Efterafgrøder
Beskrivelse af de fire
ordninger i 2017
August
2017

I 2017 er der fire forskellige
efterafgrødeordninger, du kan være omfattet
af. Reglerne for de forskellige ordninger er ens
på de fleste områder, men der er også
forskelle. Du kan her orientere dig om de
overordnede regler og frister og om, hvilke
typer efterafgrøder der kan kombineres.
1. MFO-efterafgrøder
Hvis du har et omdriftsareal på over 15 ha, og du ikke
er økolog, skal 5 procent af dit omdriftsareal udlægges
som miljøfokusområder (MFO), for at du kan modtage
den fulde, grønne støtte. Du kan vælge at bruge
efterafgrøder som MFO. Det er et krav, at MFOefterafgrøder skal etableres som blandinger af
godkendte afgrøder eller som græsudlæg.
2. Pligtige efterafgrøder
Hvis du har en årlig omsætning fra landbrug, der
overstiger 50.000 kr. og samtidig har et
efterafgrødegrundareal på mindst 10 ha, skal du
etablere pligtige efterafgrøder på 10 eller 14 procent af
dit efterafgrødegrundareal afhængigt af, hvor meget
organisk gødning du udbringer.
Du kan vælge at erstatte pligtige efterafgrøder med
forskellige alternativer, fx brak og energiafgrøder, eller
du kan vælge at få nedsat din kvælstofkvote i stedet for
at så efterafgrøder. Du kan også vælge at udlægge
ekstra efterafgrøder, som kan benyttes til at opfylde
kravet i senere planperioder.
3. Husdyrefterafgrøder
Hvis du udbringer over 30 kg N fra husdyrgødning eller
anden organisk gødning pr. ha, og du ikke er økolog,

kan du blive pålagt at udlægge husdyrefterafgrøder.
Det gælder, hvis du har arealer i særligt udpegede
områder (oplande til nitratfølsomme Natura 2000områder), hvor der er stigende anvendelse af organisk
gødning. Husdyrefterafgrøderne erstatter den hidtidige
mulighed for at stille vilkår om efterafgrøder (og
alternativer) i miljøgodkendelserne. Du kan vælge at
erstatte husdyrefterafgrøderne med samme
alternativer, som gælder for de pligtige efterafgrøder.
4. Frivillige målrettede efterafgrøder
I de dele af landet, hvor der er særligt behov for en
indsats for at beskytte kyst- og grundvand mod
kvælstofudvaskning, kan du vælge at udlægge
målrettede efterafgrøder frivilligt, hvis du ikke er økolog.
Du kan få 700 kr./ha for at udlægge målrettede
efterafgrøder. Du kan se i IMK, om din bedrift ligger
inden for et område med særligt behov.
Alle typer efterafgrøder skal være veletablerede
Formålet med etablering af efterafgrøder er at reducere
kvælstofudvaskningen. Derfor skal dine efterafgrøder
fremstå veletablerede og dækkende for at kunne blive
godkendt. Spildkorn og spildfrø, der spirer i marken,
kan ikke godkendes som efterafgrøde. Etablerer du
efterafgrøder i majs, skal du være særligt opmærksom
på, at de er veletablerede.
Frister for efterafgrøder i 2017
På bagsiden af dette faktaark kan du se, hvilke frister
der gælder for efterafgrøderne i 2017. Du kan også se,
hvordan dine efterafgrøder kan opfylde de forskellige
regelsæt.
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Kalender for krav og frister for efterafgrøder 2017
Gælder for
2017

21. april

Frist for at indsende Fællesskema 2017 med angivelse af MFOefterafgrøder og frivillige målrettede efterafgrøder

MFO og frivillige
målrettede

21. april

Frist for at opgøre krav for pligtige efterafgrøder i planperioden
2016/2017

Pligtige

31. maj

Frist for at etablere MFO-græsudlæg

MFO

30. juni

Frist for at etablere MFO-græsudlæg i majs

MFO

1. juli

Tidligste dato for at så MFO-efterafgrøder som blandinger

MFO

1. august

Hovedfrist for at etablere efterafgrøder

Alle ordninger

30. august

Frist for at etablere efterafgrøder af korsblomstrede arter,
honningurt, almindelig rug, stauderug og vårbyg

Alle ordninger

11.
september

Frist for at indberette pligtige efterafgrøder og
husdyrefterafgrøder

Pligtige og
husdyr

30. oktober

Tilladt at destruere efterafgrøder (dog ikke pligtige, husdyr- og
målrettede efterafgrøder udlagt i majs)

Alle ordninger

1. marts

Tilladt at destruere pligtige, husdyr- og målrettede efterafgrøder
i majs

Pligtige, husdyr
og frivillige
målrettede

21. april

Frist for at opgøre krav om pligtige og husdyrefterafgrøder for
planperioden 2017/2018

Pligtige og
husdyr

2018

Sammenhæng mellem efterafgrødeordningerne
MFOefterafgrøder

Kan overlappe med

Pligtige eller husdyr

Krav om blanding

(gælder ikke MFOgræsudlæg)

Frivillige
målrettede
efterafgrøder

Pligtige
efterafgrøder

Husdyrefterafgrøder

Ingen

MFO

MFO

Nej

Nej

Nej

(gælder ikke MFOgræsudlæg)

Ja, vårafgrøde

Ja, vårafgrøde

Ja, vårafgrøde

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja*

Nej

Ja**

Ja**

Nedsat grøn støtte

Nedsat de
minimis-støtte og
nedsat N-kvote

Nedsat N-kvote
/ træk i banken

Nedsat N-kvote
/ træk i banken

Ja

Krav om efterfølgende
afgrøde
Græsudlæg med kløver
Mulige alternativer
Konsekvens ved
manglende opfyldelse

Ja

* Alternativerne til MFO-efterafgrøder/-græsudlæg er: frivillige randzoner, GLM søer, MFO-brak og MFO-lavskov.
** Alternativerne til pligtige og husdyrefterafgrøder er: mellemafgrøder, flerårige energiafgrøder, braklagte arealer, braklagte
arealer langs vandløb og søer, tidlig såning af vintersæd (vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale), separering af
fiberfraktion af husdyrgødning samt nedsat kvælstofkvote.
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