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UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Vedr. bestillingen: ”Kvælstofeffekt ved afgræsning eller slæt på arealer 
med græsudlæg i perioden 25. juli til 20. oktober” 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har i bestilling dateret d. 16. maj 2017 bedt DCA – Na-
tionalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om en vurdering, i form af et kort faktuelt 
svar, af kvælstofeffekten ved at tillade afgræsning eller slæt på arealer med MFO-græs-
udlæg i perioden 25. juli til 20. oktober.  
 
Nedenfor følger besvarelsen der er udarbejdet af Elly Møller Hansen, Troels Kristensen 
og Ingrid K. Thomsen, alle seniorforskere fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Univer-
sitet. Der er foretaget fagligt kvalitetstjek af professor Jørgen Eriksen fra samme insti-
tut. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevareministe-
riet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fø-
devareministeriet med underliggende styrelser 2017-2020”. Opgaven er angivet i ar-
bejdsprogrammet under ”Ydelsesaftale Planteproduktion” med ID-nr. 8.03. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
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Kvælstofeffekt ved afgræsning eller slæt på arealer med græsudlæg i perioden 25. juli til 20. oktober 

Elly Møller Hansen, Troels Kristensen og Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (LFST) har i en bestilling af 16. maj 2017 ønsket en vurdering af 
kvælstofudvaskningen ved afgræsning eller slæt på arealer med MFO-græsudlæg i perioden 25. juli til 20. 
oktober under den forudsætning, at arealet fortsat lever op til plantedækkekravet (trappemodellen). I e-
mail af 19. maj 2017 blev det af LFST præciseret, at udvaskningen skulle sammenlignes med effekt af MFO-
efterafgrøder. Ved slæt forstås slåning inkl. fjernelse af det afslåede plantemateriale. LFST anfører, at hvis 
udvaskningsreduktionen ved at tillade afgræsning eller slæt er mindre end effekten af MFO-efterafgrøder, 
bedes der foreslået konkrete tiltag, der sikrer, at MFO-græsudlæg fortsat kan opnå en 
udvaskningsreducerende effekt tilsvarende MFO-efterafgrøder.  

LFST oplyser, at svaret skal bruges til at vurdere, om Danmark skal fastsætte et generelt forbud mod slæt og 
afgræsning på arealer, der anvendes som MFO-efterafgrøder/græsudlæg, eller om der kan fastsættes 
særlige betingelser, således at Danmark fortsat kan tillade dette og samtidig leve op til forordningens 
bestemmelser vedr. MFO-efterafgrøder og -græsudlæg. Forbuddet er sendt i høring den 15. maj 2017 
(Høringsportalen, 2017). 

 

Baggrund 

Ifølge gældende regler skal der udlægges miljøfokusområder (MFO) på et areal svarende til 5 procent af en 
bedrifts omdriftsareal (NaturErhvervstyrelsen, 2016a). Ejendomme under 15 ha er fritaget for krav om 
MFO, og en stor andel af græs kan betyde, at kravet bortfalder. Økologisk drevne arealer er generelt 
fritaget for de grønne krav, herunder MFO (NaturErhvervstyrelsen, 2016a). 

Formålet med MFO er især at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrug og bør derfor bestå af 
områder, der har direkte indvirkning på biodiversiteten (f.eks. brak, bræmmer mm.) eller som har indirekte 
indvirkning gennem nedsat anvendelse af rå- og hjælpestoffer (Europa-parlamentet, 2013)  

Kravet om MFO kan dækkes af en række landskabselementer og afgrødetyper, herunder græsudlæg 
(NaturErhvervstyrelsen, 2016a). Til hver MFO-type er der knyttet en vægtningsfaktor, som for græsudlæg 
er 0,3. Det betyder, at et MFO krav på 5 ha kan dækkes af 5 ha/0,3= 16,7 ha græsudlæg. Græsudlæg kan 
dække både krav om MFO og pligtige efterafgrøder, men der gælder forskellige betingelser. Hvis 
græsudlægget skal indgå som både MFO og efterafgrøde, må udlægget ifølge gældende regler ikke 
indeholde kløver, og udlægget skal efterfølges af en vårsået afgrøde. Hvis græsudlægget alene indgår som 
MFO, kan udlægget indeholde kløver, og der er ikke krav om, at udlægget skal efterfølges af en vårsået 
afgrøde. For MFO-græsudlæg vil der i praksis ofte være tale om kløvergræsudlæg til kommende 
græsmarker fortrinsvist på kvægbrug. 

Indtil videre har kravet til MFO kunnet opfyldes med græsudlæg med og uden kløver og det har været 
tilladt at tage slæt af MFO-græsudlægget og at lade udlægget afgræsse. 
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Besvarelse 

LFST ønsker en vurdering af kvælstofudvaskningen fra MFO-græsudlæg, hvor der må afgræsses eller tages 
slæt sammenlignet med kvælstofudvaskningen fra MFO-efterafgrøder. I det følgende gennemgås bl.a. 
faktorer, der skal tages i betragtning ved sammenligninger mellem MFO-græsudlæg og MFO-efterafgrøder. 

 

Etablering og håndtering af MFO-græsudlæg 

MFO-græsudlæg med og uden kløver 
Forsøg, der er refereret i Hansen et al. (2016) viser, at blandinger af kvælstoffikserende arter (f.eks. kløver) 
og ikke-kvælstoffikserende arter (f.eks. græs) kan være i stand til at reducere jordens indhold af uorganisk 
kvælstof til omtrent samme niveau som ikke-kvælstoffikserende arter i den periode, de vokser på marken. 
Dette er under forudsætning af, at den kvælstoffikserende art ikke udvikler sig på bekostning af den ikke-
kvælstoffikserende art. I græsudlæg, der indeholder kløver, vil forholdet mellem græs og kløver generelt 
kunne påvirkes af, om der tilføres kvælstofgødning eller ej. Hvis der ikke tilføres gødning, vil kløverandelen 
kunne øges på bekostning af græsset (Askegaard & Eriksen, 2008). Det vurderes, at der på kvægbrug med 
ofte langvarig tilførsel af husdyrgødning og kløvergræs i sædskiftet vil være mindre risiko for, at kløveren 
udvikler sig på bekostning af græsset end ved dyrkning på jord med mindre potentiale for mineralisering. 
Desuden vil eventuel gødskning af udlægget øge græssets vækst på bekostning af kløverens vækst. Det 
vurderes, at MFO-græsudlæg udvaskningsmæssigt kan sidestilles med en MFO-efterafgrøde i den periode 
marken er bevokset, selvom MFO-græsudlægget indeholder kløver. 

Slæt 
Generelt vil fjernelse af plantemateriale i udlægsåret ved slæt mindske risikoen for udvaskning i forhold til, 
at plantematerialet bliver efterladt på marken. 

Afgræsning 
Efter gældende regler er det tilladt at afgræsse arealer med både MFO-efterafgrøder og MFO-græsudlæg 
(NaturErhvervstyrelsen, 2016a). Det vurderes, at der ved afgræsning af MFO-græsudlæg, som efterfølgende 
forventes at blive benyttet til en græsmark, er mindre risiko for udvaskning end ved afgræsning af MFO-
efterafgrøder, som efterfølgende skal destrueres for at kunne blive efterfulgt af en vårafgrøde. MFO-
græsudlæg vil formentlig ofte være mere veletableret end MFO-efterafgrøder, fordi der anvendes en større 
udsædsmængde af udlægget, og der på anden måde tages ekstra hensyn til udlægget for at opnå en 
vellykket etablering af en kommende græsmark (Hansen, 2009).  

Som nævnt vil udnyttelse i form af slæt fjerne næringsstoffer fra marken. Ved afgræsning er der en 
væsentlig lavere bortførsel via dyrenes tilvækst. Ved afgræsning vil der ske en omfordeling af 
næringsstoffer, idet husdyrene vil afsætte gødning og urin mere koncentreret end ved opsamling af 
gødning på stald og efterfølgende udbringning på et mere optimalt tidspunkt. Det betyder, at der specielt 
på grovsandet jord vil være risiko for, at mineralsk kvælstof i urinpletter afsat om efteråret ikke når at blive 
optaget, inden afstrømningsperioden begynder (Di & Cameron, 2002). Risikoen afhænger dog af antal dyr 
på græs og afgræsningsperiodens længde. Når det tages i betragtning, at MFO-græsudlægget ofte 
efterfølgende skal benyttes til en græsmark, og at arealet fortsat skal leve op til plantedækkekravet 
(trappemodellen), er det ikke sandsynligt, at der vil blive foretaget længerevarende, intensiv afgræsning, 
som kan ødelægge plantedækket. Alt andet lige vil afgræsning dog øge risikoen for udvaskning i forhold til 
ingen afgræsning. Det kan tilføjes, at økologiske bedrifter, der er undtaget fra at skulle opfylde MFO-
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kravene (NaturErhvervstyrelsen, 2016a), har krav om, at kvæg skal have adgang til græsarealer i perioden 
fra 15. april til 1. november i mindst seks lyse timer dagligt (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 2017).  

 

Afledte effekter 

Som beskrevet ovenfor vurderes, at slæt med fjernelse af biomasse mindsker risikoen for 
kvælstofudvaskning, men den afklippede biomasse udgør samtidigt en foderressource. Hvis slæt og 
afgræsning af MFO-græsudlæg ikke længere var muligt, ville det derfor kunne have konsekvenser for 
foderproduktionen i de tilfælde, hvor MFO-kravet hidtil er opfyldt helt eller delvist ved udnyttet 
græsudlæg.  

Græsudlæg kan, som omtalt ovenfor, følge efter korn høstet som grønkorn, korn høstet til helsæd eller 
korn høstet til modenhed. I henhold til Vejledningen (NaturErhvervstyrelsen, 2016b) giver det en variation i 
udbytte fra udlægget, afhængig af jordtype fra ca. 4.500 FE/ha ved tidlig høst af hovedafgrøden til ca. 1.000 
FE/ha ved høst til modenhed i august. Omfanget af de tre høsttidspunkter i praksis er ikke kendt. Ligeledes 
findes der ikke opgørelse over udnyttelsesmetoden af udlægsarealer, men uanset tidspunkt for høst af den 
foregående afgrøde vurderes, at der normalt sker en udnyttelse af udlægget til slæt og/eller afgræsning.  

Tidligere blev afgræsning ofte benyttet, men antallet af malkekvægsbedrifter med dyr på græs er faldende. 
Den seneste opgørelse (Kristensen & Søndergaard, 2017) viser, at kun omkring 16 % af de konventionelle 
køer afgræsser, mens 75 % af bedrifterne har opdræt på græs, hvilket dog kun svarer til omkring 40 % af 
dyrene. Det vurderes dog, at en del kvier afgræsser MFO-græsudlæg, hvorfor et generelt forbud mod 
afgræsning af MFO-græsudlæg på konventionelle bedrifter kan bevirke, at kvier må opfodres på stald. 

Hvis slæt og afgræsning af MFO-græsudlæg forbydes og jordbrugeren vælger at opfylder MFO-kravet vha. 
andre virkemidler, vil det betyde, at foderproduktionen på marker med græsudlæg kan fastholdes. 
Opfyldelse af MFO-kravet med f.eks. efterafgrøder kan dog være problematisk på kvægejendomme, da der 
ofte ikke vil være plads i sædskiftet. Ligeledes vil det være problematisk at anvende MFO-brak, da det både 
vil påvirke foderproduktion samt harmoniarealet tilgængeligt for tilførsel af husdyrgødning. 

 

Konklusion 

MFO-græsudlæg vurderes at være lige så effektive til at reducere kvælstofudvaskningen som MFO-
efterafgrøder. Slæt med fjernelse af plantebiomasse vil yderligere mindske udvaskningsrisikoen. Alt andet 
lige vil afgræsning af MFO-græsudlæg øge risikoen for udvaskning sammenlignet med en situation, hvor 
kvæget flyttes på stald og gødningen opsamles og anvendes mere optimalt. En sådan situation vil dog have 
nogle afledte negative konsekvenser for bl.a. fodring og foderproduktion.  
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