
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landbrugsstyrelsen / Nyropsgade 30 / DK - 1780 København V / Tlf.: +45 33 95 80 00 / E-mail: mail@lbst.dk   1 

 

I 2019 kan du i stedet for efterafgrøder vælge 

at anvende en række alternative virkemidler. 

Du kan her læse om, hvilke alternativer der 

kan anvendes i stedet for pligtige efterafgrø-

der, husdyrefterafgrøder og efterafgrøder i 

Målrettet kvælstofregulering. 

 

Afhængig af hvilken efterafgrødeordning der er tale om, 

vil du kunne anvende følgende alternativer i 2019:  

 

 Mellemafgrøder 

 Tidlig såning af visse vinterafgrøder 

 Braklagte arealer 

 Braklagte arealer langs vandløb og søer (kan ikke 

anvendes i Målrettet kvælstofregulering) 

 Flerårige energiafgrøder 

 Afbrænding af fiberfraktion af husdyrgødning 

 Reduktion af kvælstofkvoten 

 

Mellemafgrøder 

Mellemafgrøder er afgrøder, der etableres før dyrkning 

af vintersædsafgrøder. Mellemafgrøder skal bestå af 

olieræddike og/eller gul sennep eller af frøgræs, der 

kan fortsætte som mellemafgrøde efter høst. Efter mel-

lemafgrøden skal der etableres en vintersædsafgrøde 

på arealet. 

Tidlig såning af visse vinterafgrøder 

Tidlig såning af vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triti-

cale kan anvendes som alternativ til efterafgrøder. For 

at tælle med som alternativ til efterafgrøder skal vinter-

sæden være sået senest 7. september 2019. 

 

Braklagte arealer 

Braklagte arealer, der er etableret med græs senest 1. 

januar 2019, kan erstatte efterafgrøder. Arealet skal ef-

terfølges af en forårssået afgrøde eller skal bibeholdes  

som brak i 2020. Der må ikke gødskes, afgræsses eller  

tilføres plantebeskyttelsesmidler på arealet.  

 

Braklagte arealer langs vandløb og søer 

Braklagte arealer langs vandløb og søer kan anvendes 

som alternativ til efterafgrøder, hvis arealet er belig-

gende imellem vandløbet/søen og et omdriftsareal. Are-

alet skal have en bredde mellem 9 og 20 meter fra 

vandløbets eller søens øverste kant. Der gælder desu-

den de samme kriterier som for braklagte arealer. Vær 

opmærksom på, at du ikke kan bruge dette alternativ i 

Målrettet kvælstofregulering i 2019. 

 

Flerårige energiafgrøder 

Følgende energiafgrøder kan anvendes som alternativ 

til efterafgrøder: afgrødekode 591 lavskov (dog kun 

slægterne ask, el, hassel, pil og poppel), 592 pil, 593 

poppel, 594 el, 527 hassel, og 596 elefantgræs. Forud 

for etableringen af energiafgrøder skal arealet have 

været i omdrift. Det samlede areal med energiafgrøder 

skal desuden overstige virksomhedens areal med ener-

giafgrøder i plan-perioden 2008/2009.  

Reduktion af kvælstofkvoten 

Du kan vælge frivilligt at reducere den samlede kvæl-

stofkvote, du har til rådighed på din bedrift. Hvilken 

planperiode, kvotereduktionen vil være gældende for, 

afhænger af, hvilken ordning, hvor du vil gøre brug af 

muligheden. Som alternativ til frivillige efterafgrøder i 

Målrettet kvælstofregulering vil kvotereduktionen være 

gældende for 2018/2019, For de resterende ordninger 

vil kvotereduktionen først have effekt i 2019/2020. 

Afbrænding af fiberfraktion af husdyrgødning 

Hvis du separerer din virksomheds gylle i henholdsvis 

en væske- og en fiberfraktion og efterfølgende afsætter 
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fiberfraktionen til forbrænding hos et godkendt forbræn-

dingsanlæg, kan dette erstatte etablering af efterafgrø-

der. Fiberfraktionen skal være afsat til forbrændingsan-

lægget inden udgangen af den forrige planperiode. 
 

Kan alternativerne bruges som MFO-element? 

Nogle af de virkemidler, der kan anvendes som alterna-

tiv til efterafgrøder, er de samme elementer der er mu-

lige som miljøfokusområde – et areal med alternativ  

kan dog ikke samtidig benyttes som MFO. Det betyder, 

at du fx ikke kan bruge et areal med brak som alternativ 

til pligtige efterafgrøder, hvis du samtidig vil bruge area-

let til opfyldelse af dit MFO-krav. 

 

 

 

Yderligere information 

Vær opmærksom på, at faktaarket kun indeholder den 

væsentligste information om alternativerne. Du kan 

læse mere om reglerne i Vejledning om gødsknings- og 

harmoniregler på vores hjemmeside: 

https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-go-

edsknings-og-harmoniregler/, og i Vejledning om tilskud 

til Målrettet kvælstofregulering: https://lbst.dk/tilskuds-

guide/tilskud-til-maalrettet-kvaelstofregulering/#c62117 
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