 kg N

25. august - 28. august 2021

42 kg N

29. august - 7. september 2021

65 kg N

Destruktionsfrister for MFO-efterafgrøder
Tidligste destruktionsdato

Sådato
21. – 25. august
26. august
27. august
28. august
29. august
30. august
31. august
1. september
2. september
3. september
4. september
5. september
6. september
7. september

20. oktober
21. oktober
22. oktober
23. oktober
24. oktober
25. oktober
26. oktober
27. oktober
28. oktober
29. oktober
30. oktober
31. oktober
1. november
2. november
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