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Anders Ugelvig har net-
op tilmeldt sig konkur-
rencen om at blive årets 
efterafgrødefrontløber. 
For ham er efterafgrø-
derne ikke en sur pligt 
men derimod et redskab 
med mange funktioner

- Vores efterafgrøder har mange 
funktioner. Jeg har selvfølgelig ef-
terafgrøder, fordi der er krav til, at 
der skal samles næringsstoffer op, 
men jeg bruger også efterafgrøder til 
at fiksere kvælstof, løsne jorden og 
opbygge jordens frugtbarhed og kul-
stofindhold. Det er egentlig hele pak-
ken, jeg prøver på at få, forklarer An-
ders Ugelvig, der netop har tilmeldt 
sin efterafgrødemark til Økologisk 
Landsforenings konkurrence om at 
blive årets efterafgrødefrontløber.

Sidste år overtog han sammen 
med sin kone driften af en ejendom 
ved Løgumkloster med 50 ha økolo-
gisk planteavl. Halvdelen af arealet 
er med slætgræs til en lokal mælke-
producent, og i den anden halvdel 
fremavles vårbyg til DLG.

- Den tidligere ejer var af den 
gamle skole. Han havde stort set 

altid haft gul sennep som pligtig ef-
terafgrøde, og en tredjedel af arealet 
lod han stå udyrket vinteren over, så 
han kunne ukrudtsharve. Det er ikke 
den måde, vi ønsker at gøre det på, 
så da vi overtog ejendommen sidste 
år, valgte vi at gå en anden vej, hvor 
efterafgrøderne har høj prioritet. 
Vi bestilte en MultiMax efterafgrø-
deblanding fra DLF, der var bredt 
sammensat af arter med forskellige 
funktioner. Vi tilsåede 16 ha med 
efterafgrøde og 8 ha blev udlagt til 
slætgræs, så der var ingen sorte 
marker vinteren over. Sidste år var 
et fantastisk efterår, hvor efterafgrø-
den blev op til halvanden meter høj. 
Det var der, det hele startede, forkla-
rer Anders Ugelvig.

Multifunktionel afgrøde
- Sidste år fik vi den første frost i no-
vember, og der begyndte efterafgrø-
den at udvintre på vores relativt lette 
sandjord. Vi vil helst, at efterafgrø-
den holder sig grøn, så det er os, der 
bestemmer, hvornår efterafgrøden 
skal nedmuldes og ikke frosten. Her 
i foråret begyndte vi derfor at spe-
kulere over, hvad vi skulle gøre med 
dette års efterafgrødeblanding for at 
få den mere vinterfast, og vi endte 
med at få DLF til at lave en special-
blanding til os, der var mere vinter-
fast end MultiMax-blandingen. I den 
nye blanding har vi bl.a. vintervikke i 
stedet for fodervikke, vinterraps i ste-

det for olieræddike, og blodkløver, da 
det skulle være den mest vinterfaste 
kløver, vi kunne få, forklarer Anders 
Ugelvig og tilføjer:

- Det er jo ikke en pligtig efteraf-
grøde, da den indeholder nogle 
kvælstoffikserende planter, men jeg 
er af den holdning, at vores efteraf-
grøder skal arbejde for os på alle 
parametre, og derfor skal den også 
være med til at fiksere noget kvæl-
stof. Desuden skal vi have rødder 
både i dybden og i de øverste lag, og 
naturligvis også grønmasse. Det er 
en meget multifunktionel blanding, 

vi har fået lavet, og det er meget be-
vidst, at vi har gjort det sådan. 

God ukrudtsbekæmpelse
Ifølge Anders Ugelvig kan det sagtens 
betale sig med en god efterafgrøde, 
men det kræver en god etablering.
- Vores holdning har hele tiden været, 
at når vi bruger 600 kr./ha i udsæd, 
så skal vores såbed også være godt. 
Sidste år dybdeharvede og fuldplø-
jede vi, inden vi såede efterafgrøden 
ud. Vi var færdige med at tærske vår-
byg i starten af august, så vi havde ti-
den til det. Resultatet heraf blev også 

perfekt. I år var vi 14 dage senere 
ude, så det har været lidt sværere at 
nå. Vi har stadig dybdeharvet i 35 cm 
dybde, men vi har ikke pløjet i år. Det 
gør, at der står en del spildkorn, men 
når vi går markerne igennem, kan 
jeg se, at efterafgrøden skyder fra 
spildkornet og lukker til for ukrudtet. 
Den tidligere ejer mente, at det var 
nødvendigt at holde jorden sort om 
vinteren for at bekæmpe rodukrudtet, 
men der er jeg af den mening, at en 
konkurrencestærk efterafgrøde kan 
klare det problem, og det har vist sig 
at holde stik, forklarer Anders Ugelvig.

MARK & STALD

Efterafgrøderne 
arbejder for mig

Anders Ugelvig håber, at efterafgrødemarken med en blanding af vinterraps, aleksandrinerkløver, purhavre, foder-
radise, vintervikke, honningurt, boghvede og blodkløver kan give ham titlen som årets efterafgrødefrontløber. Foto: 
Anders Ugelvig.

Årets Efterafgrødefrontløber 2017

Har du en vellykket efterafgrøde i marken, er det nu, du kan tilmelde 
dig Økologisk Landsforenings konkurrence om at blive årets efterafgrø-
defrontløber. Tilmeld din efterafgrødemark inden den 6. oktober ved at 
udfylde tilmedlingsskemaet på www.okologi.dk/efterafgrode og ved-
hæfte to billeder af efterafgrøden. De ti mest lovende kandidater går 
videre og får besøg af plantekonsulenter fra Økologisk Landsforening 
og ØkologiRådgivning Danmark, som vil studere afgrøderne nærmere. 
Til sidst udpeges tre finalister, hvor vinderen offentliggøres på selve 
Økologikongressen den 29. november, udpeget af et kompetent dom-
merpanel, som ved selvsyn har vurderet de tre top-efterafgrøder. 
 
Efterafgrøden vurderes ud fra en række pointgivende kriterier, f.eks.:

 ► Opfyldelse af efterafgrødens hovedformål
 ► Diversitet
 ► Biomasse over jorden
 ► Vitalitet
 ► Konkurrenceevne overfor ukrudt

Konkurrencen er en del af projektet ”Nyt efterafgrødekoncept med 
økonomisk gevinst”, som støttes af Landbrugs-og Fiskeristyrelsen, Er-
hvervsudviklingsordningen og Fonden for økologisk Landbrug.
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