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Til Landbrugsstyrelsen 

Vedr. bestillingen ”Vurdering af miljømæssige konsekvenser af at ud-

sætte fristen for etablering af kløvergræsudlæg på bedrifter, som anven-

der den danske undtagelse fra harmonireglerne i nitratdirektivet”. 

 

Landbrugsstyrelsen har i bestilling dateret d. 13. november 2017 bedt DCA – Natio-

nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde et notat med en vurdering 

af de miljømæssige konsekvenser af at udskyde fristen for etablering af kløvergræsud-

læg fra den 1. august til den 20. august på de bedrifter der anvender kvægundtagel-

sen. 

 

Notatet er udarbejdet af seniorforsker Elly Møller Hansen, seniorforsker Ingrid Kaag 

Thomsen og professor Jørgen Eriksen, alle fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus 

Universitet. Fagfællebedømmelsen er foretaget af akademisk medarbejder Finn Pil-

gaard Vinther fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.  

 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndigheds-

betjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 7.09 

i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2017-2020”.  
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Vurdering af miljømæssige konsekvenser af at udsætte fristen for etablering af kløvergræsudlæg på 

bedrifter, som anvender den danske undtagelse fra harmonireglerne i nitratdirektivet 

Elly Møller Hansen, Ingrid Kaag Thomsen og Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

Baggrund 

Ifølge Landbrugsstyrelsen har Sydvestjysk Landboforening i et brev til Miljø- og 

Fødevareministeren af 21. august 2017 argumenteret for, at græsmarker udlagt i efteråret bør 

indgå i beregningen af 80 pct. græs og efterafgrøder for kvægbrug, der anvender 

undtagelsesreglen på 230 kg kvælstof pr. ha (kvægundtagelsen). Efterårsudlagte græsmarker vil 

ifølge brevet til ministeren gøre det muligt dels at have en periode i sædskiftet, hvor der ikke er 

kløver i marken og dermed undgå risiko for kløvertræthed, dels give mulighed for at bekæmpe 

rodukrudt som kvik og tidsler i marker, hvor der hovedsagelig er kløvergræs.  

 

På den baggrund har Landbrugsstyrelsen i en bestilling af 13. november 2017 bedt Aarhus 

Universitet (AU) om en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af en udskydelse af fristen for 

etablering af kløvergræsudlæg fra 1. august til 20. august på de bedrifter, der anvender 

kvægundtagelsen.  

 

I bestillingen redegøres for, at kvægundtagelsen vedrører bedrifter, som producerer 

husdyrgødning med mindst 300 kg kvælstof pr. planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg. På 

disse bedrifter må der udbringes husdyrgødning og anden organisk gødning i mængder svarende 

til 230 kg kvælstof pr. ha harmoniareal pr. planperiode (§ 43, stk. 2), under forudsætning af 

opfyldelse af en række betingelser, som fremgår af bilag 2 til bekendtgørelsen (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2017a). En forudsætning er, at mindst 80 pct. af arealet til rådighed for 

tilførsel af husdyrgødning dyrkes med en afgrøde med højt kvælstofoptag og lang vækstsæson. 

Afgrøder med højt kvælstofoptag og lang vækstsæson defineres som græs, græsefterafgrøder, 

roer og græsudlæg. For græsudlæg skal græsset udlægges før eller efter høst, dog senest den 1. 

august i vårbyg, helsæd, grønkorn eller silomajs.   

 

Besvarelse 

Kvægundtagelsen er som nævnt en undtagelse fra harmonireglerne i nitratdirektivet, som ellers 

angiver, at den mængde husdyrgødning, som tilføres hvert år ikke må overstige 170 kg N pr. ha 

(Rådet for de Europæiske Fællesskaber, 1991). Det fremgår, at formålet med nitratdirektivet er ”at 

nedbringe vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbruget” og 

”at forebygge yderligere forurening af denne art.”  

 

Kvægundtagelsen blev vedtaget i 2002 og er blevet forlænget flere gange, senest i maj 2017 

(Europa-kommissionen, 2017). Europa-kommissionen (2017) oplyser, at undtagelsen for perioden 

2014-15 omfattede 4,0 pct. af det samlede antal bedrifter, 18,6 pct. af det samlede antal 

dyreenheder og 8,2 pct. af det samlede antal hektar agerjord i Danmark. 
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Bedrifter der anvender kvægundtagelsen har typisk marker med stort mineraliseringspotentiale 

pga. ofte langvarig tilførsel af husdyrgødning og stor andel af kløvergræs i sædskiftet. Desuden 

befinder en stor del af bedrifterne sig på sandet jord i nedbørsrigt område. Det er derfor vigtigt, at 

afgrøder og efterafgrøder er tidligt og vel etablerede, for at de kan have et højt kvælstofoptag og 

en lang vækstsæson. 

 

I nærværende besvarelse forudsættes det, at de græsser der vurderes, vil være arter, der typisk 

indgår i frøblandinger til kløvergræsmarker. Forsøg med såning af disse græsser i renbestand eller i 

blanding med kløver på forskellige tidspunkter efter høst af korn er få (Nielsen et al., 2005 og 

2006) og inkluderer ikke udbytte- eller udvaskningsmålinger i etableringsåret. Manglen på denne 

type forsøg skyldes formentlig, at såning af græs eller kløvergræs om efteråret er blevet anset som 

en mindre velegnet metode end såning som udlæg om foråret. Men udlægsformen for kløvergræs 

er ifølge Nielsen et al. (2005) ved at ændre sig fra udlæg i dæksæd til udlæg uden dæksæd. Nielsen 

et al. (2005) konkluderer dog, at udlæg af kløver altid er mere usikkert i efterårsperioden end i 

foråret, hvor der normalt er gode fremspiringsbetingelser. Så vidt vides, er der ikke udført 

konventionelle forsøg med forskellige etableringstidspunkter siden de ovenfor omtalte forsøg. I 

økologiske forsøg (Bertelsen et al., 2011) konkluderes det, at udlæg af kløvergræs efter høst skal 

ske så tidligt som muligt, og at dæksæd af vinterhvede (til slæt samtidigt med kløvergræsset) ikke 

kunne modvirke, at der blev høstet et mindre udbytte ved den sene såning (primo september). 

Konklusionerne fra ovennævnte forsøg udelukker dog ikke, at landbrugere kan have erfaret, at 

etablering af kløvergræs efter 1. august har været vellykket, idet etableringen afhænger af 

vejrforholdene. 

 

Nielsen et al. (2006) bemærker således, at overvintring af græs og især kløver er meget afhængig 

af etableringstidspunktet og de klimatiske betingelser i efteråret, og at der skal satses meget mere 

på en tidlig etablering af kløvergræs uden dæksæd i den første halvdel af august end på udlæg i 

dæksæd til slæt i begyndelsen af september. Nielsen et al. (2006) anbefaler derfor at fremskynde 

høsten af korn, når der skal etableres kløvergræs efter korn.  

 

Østergaard et al. (1999) nævner i en beskrivelse af forskellige efterafgrøders effekt på 

nitratudvaskning, at det ikke kan anbefales at etablere græsser omkring tidspunktet for høst af 

korn til modenhed, da græsserne etablerer sig langsomt og har en langsom rodudvikling. Thorup-

Kristensen (1993) fandt således ved såning 1. august en væsentlig langsommere rodudvikling hos 

enkimbladede arter (f.eks. græs) i forhold til olieræddike. Når græsser sås som udlæg i korn om 

foråret, er der mulighed for rodudvikling i løbet af sommeren, hvilket mindsker ulempen af en 

langsommere rodudvikling hos græsserne i forhold til deres udvaskningsreducerende effekt. 

 

Selvom det generelt forventes, at væksten af græsudlæg vil være ringere ved såning efter høst af 

korn end ved etablering som udlæg i dæksæd i foråret, kan det ikke udelukkes, at der i nogle 

områder kan opnås en tilfredsstillende plantevækst ved såning efter 1. august. I kystnære 

områder, især i den sydlige del af landet, vil der f.eks. være større sandsynlighed for milde efterår 

end i resten af landet, og frø sået efter høst vil derfor spire hurtigere og vokse i længere tid end i 
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køligere egne (Hansen et al., 2016). Hvis udlæg sået senere end 1. august generelt skal modsvare 

efterafgrøder, vil trappemodellen (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017b) kunne anvendes til 

vurdering af, om udlægget er lykkedes i samme omfang som efterafgrøder etableret inden for de 

nuværende rammer.  

 

På baggrund af ovenstående konkluderes, at de miljømæssige konsekvenser af en udskydelse af 

fristen for etablering af kløvergræsudlæg fra 1. august til 20. august på bedrifter, der anvender 

kvægundtagelsen generelt vil være, at risikoen for udvaskning øges. Det er dog ikke muligt ud fra 

eksisterende viden at kvantificere, hvor stor risikoen er. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at der 

ved den senere såning under gunstige forhold kan opnås tilstrækkelig plantevækst. 
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