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- Jeg tror ikke, de har fanget, 
hvad det betyder i praksis

At der i regeringens landbrugsudspil er 
udsigt til en kvælstofreduktion i den mål-
rettede regulering efter 2025, der vil tæt 
på fordoble det i forvejen massive krav 
om målrettede efterafgrøder, bliver mødt 
med komplet uforståenhed fra Seges’ 
plantedirektør, Troels Toft.

- Det er så langt væk fra vinduet, at 
man næsten ikke forstår det. Dem, der 
sidder og arbejder med det her, jeg tror 
altså ikke helt, at de har fanget, hvad det 
betyder i praksis.

- Det her krav er et godt eksempel på 
noget, der foregår i regneark inde i de 
ministerielle kredse, siger han.

Han fortæller, at et krav om 600.00 til 
700.000 hektar målrettede efterafgrøder 
er så stort, at kvotereduktioner næsten 
bliver uundgåeligt.

- Men det er jo uendeligt langt fra det, 
som vi vil, og som giver mening i praksis, 
siger Troels Toft.

Benspænd
Ifølge plantedirektøren burde politikerne 
i stedet for den målrettede regulering fin-
de kvælstofreduktionerne via kollektive 
virkemidler, som for eksempel vådområ-
der og minivådområder. Ifølge ham står 
landmændene her i kø for at være med.

- Men det ene benspænd efter det 
andet fra Landbrugsstyrelsen omkring 
administrationen og kontrollen af dis-
se, holder i øjeblikket landmændene 
væk. Man burde fra ministeriets side 
fokusere langt mere målrettet på at få 
Landbrugsstyrelsen til at løfte opgaven 
langt hurtigere og langt smidigere end 
hidtil, fremfor at jagte stadig flere ekstra 
efterafgrøder, der i en fugtig og sen høst 
vil blive katastrofalt for både landmænd 
og miljø, siger Troels Toft.

Grovvareselskab:

Helt oplagt med raps  
som efterafgrøde
Der blev sidste år dyrket 146.000 hektar raps i Danmark. Det var faktisk noget mindre end tidligere år. Foto: Per Jørgensen

Hos Emmelev fore-
slår man politikerne 
at se mod rapsen, 
når det kommer til at 
sikre nogle af fremti-
dens kvælstofreduk-
tioner. Tæl det med 
som efterafgrøde, 
lyder det fra grov-
vareforretningens 
direktør. Hos Seges 
kalder man tanken 
for interessant, men 
desværre ikke helt 
så lige til, som den 
ellers lyder.
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Står det til regeringen i 
dens seneste land-

brugsudspil, så skal der efter 
2025 skrues alvorligt op for 
kvælstofreduktionerne i den 
målrettede regulering.

I den målrettede regulering 
skal der, hvis det står til re-
geringen, leveres næsten en 
fordobling af kvælstofreduk-
tionerne i forhold til, hvad 
man gør i dag. I dag skal den 
målrettede regulering levere 
en kvælstofreduktion på 3.500 
tons. Fra 2027 er det nu målet, 
at den målrettede regulering 
årligt skal reducere udlednin-
gen af kvælstof til vandmiljøet 
med 6.500 tons.

Det betyder i praksis, at der 
efter 2025 skal findes redukti-
oner svarende til et areal med 
300.000 hektar efterafgrøder, 
som skal lægges oveni i de 
cirka 370.000 hektar, som der 
i dag er krav om i den målret-
tede regulering.

Udsigten til de ekstra ef-
terafgrøder er blevet mødt 
med massiv kritik og bekym-
ring fra landbrugets organi-
sationer.

Samme værktøjs- 
kasse
Hos den fynske grovvarefor-
retning Emmelev, der blandt 
andet gør sig med raps, har 
man dog i denne uge givet po-
litikerne lidt at tænke over. Her 
lyder det, at man anbefaler, 
at raps skal kunne tælles med 
som efterafgrøde i fremtiden.

Fra medejer og direktør af 
Emmelev, Morten Simonsen, 
lyder det:

- Nu her, når man snakker 
om det nye landbrugsudspil, 
hvor der er lagt op til flere ef-
terafgrøder, så synes vi, at vi 
skal have raps med i puljen.

- Vi mener, at den har lige 
så fine egenskaber, som olie-
ræddike, sennep og hvad man 
ellers bruger i dag.

- Det er jo den samme værk-
tøjskasse, som vi har fat i, siger 
han.

 
På Christiansborg
Så sent som onsdag i denne uge 
var Morten Simonsen på Chri-
stiansborg, hvor han også slog 
et slag for at få raps med som 
efterafgrøde – eller alternativ 
til efterafgrøderne om man vil.

Han fortæller, at han gerne 
ser, at man laver en lignende 
ordning, som man har med 
tidligt sået vinterhvede, hvor 
to hektar sået inden 7. sep-
tember kan erstatte én hektar 
efterafgrøder.

- Samfundsøkonomisk giver 
det jo også mening. Landman-
den vil gerne så en afgrøde, 
som han kan høste. En efteraf-
grøde sprøjter du jo bare ned.

- Og man har altså også un-
dersøgelser, der viser, at den 
største kvælstofudledning har 
du, når markerne står tomme. 
Her har du en afgrøde, der står 
fra høst til høst, siger Morten 
Simonsen, der ikke præcist 
kan sætte tal på, hvor stor en 
lempelse af det ekstra efteraf-
grødekrav, det vil være, hvis 
raps i fremtiden kan tælle med 
i den målrettede regulering.

Paradoksalt
Tanken om at bruge raps som 
efterafgrøde lyder umiddel-
bart så oplagt, at Effektivt 
Landbrug har spurgt hos 
Seges, hvordan det kan være, 
at man herfra ikke for længst 
har været ude med det forslag.

Fra Seges’ plantedirektør, 
Troels Toft, lyder det, at det 
selvfølgelig virker helt oplagt, 
men at der er en forklaring på, 
at det ikke er med.

- Det virker jo helt paradok-
salt, at man kan så vinterraps 
om efteråret og få den accep-
teret som eftergrøde, hvis man 

pløjer den ned om foråret og 
sår noget andet. Lader man 
den stå til høst af vinterraps, 
tæller den ikke.

- Men det har den simple for-
klaring, at afgrøder, som man 
dyrker i forvejen, reducerer ikke 
udvaskning yderligere i forhold 
til før. Derfor tæller frøgræs, 
roer og lignende heller ikke som 
efterafgrøder, selvom det er fra 
disse afgrøder, at udvaskningen 
er lavest, siger Troes Toft.

Arbejder med model
Han fortæller, at skal vinter-
raps, roer og frøgræs tælle 

Medejer af Emmelev, Morten 
Simonsen, slår nu et slag for, at 
raps bliver efterafgrøde. Raps 
har mange af de samme 
egenskaber, som mange andre 
af de afgrøder, som i dag bruges 
som efterafgrøder, siger han.

med, vil det umiddelbart ud-
løse et ekstra efterafgrødekrav 
for alle dem, som ikke har dis-
se afgrøder.

- Men alligevel er det para-
doksalt, at de ikke tæller med. 
Derfor arbejder Landbrug og 
Fødevarer med, om man ikke 
kan erstatte det nuværende 
efterafgrødesystem med en 
model, der tager hensyn til 
udvaskningen fra de enkel-
te afgrøder. På den måde 
vil man blive godskrevet for 
sædskifter med en lav ud-
vaskning. Omvendt vil det 
betyde større krav til æn-
dringer herunder måske ef-
terafgrøder for bedrifter, der 
har sædskifter i dag med en 
relativ høj udvaskning, siger 
Troels Toft.

I Danmark blev der i 2020 
ifølge Danmarks Statistik dyr-
ket 146.000 hektar raps.

Positive politikere
Fra Emmelev sendte man fre-
dag en pressemeddelelse ud 
omkring sit besøg på Christi-
ansborg. Her optræder miljø-
ordfører for Dansk Folkeparti, 
René Christensen samt Ven-
stres fødevareordfører Erling 
Bonnesen. De er begge umid-
delbart positive for idéen om 
at gøre raps til efterafgrøde.

De har sendt sagen videre til 
de ansvarlige ministre.

- Ikke alene bruges raps til 
rapsolie, men også til protein-
holdigt foder som kan erstatte 
importeret soja fra Sydamerika 
og USA. Det er oplagt, at vi kan 
bruge raps som efterafgrøderne 
og få gode produkter ud af det. Vi 
har sendt forslaget videre til mi-
nistrene, og indtil det modsatte 
er bevist, er jeg positiv over for 
ideen, siger René Christensen.

Fra Erling Bonnesen lyder 
det:

- Jeg følger udviklingen på 
energiområdet, hvor det hand-
ler om at iblande biodiesel på 
raps i fossil diesel samt produ-
cere proteinholdige afgrøder. 
I det lys er det oplagt at bruge 
efterafgrøder aktivt og få et ud-
bytte til gavn for alle, siger han
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