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MFO 
Miljøfokusområder 

(Omfatter bedrifter over 15 ha )

Blanding af godkendte arter,
græsudlæg eller MFO brak/ blomsterbrak  

bestøverbrak 
MFO- bræmmer 

Lavskov og GLM landskabselementer

5 procent af dit omdriftsareal
Undtaget hvis 75 % af dit areal er med græs  

(Skal opfyldes for at modtage fuld grøn støtte ) 

MFO 
Blanding
faktor 0,3

Lavskov 
faktor 0,5 GLM elementer 

faktor 1

Slåningsbrak F. 1
Blomsterbrak F. 1
Bestøverbrak F. 1,5
MFO bræmmer F. 1,5



Husdyrefterafgrøder 
Udbringer over 30 kg N fra husdyrgødning

Variere efter kort fra 0 - >6 procent  

Pligtige efterafgrøder 
10,7 – 14,7 procent af efterafgrødegrundarealet 

Pligtige – og 
husdyrefterafgrøder

Løsninger til pligtige - husdyrefterafgrøder 

Alm. Efterafgrøde/husdyr
Korsblomstrede afgrøder - Korn, rug, havre, vårbyg Rent græs uden 

kløver – Honningurt – cikorie
Frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde

Efterfulgt af forårssået afgrøde
Faktor 1:1 

MFO – efterafgrøder ( 2 arter)
Tæller også som pligtige efterafgrøder 

Faktor 1:1 

Mellemafgrøder
Olieræddike / gul sennep eller frøgræs 
Etableres inden 20/7. Nedmuldes 20/9  

Mulighed for vintersæd
Faktor 2:1

Flerårige energiafgrøder
Ask – el – pil – poppel – hassel og elefantgræs 

Tidligst etableret i 2009/2010 
Kan ikke anvendes til både MFO og pligtige efterafgrøder   

Braklagte arealer faktor 1:1
Braklagte arealer langs vandløb og søer faktor 1:4

Tidlig såning af vintersæd inden 7/9 faktor 2:1
Forbrænding af fiberfraktion i husdyrgødning faktor 870 kg N:1 

Opsparede efterafgrøder/efterafgrødebanken
Reduceret kvælstofkvote 

10,7 procent efterafgrøder faktor 93 N:1 
14,7 procent efterafgrøder faktor 150 N:1



Tilskud 500 kr./ha 
Prioriteres efter effekt ud fra 

1. Markens retention 
2. Markens størrelse   

Målrettet kvælstofregulering 

Løsninger til målrettet kvælstofefterafgrøder 

Følger reglerne om alm. Efterafgrøder/husdyr
Korsblomstrede afgrøder - Korn, rug, havre, vårbyg Rent græs uden 

kløver – Honningurt – cikorie
Frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde

Efterfulgt af forårssået afgrøde
Faktor 1:1 

Mellemafgrøder
Olieræddike / gul sennep eller frøgræs 
Etableres inden 20/7. Nedmuldes 20/9  

Mulighed for vintersæd
Faktor 2:1

Flerårige energiafgrøder
Ask – el – pil – poppel – hassel og elefantgræs 

Tidligst etableret i 2009/2010 
Kan ikke samtidig anvendes som MFO / efterafgrøder 

Braklagte arealer faktor 1-1
Braklagte arealer langs vandløb og søer faktor 1:4

Tidlig såning af vintersæd inden 7/9 faktor 2:1

Ubrugt gammel kvote 2019/2020

Farlig !!
Obligatorisk karv 

Tilmeld ekstra efterafgrøde efter ansøgningsfrist - minus tilskud 
Kvotereduktion 2020/2021 95 – 150 kg N/ha



Indsatsbehov i målrettet kvælstofregulering 

0%

11-20%



Sikker løsning
 Eks.1 i område med indsats behov 10 % målrettet 
 100 ha planteavl 

MFO efterafgrøder
16,67 ha med efterafgrøde blanding.
Opfylder kravet om Pligtige/husdyrefterafgrøder
I langt de fleste tilfælde

Målrettet kvælstofregulering = 10 ha efterafgrøder
Indtægt på op til 5.000 kr.  

Fordele/ulemper 
Stort areal med efterafgrøder ( udgift til 26,67 ha ) 
Stort fradrag i eftervirkningen  
Organisk 0 – 80 N = 453 kg N
Organisk 80 – 170 N = 667 kg N 

MFO
Målrettet efterafgrøder

Valgfri afgrøder



 Eks.2 i område med indsats behov 10 % målrettet 
 100 ha planteavl

MFO efterafgrøder
16,67 ha med efterafgrøde blanding. 
Sået inden 20/8
Opfylder kravet om Pligtige/husdyrefterafgrøder
I langt de fleste tilfælde

Målrettet kvælstofregulering = 10 ha
Opfyldes med 20 ha tidlig vintersæd (2:1)
Sået inden 7/9
Fastlægges inden ansøgningsfrist på eu. 
Indtægt på op til 5.000 kr.
Valgfri afgrøde 63,33 ha 

Fordele/ulemper 
Udgift til 16,67 ha efterafgrøder 
Eftervirkning/fradrag i N 
Organisk 0 – 80 N = 283 kg N
Organisk 80 – 170 N = 416 kg N 

MFO

Målrettet/vintersædValgfri afgrøder ( vintersæd)

Alternativ 1 meget vintersæd 



Valgfri afgrøder
(vintersæd)

Efterafgrøde tidlig vintersæd

Målrettet tidlig vintersæd

MFO ( Sen vintersæd 20/10)

10/9 om konverteres pligtige/ husdyrefterafgrøder med 
tidligsået vintersæd (2:1) = 33,34 ha

Herefter kan der sås vintersæd/tidlig vårhvede
i MFO arealet efter 20/10

Alternativ 1:2 – 100% vintersæd 



Alternativ 2  
 Eks.3  i område med indsats behov 10 % målrettet
 100 ha Korn og Vinterraps 5 ha MFO brak  

Opfylder kravet om Pligtige/husdyrefterafgrøder
med 33,34 ha tidlig sået vintersæd (2:1)
Eller nedskrivning af kvoten 
Organisk 0 – 80 N = 182 N
Organisk 80 – 170 N = 368 kg N 

Målrettet kvælstofregulering = 10 ha
Opfyldes med 20 ha 
mellemafgrøder/(frøgræs) (sået
i afgrøde inden 20/7 faktor 2:1 ) 

20/9 destrueres mellemafgrøden og
der etableres 20 ha vintersæd  
Indtægt på op til 5.000 kr.

Fordele/ ulemper 
Høst udfordringer ved sen høst 
Ingen eftervirkning på mellemafgrøder
Dobbelt udgift til mellemafgrøder (2:1)   

MFO brak

Målrettet mellemafgrøde 

Pligtige/husdyr tidlig såning  

Valgfri afgrøder 





Prioritering
1. MFO
2. Målrettede 
3. Pl.efterafgrøder/husdyr

Etabler altid lidt 
mere end kravet

Husk fakta ark. Sidder 
bag på dagsordenen

Highlights


