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AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen 

Bestillingen: ’Risiko for øget udvaskning ved omlægning af fodergræs til 

vintersået afgrøde, samt omfang af problemer med angreb af stankel-

benslarver’ 

 

NaturErhvervstyrelsen har i bestilling dateret d. 9 september 2016 bedt DCA – Nati-

onalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en afklaring af omfanget af problemet 

med skader på forårssåede afgrøder forårsaget af stankelbenslarver efter ompløj-

ning af fodergræs samt konsekvenserne af en eventuel ændring af reglerne vedrø-

rende ompløjning af fodergræs og en omlægning af fodergræs til en vinterafgrøde i ef-

terårsperioden. 

 

Besvarelsen er givet i nedenstående notat, der er udarbejdet af Elly Møller Hansen, 

Henrik Skovgård, Peter Sørensen, Annie Enkegaard og Ingrid K. Thomsen, Institut 

for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

 

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-

ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 

Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019” (punkt 

BP-106 i aftalens Bilag 2).  

 

 

Venlig hilsen 

 

Bjørn Molt Petersen 

 

 



1 
 

DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer   
14. oktober 2016 

 
Risiko for øget kvælstofudvaskning ved omlægning af fodergræs til vintersået 

afgrøde, samt omfang af problemer med angreb af stankelbenlarver 

Af Elly Møller Hansen, Henrik Skovgård, Peter Sørensen, Annie Enkegaard og Ingrid K. Thomsen, Aarhus 

Universitet, Institut for Agroøkologi. 

 

1 Baggrund.................................................................................................................................................... 2 

2 Besvarelse .................................................................................................................................................. 2 

2.1 Definitioner og nugældende regler ................................................................................................... 2 

2.2 Stankelbenlarver ................................................................................................................................ 3 

2.2.1 Biologi og økologi ...................................................................................................................... 3 

2.2.2 Omfang af angreb af stankelbenlarver ...................................................................................... 3 

2.2.3 Modvirkning af angreb af stankelbenlarver i vårafgrøder under de nuværende regler ........... 4 

2.2.4 Konsekvenser ved en omlægning af fodergræs til en vinterafgrøde ........................................ 4 

2.2.5 Skader på efterårs- og forårsafgrøder forvoldt af stankelbenlarver ......................................... 4 

2.2.6 Bekæmpelse .............................................................................................................................. 5 

2.2.6.1 Kemisk .................................................................................................................................... 5 

2.2.6.2 Forebyggende ........................................................................................................................ 5 

2.2.6.3 Biologisk ................................................................................................................................. 5 

2.2.7 Monitering for stankelbenlarver i jorden .................................................................................. 6 

2.3 Kvælstofudvaskning ........................................................................................................................... 6 

2.3.1 Øget udvaskning ved en omlægning af græs til vinterafgrøder ................................................ 6 

2.3.2 Øget udvaskning ved omlægning af fodergræs til vinterraps eller andre udbredte 

vinterafgrøder ............................................................................................................................................ 9 

2.3.3 Forskel på græs eller kløvergræs ............................................................................................... 9 

3 Konklusion ............................................................................................................................................... 10 

4 Referencer ............................................................................................................................................... 10 

 

 

 



2 
 

1 Baggrund 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) oplyser i bestilling til DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer den 

9. september 2016, at NAER er blevet gjort opmærksom på, at reglen om, at fodergræsmarker på sandjord 

ikke må omlægges tidligere end d. 1. februar, øger risikoen for angreb af stankelbenlarver, som ikke kan 

bekæmpes kemisk. Dette kan medføre store skader på de forårssåede afgrøder. Arealer med jordtype JB 7-

9 må dog omlægges fra 1. november. Økologiske bedrifter er undtaget fra forbud mod omlægning af 

fodergræs (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016).   

 

På denne baggrund ønsker NAER en afklaring af, hvor stort problemet med stankelbenlarver er samt en 

vurdering af de skadedyrs- og udvaskningsmæssige konsekvenser af en eventuel ændring af reglerne 

vedrørende omlægning af fodergræs og omlægning af fodergræs til vinterraps eller andre udbredte 

vinterafgrøder. Desuden ønskes en vurdering af, om der er forskel på omlægning af kløvergræs og græs i 

renbestand i forhold til risiko for udvaskning. 

 

2 Besvarelse 

2.1 Definitioner og nugældende regler 
Under ”Forbud mod omlægning af fodergræs” definerer Miljø- og Fødevareministeriet (2016) fodergræs 

som afgrøder vist i Tabel 1. Af de nugældende regler for omlægning af fodergræs (Tabel 2) fremgår, at 

omlægning til andre afgrøder som hovedregel ikke må finde sted i tidsperioden 1. juni til 1. februar. Dog må 

fodergræs omlægges til fodergræs eller grønkorn med græsudlæg indtil 15. august og arealer på JB 7-9 må 

omlægges efter 1. november. Økologiske bedrifter er undtaget fra forbuddet. Begrundelsen for forbuddet 

er, at omlægning om foråret vil mindske risikoen for udvaskning af kvælstof i efterårsmånederne.  

 

  Tabel 1. Afgrødetyper der ifølge Vejledningen (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016) betragtes som 

fodergræs. 
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Tabel 2. Tidslinje for forbud mod omlægning af fodergræs ifølge Vejledningen (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2016). 

 

2.2 Stankelbenlarver  

2.2.1 Biologi og økologi 

Af de hjemlige arter af stankelben er mosestankelbenet (Tipula paludosa Meigen) det økonomisk mest 

betydende skadedyr. Mosestankelbenet er en stor (45-50 mm), langbenet, vinget myg, der typisk ses 

flaksende henover græsarealer ved skumringstid fra juli frem til begyndelsen af september. Larverne er 

typisk grå, cylindriske og uden ben eller vedhæng.  Livscyklus for mosestankelben begynder normalt i 

august, når nyklækkede og parrede hunner lægger æg i græsbevoksede arealer. Tidspunktet for forekomst 

af flest æglæggende hunner er midten og sidste halvdel af august. De æglæggende hunner flyver ikke langt 

fra deres udklækningssted, og hver hun kan lægge imellem 200-400 æg. Æggene klækker ca. 14 dage efter 

de er lagt, og de unge larver søger herefter ind under rødderne af græsplanterne. Hovedparten af larverne 

findes i de øverste 10 cm af jorden. Her ernærer de sig af græssets friske rodspidser og kan på fugtige 

nætter søge op på jordoverfladen for ligeledes at ”græsse” på stængler eller nedre blade. Larverne er oftest 

mest udbredt på humus-, sand- og marskjorder (Nielsen, 2016). Der findes normalt flest larver i 2. og 3. års 

græsarealer pga. græssets tætte rodnet. I løbet af efterårsmånederne har larverne en hurtig tilvækst, og de 

fleste larver går ind i vinterdvalen som 3. stadium larver. Sidste larvestadium gennemløbes det følgende 

forår. Ved jordtemperaturer ned til 5 °C er larverne stadig aktive, men under 2 °C sker ingen yderligere 

tilvækst. Under milde vintre vil larverne derfor kunne være aktive. Antallet af æg og unge larver, der 

overlever efteråret og vinteren, afhænger af de klimatiske forhold. Normalt vil æglægningen i august 

fremmes af tørt og varmt vejr, hvorimod overlevelsen af de unge larvestadier i september-oktober 

fremmes af varmt og især fugtigt vejr. Som tommelfingerregel vil et tørt efterår øge dødeligheden blandt 

de unge og stadig sarte larver. Tredje stadium larver overvintrer i det isolerende græstæppe frem til det 

følgende forår. Når forårsvarmen sætter ind sidst i april/maj, har larverne en stor appetit, og de 

gennemløber hurtigt deres sidste 4. stadium. De udvoksede larver (3-4 cm) ligger herefter i deres gange i 

op til 6 uger, før de søger op til jordoverfladen for at finde egnede forpupningssteder. Forpupning sker 

oftest med start sidst i juni måned. Efter ca. 14 dage vil de første voksne stankelben udklækkes. Udvikling af 

larver og den efterfølgende klækning til voksne stankelben afhænger dog af jordtemperaturen. I nogle år vil 

klækningen derfor forekomme allerede i juli og andre år sent ind i august (Rennie, 1917; Coulson, 1962; 

Meats, 1975; Blackshaw & Coll, 1999; Dawson et al., 2004; Nielsen & Jensen, 2010).  

 

2.2.2 Omfang af angreb af stankelbenlarver 
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Af de hjemlige ca. 280.000 ha med fodergræs (Det Generelle Landbrugsregister, 2014) skønnes det, at 

mosestankelbenlarver forårsager skader i efterfølgende vårafgrøder på 10-20 % af arealet, der omlægges til 

anden afgrøde. Hvis der regnes med, at fodergræs i gennemsnit omlægges til anden afgrøde hvert 3. år 

(Børgesen et al., 2013), svarer dette til, at 10-20.000 hektar skades. Dette tal vil naturligt variere fra år til år 

og er især påvirkelig af klimatiske- og lokale/regionale faktorer som f.eks. vejrforholdene gennem efteråret 

og vinteren. En hård vinter kan medføre stor larvedødelighed, hvorimod en mild vinter kan medføre lille 

larvedødelighed. Et tørt efterår vil normalt give en lille population af stankelben det følgende forår, 

hvorimod høj jordfugtighed og rigelig føde vil give gode livsbetingelser og stor vinteroverlevelse af 

stankelbenlarver. 

 

I forbindelse med omlægning af fodergræs i forårsmånederne kan stankelbenlarver være en økonomisk 

betydende skadegører på en efterfølgende vårafgrøde. I forhold til tidlig efterårsomlægning kan omlægning 

af fodergræs efter 1. februar øge risikoen for angreb af overvintrende stankelbenlarver og derfor medføre 

store skader og et betydelig økonomisk tab.  

  

2.2.3 Modvirkning af angreb af stankelbenlarver i vårafgrøder under de nuværende regler 

Den bedste metode til at undgå angreb af stankelbenlarver i vårafgrøder er i efteråret (forud for såning af 

vårafgrøder) at omlægge græs i august måned, hvor stankelbenhunnerne typisk vil lægge deres æg. Det 

næstbedste er at omlægge sent efterår, hvor mange larver må formodes at gå til som følge af, at deres 

overvintringshabitater ødelægges samt pga. prædation, sult og udtørring. Udenlandske undersøgelser 

peger på, at hele 70 % af stankelbenpopulationen på fodergræsarealer herved kan gå til (Blackshaw, 1988). 

Det værst tænkelige scenario er at omlægge fodergræsarealer i det tidlige forår, hvis de indeholder en høj 

tæthed af overvintrende larver.  

2.2.4 Konsekvenser ved en omlægning af fodergræs til en vinterafgrøde 

Omlægges fodergræs i august, vil der ikke opstå problemer med stankelbenlarver i en efterfølgende udsået 

vinterafgrøde. Omlægges fodergræs derimod i september eller oktober vil larvernes naturlige habitater i 

græsrødderne nok blive ødelagt, men det vil ikke nødvendigvis dræbe mange af larverne. Omlægges for 

eksempel til en vinterafgrøde af hvede eller byg, og der samtidig er høj tæthed af larver, kan omfattende 

skader på den udsåede afgrøde ikke udelukkes. Dette til trods for, at larverne om efteråret er små, men 

hvis der er rigtig mange, vil de sandsynligvis kunne udgøre en økonomisk risiko. Skubbes tidspunktet for 

omlægning yderligere til ind i oktober/november, vil den mulige skade være begrænset, da 

jordtemperaturen i givet fald er så lav, at larvernes aktivitet må forventes at være reduceret.  

2.2.5 Skader på efterårs- og forårsafgrøder forvoldt af stankelbenlarver  

Ved omlægning af fodergræs i efterårsmånederne vil stankelbenlarverne kunne ernære sig af 

vinterafgrødernes ofte svagt udviklede rodnet. Skaden, som de unge stankelbenlarver forvolder på 

vinterafgrøder, vil normalt ikke have stor økonomiske betydning, og ofte vil larvernes tilstedeværelse gå 

upåagtet hen. Der findes ikke opgørelser over tærskelværdier på vinterafgrøder ved angreb af 

stankelbenlarver. Det skønnes dog, at kun ved meget høje larvetætheder (>200-300 larver pr. m2) på et 

græsareal vil der være risiko for efterfølgende økonomiske skader på vinterafgrøder. Jo senere 

vinterafgrøden udsås jo mindre risiko for skade, da de faldende temperaturer i jorden vil sløve larvernes 

aktivitet (Nielsen, 2016).  
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Skadetærskler for efterårsomlægning af fodergræsarealer med henblik på vårafgrøder ligger generelt 

højere end ved en forårsomlægning. Tærskelværdier ved efterårsomlægning ligger på omkring 75 larver per 

m2 for vårsæd, omkring 100 larver per m2 for majs/ærter og 20 larver per m2 for roer. Den højere 

skadetærskel for majs og ærter skyldes, at de har et mere robust rodnet, og derfor skal stankelbenlarverne 

gnave betydelig mere, før planternes vækst påvirkes, eller planterne dør (Nielsen, 2016). 

 

Ved omlægning i forårsmånederne vil overlevende og nu store stankelbenlarver kunne forvolde betydelig 

skade på vårafgrøder. Ligesom i efteråret skader larverne de unge planter ved, at de ikke får udviklet et 

ordentligt rodnet. På arealer, hvor jorden er kølig (moser og enge), kan de overlevende larver være 

skadelige for vårafgrøder helt frem til begyndelsen af juni. Her vil risikoen for økonomisk tab være særdeles 

høj ved en høj tæthed af overlevende 3. stadium stankelbenlarver (Nielsen, 2016). 

  

For forårsomlægning af fodergræsareal og efterfølgende vårsæd skønnes skadetærsklen for rentabel 

bekæmpelse af stankelbenlarver, at være på 50 per m2, ca. 30 per m2 for majs og for roer 10 per m2 

(Nielsen, 2016).  

 

2.2.6 Bekæmpelse 

2.2.6.1 Kemisk  

På det danske marked findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler til brug imod stankelbenlarver 

på arealer med vårafgrøder. I fodergræs kan om efteråret (fra oktober og på milde dage dvs. >5 °C) 

anvendes produktet Avaunt (aktivstof: indoxacarb), som er et kontaktmiddel, der binder sig til planternes 

vokslag (Vejledning i planteværn, 2016). Midlet er godkendt til bekæmpelse af stankelbenlarver på bl.a. 

græs og kløvergræs. Midlet er bekosteligt at erhverve og har begrænset anvendelse, da kun én 

efterårsbehandling er tilladt.  

 

2.2.6.2 Forebyggende 

Omlægning af fodergræs i august er som tidligere nævnt en effektiv metode til at reducere antallet af 

stankelbenlarver og dermed skader på efterfølgende vinter- og forårsafgrøder, da tiltaget betyder, at 

æglæggende hunner må søge nye habitater. Ved sene omlægninger (september-november) er der fra 

udenlandske undersøgelser fundet betydelige larvereduktioner (Blackshaw, 1988). Det altafgørende ved 

sen efterårsomlægning er, at mængden af nedpløjede græstørvsfragtmenter bliver så findelt som muligt. 

Hvis antallet af larver på fodergræsarealet i efteråret er lavt (<20-30 per m2) kan omlægning med fordel 

vente til om foråret.   

 

2.2.6.3 Biologisk  

Der findes to tilladte biologiske midler på markedet. Det ene produkt er baseret på bakterien (Bacillus 

thuringiensis subsp. israelensis), der skal optages direkte i stankelbenlarvernes mave-tarmsystem. I 

larvernes tarmkanal vil bakterien forhindre fødeoptag, og efter kort tid vil larverne dø. Det andet biologiske 

middel er baseret på nematoder (Steinernema spp.), der udsprøjtes på arealer, hvor larver findes. 

Nematoderne trænger ind via åbninger i larvernes hudskelet, hvorefter larverne vil dø efter kort tid. 

Gældende for begge biologiske midler er, at der skal behandles på milde og fugtige aftener, hvor de unge 
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larver opholder sig nær eller på jordoverfladen. For midlet indeholdende nematoder gælder ligeledes, at 

jordtemperaturen skal være over 15 °C. Begge produkter er dyre og vanskelige at anvende i en 

landbrugsmæssig sammenhæng, hvor ofte meget store arealer skal behandles. Brug af disse midler er også 

forbundet med usikkerhed i forhold til deres effektivitet, da undersøgelser har vist, at kun de helt unge 

stadier af stankelbenlarver rammes effektivt (Oestergaard et al., 2006). 

 

2.2.7 Monitering for stankelbenlarver i jorden 

Til at bestemme behovet for bekæmpelse anbefales det at uddrive stankelbenlarver af jorden med 

”saltvandsmetoden”. Ved brug af metoden bankes en cylinder med kendt diameter ned i jorden, hvorefter 

der fyldes op med saltvand (Nielsen & Jensen, 2010). Findes der stankelbenlarver i jorden, vil de efter ca. 

15-20 min flyde på vandoverfladen. Arealet af jordoverfladen i cylinderen og antallet af larver kan herefter 

omregnes til antal larver per m2.  Normalt skal man tage prøver fra 10-15 steder på marken og herefter tage 

et gennemsnit af disse tal (Nielsen & Jensen, 2010). Det kan generelt anbefales at bruge metoden til at 

vurdere antallet af larver og dermed risiko for angreb i den følgende afgrøde.    

 

2.3 Kvælstofudvaskning 

Øget udvaskning ved en omlægning af græs til vinterafgrøder 

Der er bundet store mængder kvælstof i stub, rødder og andre typer organisk stof efter høst af fodergræs. 

Whitehead et al. (1990) estimerede kvælstofindholdet i en 3-årig græsmark til ca. 250 kg N/ha, hvor der 

tidligere var taget slæt og tilført 300 kg N/ha. Hvis græsmarken var afgræsset og gødet med 300 kg N/ha 

var kvælstofindholdet 350 kg N/ha. Der sker en løbende mineralisering af det bundne kvælstof og efter 

omlægning af fodergræs er der øget risiko for udvaskning (referencer angivet af Djurhuus & Olesen, 1997; 

Shepherd et al., 2001; Hansen et al., 2014). Ved omlægning af ældre græsmarker kan der endog være 

betydelig større risiko for udvaskning, idet Whitehead et al. (1990) fandt et gennemsnitligt totalt indhold på 

næsten 600 kg N/ha i stub, rødder og andet organisk stof i to gamle græsmarker (8 og 15 år) bestående af 

alm. rajgræs, der var afgræsset og hvert år gødet med normale mængder kvælstof. 

 

Betydningen af plantedække om efteråret efter omlægning af et græsareal er f.eks. givet af Hansen et al. 

(2007), hvor 3- og 5-årigt kløvergræs på grovsandet jord (JB1) blev pløjet om foråret, og der efterfølgende 

blev sået ugødet vårbyg uden efterafgrøde. Dette medførte en kvælstofudvaskning på henholdsvis 171 og 

256 kg N/ha. I forsøget indgik desuden ugødet vårbyg med efterafgrøde af alm. rajgræs, som reducerede 

udvaskningen til henholdsvis 34 og 86 kg N/ha svarende til en reduktion på 66-80 % i forhold til vårbyg 

uden efterafgrøde. I forsøgsled, hvor der i stedet for vårbyg (høstet ved modenhed) blev dyrket grønkorn 

(vårbyg høstet ved begyndende skridning) og udlæg af italiensk rajgræs, blev der udvasket 7-9 kg N/ha. 

Med andre ord reducerede grønkorn og efterfølgende italiensk rajgræs udvaskningen med 95-98 % i 

forhold til vårbyg uden efterafgrøde. 

 

Risikoen for tab af mineraliseret kvælstof efter omlægning af græs eller kløvergræs vurderes i Hansen et al. 

(2014) at kunne mindskes dels ved at benytte virkemidlet ”Forbud mod omlægning af fodergræs om 

efteråret” dels ved at planlægge sædskiftet to-tre år efter omlægningen. Sidstnævnte bygger på resultater 
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fra Djurhuus & Olesen (1997), der viser, at det ikke blot er det første år efter omlægning, at der er forhøjet 

risiko for udvaskning, men også de efterfølgende 1-2 år.  

 

I Virkemiddelkataloget angives, at udskydelse af omlægningstidspunktet for fodergræsmarker fra efterår til 

forår nedsætter kvælstofudvaskningen med 36 kg N/ha (Søegaard et al., 2014). Effekten er baseret på 

gennemsnitsberegninger ud fra forsøgene gennemført af Djurhuus & Olesen (1997) på grovsandet jord ved 

Jyndevad (JB1) og fin lerblandet sandjord (JB4) ved Foulum. For at differentiere effekten er der i 

nærværende besvarelse udvalgt tre forsøgsled fra Djurhuus & Olesen (1997), som kan benyttes til at 

vurdere effekten af forskellige omlægningstidspunkter om efteråret (Figur 1, Tabel 3). I forsøget ved 

Jyndevad 1989-92 var der meget lav udvaskning i det første år som følge af usædvanlig lav nedbør, hvorfor 

dette forsøg ikke inddrages i de efterfølgende beregninger.       

 

I forsøget ved Jyndevad 1991-94 (Djurhuus & Olesen, 1997) blev der i første sæson udvasket signifikant 

mere kvælstof (84 kg N/ha) ved tidlig omlægning (medio september) af kløvergræs med efterfølgende 

såning af vinterhvede end ved sen omlægning (i november) med såning af vårbyg det efterfølgende forår 

(31 kg N/ha, Tabel 3). Ved forårsomlægning og såning af vårbyg blev der blot udvasket 18 kg N/ha (ikke-

omlagt græs i afstrømningsperioden). Den efterfølgende sæson, hvor der i alle tre tilfælde blev dyrket 

vinterrug i afstrømningsperioden, blev der udvasket hhv. 83, 118 og 100 kg N/ha. For tredje sæson blev der 

ikke fundet signifikante forskelle på udvaskningen i de tre forsøgsled. Samlet set over de tre sæsoner var 

udvaskningen signifikant større ved tidlig efterårspløjning (233 kg N/ha) end ved forårspløjning (189 kg 

N/ha, Tabel 3). I forsøget på Foulum 1992-95 (Djurhuus & Olesen, 1997) blev der ligeledes fundet 

signifikant større udvaskning ved tidlig efterårspløjning (190 kg N/ha) end ved forårspløjning (129 kg N/ha, 

Tabel 3). Forårspløjning er dog ingen garanti for lille udvaskning efter omlægning af fodergræs, idet 

effekten bl.a. afhænger af vejrforholde de følgende år. Som ovenfor nævnt fandt Hansen og Eriksen (2007) 

således stor udvaskning selv ved forårsomlægning, når der efterfølgende blev dyrket vårbyg uden 

efterafgrøde. For at mindske risikoen for udvaskning i de følgende år vil det derfor være formålstjenligt at 

undgå marker uden plantedække om efteråret og f.eks. dyrke efterafgrøder (som Eriksen & Mogensen, 

2001).    

 

Hvis der tages udgangspunkt i forsøgene ved henholdsvis Jyndevad 1991-94 og Foulum 1992-95, er der en 

øget udvaskning på henholdsvis 44 og 61 kg N/ha (i gennemsnit ca. 50 kg N/ha) ved at ændre 

dyrkningspraksis fra forårsomlægning og såning af vårbyg til tidlig efterårsomlægning og såning af 

vinterhvede. Ved at ændre dyrkningspraksis fra forårspløjning til sen efterårspløjning, og i begge tilfælde 

dyrke vårbyg efterfølgende (Figur 1), er der en øget udvaskning på ca. 25 kg N/ha.   

 

Det bemærkes, at der i begge ovennævnte forsøg var tale om en 1-årig kløvergræsmark (Figur 1). Djurhuus 

& Olsen (1997) henleder derfor opmærksomheden på, at kvælstofindholdet i kløvergræsset var relativt lille 

i forhold til resultater fra andre forsøg, og at der, hvis forsøget havde været udført med ældre græsmarker, 

ville have været større udvaskning. Dette stemmer overens med bl.a. Whitehead et al. (1990) omtalt 

ovenfor. Ligeledes skal det fremhæves, at der ifølge nugældende regler skal foretages en reduktion i 

gødningstilførslen til den efterfølgende afgrøde pga. kløvergræssets forfrugtsværdi (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2016). Gødskning af afgrøderne i forsøgene (Djurhuus & Olsen, 1997) er oplyst til at 

være udført efter gældende anbefalinger, som formentlig ikke indbefattede reduktion pga. 
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forfrugtsværdien. Manglende reduktion pga. forfrugtsværdi kan have påvirket udvaskningen i opadgående 

retning. Samlet set antages, at resultatet af ovennævnte bemærkninger har påvirket udvaskningen i hver 

sin retning, således at effekterne i hvert fald delvist kan have ophævet hinanden.  

 

 
Figur 1. Afgrødefølge i forsøgsled nr. 1 (Tidlig efterårspløjning), 3 (Sen efterårspløjning) og 5 

(Forårspløjning) fra Djurhuus & Olsen (1997).   

 

 

Tabel 3. Nitratudvaskning (kg N/ha) beregnet for udvaskningsperioden fra 1. april til 31. marts for 

forsøgsled nr. 1 (Tidlig efterårspløjning), 3 (Sen efterårspløjning) og 5 (Forårspløjning) fra Djurhuus & Olsen 

(1997).  

 Jyndevad 1989-921 Jyndevad 1991-94 Foulum 1992-95 

Periode/ 

Forsøgsled2 
1 2 3 1-3 1 2 3 1-3 1 2 3 1-3 

1. Tidlig 17 83 B 60 160 B 84 A 83 B 66 233 A 35 A 88 A 67 190 A 

3. Sen  20 115 A 65 200 A 31 B 118 A 68 217 AB 3 B 74 A 70 147 B 

5. Forår 9 98 AB 64 171 B 18 B 100 AB 71 189 B 2 B 52 B 75 129 B 

LSD.95 ns 19  ns 26  16  21  ns 31  7  18  ns 24  

’ns’ betyder, at der ikke er signifikant forskel på forsøgsled. Værdier efterfulgt af forskellige bogstaver (A eller B) angiver, at de 

pågældende værdier er signifikant forskellige.   
1 

Forsøget er udeladt af beregninger på grund af unormal lav nedbør i første periode. 
2 

Afgrødefølge og nummer på forsøgsled fremgår af Figur 1.  

 

Effekten ved omlægning af fodergræs til vinterafgrøder afhænger af en lang række forhold herunder 

græsmarkens alder, benyttelse og gødningsniveau inden omlægning, jordtype, temperatur og 

nedbørsforhold  efter omlægning, såtid og vækst af den efterfølgende vinterafgrøde samt gødskning af 

denne. Arten af en efterfølgende efterårssået afgrøde spiller ligeledes en rolle. Andersen et al. (1986) fandt 

således større kvælstofoptagelse i vinterbyg og -rug end i vinterhvede gennem efteråret. Kapaciteten til 

kvælstofoptagelse i vinterbyg og -rug om efteråret er dog betydelig lavere end for vinterraps, som omtales i 

Afsnit 2.3.2.  

 

Davies et al. (2001) konkluderer, at mineraliseringen efter omlægning af et tidligere afgræsset 

fodergræsareal i større grad er en funktion af afgræsningsintensitet og arealets historik før omlægning 

mere end af fodergræssets artssammensætning af planter. Det er derfor vanskeligt at angive, hvad den 

øgede udvaskning i kg N/ha vil være ved en omlægning af græs til vinterafgrøder. På basis af bl.a. udvalgte 

forsøgsled fra Djurhuus & Olsen (1997) vurderes det (se ovenfor), at et estimat vil være 50 kg N/ha. Det skal 

dog generelt bemærkes, at angreb af stankelbenlarver i vårsæd ved forårsomlægning af fodergræs kan øge 

Udvaskningsperiode 1 Udvaskningsperiode 2 Udvaskningsperiode 3

Måned 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Forsøgsled

nr. 1 Helsæd/udlæg Kløvergræs Vinterhvede Vinterrug

nr. 3 Helsæd/udlæg Kløvergræs Vårbyg Vinterrug

nr. 5 Helsæd/udlæg Kløvergræs Vårbyg Vinterrug

 Sort jord vha. herbicidbehandling
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udvaskningen i den kommende udvaskningssæson, idet der vi være mindre kvælstofoptagelse i de 

angrebne planter end i planter, der ikke er hæmmet af et skadedyrsangreb.     

 

2.3.1 Øget udvaskning ved omlægning af fodergræs til vinterraps eller andre udbredte 

vinterafgrøder 

Som begrundet i Afsnit 2.3.1 forventes der at være øget udvaskning ved at ændre reglerne for omlægning 

af fodergræs fra forår til efterår, især tidligt efterår, hvor omlægningen kan efterfølges af en normalt sået 

vinterafgrøde. Formentlig vil der i langt de fleste tilfælde blive mineraliseret mere kvælstof fra den omlagte 

fodergræs end en nyetableret vinterhvede vil kunne optage, idet normalt sået vinterhvede har lav kapacitet 

for kvælstofoptagelse om efteråret (Lindén & Wallgren, 1993; Djurhuus & Olsen, 1997). Det skal nævnes, at 

fodergræs ifølge gældende regler kan omlægges senest 15. august, hvis der efterfølgende etableres enten 

fodergræs eller grønkorn med græsudlæg (Tabel 1).  

 

Vinterraps har stor kapacitet for kvælstofoptagelse om efteråret, hvis den etableres tidligt (Sieling & Kage, 

2010), hvorfor det er tilladt at tilføre kvælstofgødning og flydende husdyrgødning til vinterraps om 

efteråret (Husdyrgødningsbekendtgørelsen, 2015). Barraclough (1989) fandt i et engelsk forsøg ca. 100 kg 

N/ha i overjordisk biomasse af vinterraps sået 16. august under gunstige vækstforhold. I Danmark 

anbefales såning af vinterraps i perioden 10. august og frem til 25. august (Pedersen, 2014). Hvis rapsen 

skal kunne optage store mængder kvælstof, er det vigtigt, at den ikke sås for sent. I forsøg med dyrkning af 

vinterraps (sået sidst i august) efter omlægning af forskellige økologiske fodergræsmarker i det sydlige 

Sverige angives sen såning og gødskning om efteråret som årsag til højt indhold af mineralsk kvælstof i 

jorden om efteråret (Engström et al., 2014).   

 

2.3.2 Forskel på græs eller kløvergræs 

Undersøgelserne af Whitehead et al. (1990) var med græs i renbestand, og de konkluderer, at mængden, 

der kan mineraliseres, stiger med græsmarkernes alder, stigende N-gødningsniveau og ved afgræsning i 

forhold til slæt. Forfatterne bemærker, at forudsat kløver ikke udgør en stor del af fodergræsset, er 

indholdet af kløver sandsynligvis af mindre betydning for mængden af kvælstof, der kan mineraliseres. Det 

begrundes med, at selvom kvælstofkoncentrationen i kløverrødder er høj, er mængden af kløverrødder 

meget begrænset i forhold til mængden af græsrødder. Overjordiske udløbere fra hvidkløver vurderes dog 

at kunne bidrage til lidt større mineralisering fra hvidkløvergræs end fra græs i renbestand (Whitehead et 

al., 1990).  

 

Ved forårsomlægning og anvendelse af efterafgrøder i årene efter omlægning fandt Eriksen (2001) ikke 

klare forskelle i udbytterne af de efterfølgende forårssåede kornafgrøder efter afgræsset græs i renbestand 

og afgræsset kløvergræs, mens der efter slætgræs i renbestand blev fundet lavere udbytter. Dette tyder på, 

at der har været mindre kvælstof til rådighed efter slætgræs end efter afgræsset græs og kløvergræs. 

Udvaskningen var ligeledes lavere efter slætgræs end efter de to andre benyttelser. I et lysimeterforsøg af 

Thomsen et al. (1993) blev der ikke fundet tegn på merudvaskning ved efterårsomlægning af græs, der var 

gødet med 300 kg N/ha i sammenligning med vinterhvede efter vinterhvede uden græs i sædskiftet 

(beregningen fremgår af Hansen et al., 2015). Udvaskningens størrelse efter omlægning af græsset 

afhænger sandsynligvis af markens forhistorie mht. tilførsel af husdyrgødning og andel af kløvergræs i 
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sædskiftet. Det kan derfor ikke udelukkes, at resultatet ville vise større udvaskning efter omlægning af 

græsset, hvis dette var dyrket på en jord med større mineraliseringskapacitet.  

 

Samlet set vurderes risikoen for udvaskning efter omlægning af græs i renbestand at være mindre end ved 

omlægning af kløvergræs.    

3 Konklusion  
Omlægning af fodergræs i form af kløvergræs (afgræsset eller til slæt) eller afgræsset græs i renbestand om 

efteråret og derefter såning af f.eks. vinterhvede vil generelt give væsentlig større risiko for udvaskning end 

ved omlægning om foråret og efterfølgende såning af en vårafgrøde. Men forårsomlægning kan give stor 

risiko for alvorlige stankelbenangreb i den forårssåede afgrøde, hvis der er en stor bestand af 

stankelbenlarver i det omlagte fodergræs.  

 

Risikoen for merudvaskning ved sen omlægning (november) og efterfølgende såning af en vårafgrøde vil i 

de fleste år være mindre end ved tidlig omlægning (medio september) og såning af vinterhvede. Sen 

omlægning vil alt andet lige betyde mindre risiko for stankelbenangreb end ved forårsomlægning.  

 

Meget tidlig omlægning (medium august), og såning af vinterraps umiddelbart efter vurderes at kunne 

reducere udvaskningen til omtrent samme niveau som ved forårsomlægning og såning af en efterfølgende 

vårafgrøde. Meget tidlig omlægning vil ligeledes mindske risikoen for stankelbenangreb ganske betydeligt. 

For at opnå den udvaskningsreducerende effekt forudsættes dog, at der sås vinterraps senest medio 

august, dvs. inden for samme tidsrum som der, under de nugældende regler, er mulighed for at omlægge 

fodergræs til fodergræs eller til grønkorn med græsudlæg.  

 

Omlægning af fodergræs i form af græs i renbestand, som tidligere udelukkende er blevet benyttet til slæt, 

vil betyde mindre udvaskning end ved omlægning af kløvergræs, uanset om kløvergræsset er afgræsset, 

eller der er taget slæt. Effekten vurderes dog at afhænge af markens forhistorie mht. tilførsel af 

husdyrgødning mm.  

 

Det kan generelt anbefales at vurdere risikoen for angreb af stankelbenlarver om efteråret vha. den 

såkaldte saltvandsmetode. Det kan desuden overvejes, om metoden kan danne baggrund for evt. 

dispensation fra forbud mod omlægning af fodergræs. 
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