
Efterafgrøder gavner jord og kommende afgrøder
Planteavlskonsulent Peter Bach Nikolajsen fra LMO giver her et overblik over fordele, vigtige datoer for såning, regler og forslag til  
blandinger i efterafgrøder.
Efterafgrøder er ikke til at komme udenom for jord-
dyrkende landmænd. Både fordi mangel på dem har 
kontante konsekvenser i form af træk i hektarstøtten, 
og fordi efterafgrøder suger eventuelle kvælstofrester, 
der ellers risikerer at finde vej til grundvandet. 
Ifølge planteavlskonsulent hos LMO, Peter Bach Niko-
lajsen, er der også flere andre fordele forbundet med 
at etab lere efterafgrøder:
-  Jordstrukturen bliver forbedret med øget kulstof og 
afdræning til følge. Den efterfølgende mineralisering af 
kvælstof er ligeledes til gavn for de afgrøder, der sås 
bagefter, siger han. 
Peter Bach Nikolajsen tilføjer, at for at få den bedst 
mulige effekt i forhold til mineraliseringen af kvælstof, 
skal efterafgrøden stå så lang tid som muligt, inden 
den nedpløjes. Er jorden sandholdig, skal nedpløj-
ningen ske i det tidlige forår, mens nedpløjningen er 
bedst egnet i det sene efterår for lerholdig jord. 

Nem, billig og sikker 
Planteavlskonsulenten pointerer, at etablering af efter-
afgrøder hverken behøver at være dyr eller besværlig. 
Og så giver efterafgrøder liv i marken: 
- For eksempel kan man udlægge græs i vårbyg. 
Metoden er nem, billig og sikker, selv om selve af-
grøden ikke er så stor, men det er nok ikke den form 
for efterafgrøder man får den største effekt med. 
Når jeg er ude og se på efter afgrøder, lægger jeg også 
mærke til, at markerne helt bogstaveligt summer af liv. 
De tiltrækker insekter, så der er meget at kigge på, når 
man går rundt, siger han. 

Spred før høst 
Det er både muligt at etab lere efterafgrøder før og 
efter høst, men Peter Bach Nikolajsen anbefaler at 
sprede frøene inden høst:
- Så er det klaret, og man har et forspring i forhold til 
de gavnlige effekter før nedpløj ning. Ikke alle har lige 
gode erfaringer med etablering før høst, men kan det 
lykkes er det klart at foretrække.
Når du etablerer efterafgrøder før høst, kan det gøres 
med enten gødningsspre der eller el-spreder, og det 
forudsætter, at der ikke er ret meget vind, samt at 
tk-vægten er høj. Vælger du at etablere efterafgrøder 

efter høst, er metoden først let op harvning efterfulgt 
af såning med såmaskine eller  el-spreder monteret 
på harven. Ulempen ved at vente med efterafgrøder 
til lige efter høst er, at det i forvejen er en travl periode 
med netop andet markarbejde - høsten som bekendt. 

Bland efter dato og drop gødning
Ud over at det er lovpligtigt at etablere efteraf-
grøder, er der også regler for, hvilke efter afgrøde-
kombinationer, du spreder hvornår. 
Blandingen skal, uanset tids punktet for etablering, 
bestå af mindst to arter, hvis de skal tælle med som 

MFO. Sår du inden 1. august, kan blandingen bestå 
af græs, korn, cikorie, honningurt og korsblomster; 
mens blandingen til såning mellem den 1. og 20. au-
gust kan bestå af vårbyg, rug, stauderrug, honningurt 
og korsblomster. 
Peter Bach Nikolajsen fremhæver desuden, at efteraf-
grøder ikke behøver gødning. 
- Spar den til senere eller næste sæson. Den er ikke 
nødvendig til efterafgrøder, siger han. 

Peter Back Nikolajsen fra LMO anbefaler at lade efterafgrøden stå så lang tid så muligt, inden den nedpløjes. 
Det giver den maksimale effekt i forhold til mineraliseringen af kvælstof, samt en større mængde organisk  
materiale i jorden.


