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Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

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

På baggrund af DCA’s besvarelse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens (LFST) bestilling 
med titlen ”Kvælstofeffekt ved afgræsning eller slæt på arealer med græsudlæg i pe-
rioden 25. juli til 20. oktober”, har LFST den 30. maj 2017 bedt om en præcisering af 
hvad der forstås ved sætningen på side 2: "Alt andet lige vil afgræsning dog øge risikoen 
for udvaskning i forhold til ingen afgræsning." Der er således formuleret flg opfølgende 
spørgsmål: 
 
”Hvad betyder dette helt konkret i forhold til det gennemsnitlige effekt på 30-33 kg 
N/ha, når man forudsætter at trappemodellen samtidig er opfyldt? Vil effekten sta-
digvæk ligge indenfor de 30-33 kg N/ha eller vil kvælstofeffekten være reduceret og i 
givet fald til hvad? Hvis det er på grovsandede jorde, der ses denne øgede risiko for 
udvaskning ved afgræsning, vil den så være reduceret eller fjernet, hvis trappemo-
dellen med krav til plantedække samtidig er opfyldt?” 
 
Besvarelsen, der følger nedenfor, er udarbejdet af Elly Møller Hansen, Troels Kristen-
sen og Ingrid K. Thomsen, alle seniorforskere fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Uni-
versitet.  
 
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. 
 
 
Besvarelse: 
I besvarelsen af 29.maj 2017 er det forudsat, at afgræsning kun vil finde sted i et sådant 
omfang at trappemodellen kan opfyldes. Det er begrundet i, at overgræsning vil med-
føre risiko for mindre udbytte i den efterfølgende græsmark. Formuleringen "Alt andet 
lige vil afgræsning dog øge risikoen for udvaskning i forhold til ingen afgræsning" hen-
viser til, at hvis man betragter den enkelte udlægsmark, hvor der enten tages slæt eller 
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marken ikke afgræsses, vil afgræsning øge risikoen for udvaskning på netop den mark. 
Det er dog forbundet med stor usikkerhed at kvantificere den øgede udvaskningsrisiko. 
Ifølge Di og Cameron (2002) svarer en urinplet til, at der tilføres betydeligt over den 
gennemsnitlige norm og hvad udlægsgræsset kan optage. På grund af urinpletternes 
uregelmæssige fordeling over arealet er det meget vanskeligt at kvantificere effekten 
på udvaskningen fra hele marken i forsøg (Hansen et al., 2012).  
 
Risikoen for øget udvaskning ved afgræsning af MFO-græsudlæg i forhold til ingen af-
græsning afhænger af antal dyr på græs og afgræsningsperiodens længde. Eriksen et 
al. (2014) vurderede merudvaskningen ved afgræsning til at være i størrelsesordenen 
mindre end 5 kg N/ha ved afgræsning med 0,7 DE/ha fra en ugødet, permanent græs-
mark. Dette estimat vurderer vi som værende relevant også for afgræsning af MFO-
græsudlæg. Markerne afgræsses typisk af ungdyr, som har et dagligt behov på ca. 6 FE, 
og den daglige græsvækst på udlægsarealerne vil typisk være 20-30 FE dagligt, hvorfor 
der vil være en belægning på ca. 4 kvier per ha som gennemsnit af afgræsningsperio-
den. Ved en periode på 100 dage svarer det til en belægning på 0,5 DE pr ha.     
 
Mens det vurderes, at der på den enkelte mark med MFO-græsudlæg er risiko for øget 
udvaskning ved afgræsning sammenlignet med ikke-afgræsning, vil den overordnede 
effekt af et forbud mod afgræsning af MFO-græsudlæg afhænge af, hvordan de afgræs-
sende dyr håndteres under et eventuelt forbud. Hvis alternativet til afgræsning af 
MFO-græsudlæg er at sætte dyrene på stald og opsamle gødningen (og udbringe den, 
når afgrøderne har behov for gødning) vil dette medføre, at der kan opnås en bedre 
kvælstofudnyttelse, end hvis dyrene efterlader gødningen på marken om efteråret. 
Dette alternativ mindsker derfor risikoen for udvaskning. Hvis alternativet er, at de 
dyr, der skulle have afgræsset udlægsmarkerne, i stedet afgræsser andre græsmarker 
flyttes risikoen til disse marker. 
 
Det vurderes således, at for en mark med MFO-græsudlæg vil der være en øget risiko 
for udvaskning på mindre end 5 kg N/ha sammenlignet med MFO-græsudlæg uden 
afgræsning. Overordnet set vil den egentlige effekt på bedriftsniveau af et eventuelt 
forbud mod afgræsning dog afhænge af, hvilken alternativ fodring og hvilket fodrings-
system, der anvendes. 
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