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Målrettede efterafgrøder 2017 

 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år 
 Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet 
 Hvis målet om etablering af målrettede efterafgrøder ikke opnås, vil landmænd i 

det pågældende ID15-område blive pålagt obligatoriske efterafgrøder uden 
kompensation 

 Tilmelding til at få udarbejdet en ansøgning om målrettede efterafgrøder med 
kompensation skal ske pr. mail til jp@patriotisk.dk fra den 16. januar 2017 

 

Kan jeg søge om målrettede efterafgrøder med kompensation? 

For at kunne ansøge om tilskud til målrettede efterafgrøder skal du først og fremmest have 

marker, der ligger i de rigtige ID15-områder samt opfylde kravene til pligtige og eventuelle 

MFO-efterafgrøder. Du kan kun søge til en tilskudsberettiget mark, hvis hele marken - eller 

hovedparten - ligger inden for et relevant ID15-område. 

Via www.landmand.dk kan du danne dig et overblik over, hvor de målrettede efterafgrøder 

skal være.  

Landmand.dk: Log ind på www.landmand.dk og tryk på boksen ”frivillige målrettede ef-

terafgrøder”. Et kort med en markering af dine marker samt en markering af de tre ansøg-

ningsrunder kommer da frem på skærmen.  

På følgende link kan du se en video fra SEGES, som viser, hvordan www.landmand.dk 

anvendes: 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Afgroeder/Efterafgroeder/Sider/VideoKandusoegeti

lskudtilfrivilligeefterafgroe-

der.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily 

Ansøgningen foregår efter først til mølle-princippet 

Arealet skal i fællesskemaet 2017 være anmeldt med en afgrødekode i omdrift, og de mål-

rettede efterafgrøder kontrolleres som udgangspunkt efter trappemetoden, som er kendt 

fra de øvrige efterafgrøder.   

Hvis ikke du har marker i de relevante områder, eller ikke øn-
sker at have efterafgrøder med kompensation, behøver du ikke 
læse videre. 
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Baggrund:  

Som en del af Fødevare- og landbrugspakken skal der i 2017 etableres 145.000 ha mål-

rettede efterafgrøder. 

Der er udpeget en række kystvandoplande med behov for en kvælstofreducerende ind-

sats, som yderligere er inddelt i godt 3.000 særligt udpegede ID15-områder. Behovet for 

de målrettede efterafgrøder er inddelt på de enkelte ID15-områder og udtrykkes som et 

bestemt antal hektar, der skal etableres. Effekten og dermed behovet for de målrettede ef-

terafgrøder er beregnet på baggrund af det enkelte områdes evne til at tilbageholde kvæl-

stof (retention). Derfor vil områder med lav retention have et større behov for målrettede 

efterafgrøder.   

Hvis der i de forskellige ID15-områder ikke ansøges om frivillig etablering af et tilstrække-

ligt antal hektar målrettede efterafgrøder i forhold til den ønskede effekt på grundvand og 

kystvandopland, vil landmændene i områderne blive pålagt obligatoriske efterafgrøder - 

også selvom der på landsplan er blevet etableret 145.000 ha efterafgrøder med tilskud. 

Der er ikke tilskud til obligatoriske efterafgrøder. De obligatoriske efterafgrøder skal lige-

som de målrettede efterafgrøder etableres i efteråret 2017, men kan erstattes af en kvæl-

stofkvotereduktion (se senere afsnit). 

Efterafgrøder med kompensation: 

Ansøgningsperioden er opdelt i tre runder, som hver især har forskellige indsatsbehov og 

forskellige åbningsdatoer for ansøgning. Runde 1 har indsatsområdet ”Grundvand”. Runde 

2 og 3 har indsatsområde i forhold til kystvand og er opdelt efter, hvor stor en effekt efter-

afgrøderne vil have. Det er muligt at have marker i tre forskellige indsatsrunder og derfor 

også have tre forskellige ansøgningsfrister. Ansøgningsrunderne er alle åbne frem til den 

21. april 2017, med mindre det ønskede antal hektar opnås før. 

Tilskudssatsen er 700 kr. pr. ha/år, og du kan ikke ansøge om tilskud til målrettede efter-

afgrøder på det samme areal, som anvendes til MFO-efterafgrøder eller pligtige efteraf-

grøder.  

Efter ansøgningsfristen den 21. april 2017 kan du kun flytte de målrettede efterafgrøder 

mellem marker inden for det samme ID15-område.  
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Kort over Danmark, hvor de tre ansøgningsrunder er markeret med tre forskellige farver 

grøn.  

Tidslinje:  

Tidslinjen for ansøgningen, afgørelsen og implementeringen af efterafgrøderne er sat op 

efter en meget stram tidsplan. Ansøgningsrunderne foregår efter først til mølle-princippet, 

hvorfor et enkelt vandopland hurtigt kan fyldes.  

1. februar 2017 1. Ansøgningsrunde åbner for indsatsområdet ”grundvand” 

1. marts 2017 2. Ansøgningsrunde åbner for indsatsområdet lav retention i forhold 
til kystvand 

22. marts 2017 3. Ansøgningsrunde åbner for indsatsområdet retention over middel 
i forhold til kystvand 

21. april 2017 4. Ansøgningsfrist for fællesskema og ansøgning om tilskud til frivil-
lige efterafgrøder 

 

I maj 2017 beregnes eventuelle krav om obligatoriske efterafgrøder i de områder, hvor der 

ikke etableres tilstrækkeligt med efterafgrøder i forhold til de definerede krav. Her vil Natur-

Erhvervstyrelsen desuden komme med en udmelding om et eventuelt ekstra krav. Denne 

udmelding følges op af en lov med en tilhørende bekendtgørelse i juli 2017. 

Tilskuddet forventes udbetalt mellem januar og juni 2018.  

  



 

4 
 

Regler for etablering af målrettede efterafgrøder: 

Efterafgrøderne skal etableres efter de gældende tidsfrister for pligtige efterafgrøder. De 

målrettede efterafgrøder skal efterfølges af en forårssået afgrøde i det følgende år.  

Følgende efterafgrøder er godkendt som målrettede efterafgrøder: 

 Udlæg af rent græs uden kløver 

 Udlæg af korsblomstrede afgrøder (sennep, olieræddike, raps osv.) og cikorie 

 Korn og græs sået efter høst, dog senest den 1. august 2017 

 Honningurt 

 Frøgræs, der efter høst fortsætter som efterafgrøde 

Etableringsfristen er senest den 1. august 2017. Dog skal korsblomstrede arter, honnin-

gurt, almindelig rug, stauderug og vårbyg være sået senest den 20. august 2017. De mål-

rettede efterafgrøder må først destrueres den 20. oktober 2017 - Dog først den 1. marts 

2018, hvis efterafgrøden er udlagt i majs. 

Det er ikke muligt at opspare målrettede efterafgrøder. 

 

”De minimis støtte”-regler: 

Tilskuddet til de målrettede efterafgrøder er de minimis-støtte, hvorfor der er et loft for, 

hvor mange penge man kan modtage. Loftet er 15.000 euro på 3 regnskabsår. Ved an-

søgning om tilskud til de målrettede efterafgrøder skal man derfor oplyse, hvor mange 

penge man har modtaget i anden de minimis-støtte i de seneste tre regnskabsår.  

Deadline for indmeldelse til Patriotisk Selskab: 

Af hensyn til vores planlægning og de stramme deadlines har vi valgt, at håndteringen af 

ansøgningerne skal være efter først til mølle-princippet. Du kan kontakte din planteavls-

konsulent, hvis du har behov for hjælp til at afdække mulighederne i forbindelse med ef-

terafgrøder på din bedrift. Fra den 16. januar 2017 kan du give besked til sekretær Jette 

Post på jp@patriotisk.dk, hvis du er interesseret i, at vi udarbejder din ansøgning om 

målrettede efterafgrøder med kompensation. Dette gælder, uanset om du allerede har en 

aftale med din konsulent.  

Du skal oplyse CVR-nummer, marknummer, og om du kan søge i runde 1, 2 eller 3.  

Grundet den specielle først til mølle-procedure, som NaturErhvervstyrelsen har valgt, kan 

vi på ingen måde garantere, at ansøgningen resulterer i, at du modtager kompensation. 
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Obligatoriske efterafgrøder eller træk i kvoten: 

Bliver du pålagt at etablere obligatoriske efterafgrøder, fordi der ikke er ansøgt om nok 

målrettede efterafgrøder med tilskud i dit ID15-område, kan du vælge imellem at etablere 

efterafgrøderne eller acceptere en reduktion af næste års kvælstofkvote. Ved kvælstofkvo-

tereduktion anvendes samme omregningsfaktor som ved pligtige efterafgrøder. For hver 

manglende hektar efterafgrøde nedsættes kvælstofkvoten med 93 kg N for ejendomme, 

der anvender under 0,8 DE/ha husdyrgødning, og 150 kg N for ejendomme, der anvender 

0,8 DE/ha eller mere husdyrgødning.  

Opsummering: 

I 2017/2018 skal vi arbejde med 5 forskellige typer af efterafgrøder: 

 Pligtige efterafgrøder 

 MFO-efterafgrøder 

 Målrettede efterafgrøder 

 Obligatoriske efterafgrøder 

 Husdyrgodkendelsesefterafgrøder 

Planlægning af placering og etablering af efterafgrøder er derfor helt nødvendigt. I nogle 

områder af landet og i visse sædskifter er det nødvendigt at være realistisk om, hvorvidt 

det kan lade sig gøre at etablere efterafgrøderne rettidigt og med ordentlig dækning. Hvis 

ikke det er realistisk, kan muligheden for kvotereduktion som alternativ til efterafgrøder 

med undtagelse af MFO-efterafgrøder vise sig at være det bedste valg. På andre ejen-

domme vil der være behov for beregning af den alternative økonomi i målrettede efteraf-

grøder med 700 kr./ha tilskud og vårsæd sammenlignet med vintersæd. Og på helt tredje 

ejendomme, hvor MFO forpligtigelserne løses med andet end efterafgrøder, og der er 

masser af pligtige efterafgrøder i ”banken”, gælder det om at søge til et så stort areal med 

målrettede efterafgrøder som muligt. 

Der er et væld af mulige scenarier. Kontakt gerne vores planteavlsafdeling, hvis du ønsker 

nærmere eller yderligere drøftelser af, hvad der er det mest hensigtsmæssige at gøre på 

din ejendom. 

 

 


