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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugsstyrelsen 

Vedr. bestillingen ”Miljømæssig vurdering af etablering af græsudlæg i 

vintersæd og andre vårkornsafgrøder sammenlignet med etablering i 

vårbyg og vårbyg/ært” 

 

Miljøstyrelsen har i en bestilling dateret d. 21. december 2017 bedt DCA – Nationalt 

Center for Fødevarer og Jordbrug – vurderer de miljømæssige konsekvenser af at ud-

lægge græsudlæg i vintersæd og andre vårkornsafgrøder end vårbyg og vårbyg/ært, 

hvis kornet dyrkes til modenhed. Bestillingen blev genindsendt den 4. januar 2018, 

hvor det blev præciseret, at der ønskes vurdering af miljøkonsekvensen af etablering 

af græsudlægget i og efter høst af vintersæd. 

 

Vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Elly Møller Hansen og seniorforsker 

Ingrid Kaag Thomsen, begge fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Fag-

fællebedømmelsen er foretaget af akademisk medarbejder Finn Pilgaard 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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Lene Hegelund 
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Miljømæssig vurdering af etablering af græsudlæg i vintersæd og andre vårkornsafgrøder sammenlignet 

med etablering i vårbyg og vårbyg/ært 

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

 

Baggrund 

I bekendtgørelse nr. 865 af 23/06/2017 fra Miljø- og Fødevareministeriet (2017a) fastlægges betingelserne 

for bedrifters anvendelse af den nuværende danske kvægundtagelse fra harmonireglerne i nitratdirektivet 

(Rådet for de Europæiske Fællesskaber, 1991). På bedrifter, som producerer husdyrgødning med mindst 

300 kg kvælstof pr. planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg (kvægundtagelsesbedrifter), må der 

udbringes husdyrgødning og anden organisk gødning i mængder svarende til 230 kg kvælstof pr. ha 

harmoniareal pr. planperiode, under forudsætning af opfyldelse af en række betingelser, som fremgår af 

bilag 2 til bekendtgørelsen. En betingelse er, at mindst 80 pct. af arealet til rådighed for tilførsel af 

husdyrgødning på kvægundtagelsesbedriften dyrkes med en afgrøde med højt kvælstofoptag og en 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, vårbyg/ært, helsæd, grønkorn eller silomajs.  

 

På baggrund af en henvendelse fra Sydvestjysk Landboforening (vedlagt bestillingen) om udlæg af græs på 

kvægundtagelsesbedrifter bad Landbrugsstyrelsen den 13. november 2017 Aarhus Universitet (AU) vurdere 

de miljømæssige konsekvenser af en udskydelse af fristen for etablering af kløvergræsudlæg inden for de 

nuværende rammer. Denne vurdering blev givet i Hansen et al. (2017). Efterfølgende har 

Landbrugsstyrelsen i en bestilling dateret 22. december 2017, og præciseret 4. januar 2018, på baggrund af 

samme henvendelse fra Sydvestjysk Landboforening bedt AU om en miljømæssig vurdering af græsudlæg 

etableret i eller efter høst af vintersæd og andre vårsædsafgrøder end vårbyg og vårbyg/ært, der høstes 

ved modenhed. Der ønskes således en vurdering af eventuelle miljømæssige konsekvenser af at så græs i 

eller efter høst af andre kornafgrøder end vårbyg og vårbyg/ært, når kornet dyrkes til modenhed.  

 

Besvarelse 

Ifølge nuværende regler må etablering af græsudlæg, der skal anvendes til opfyldelse af kravet om 80 pct. 

afgrøder med højt kvælstofoptag på kvægundtagelsesbedrifter, alene finde sted i vårbyg og i vårbyg/ært, 

hvis kornet skal stå til modenhed (Europa-kommissionen, 2017, artikel 3, c). Græsudlæg i øvrige 

kornafgrøder indgår kun i de 80 pct., hvis afgrøderne ensileres som helsæd eller grønkorn. Desuden indgår 

arealer, hvor der er etableret græsudlæg i silomajs, i de 80 pct. Ved græsudlæg forstås udlæg af græs eller 

kløvergræs.  

 

Nærværende besvarelse vurderer de miljømæssige konsekvenser af at udlægge græsudlæg i vintersæd og 

andre vårkornsafgrøder end vårbyg og vårbyg/ært, hvis kornet dyrkes til modenhed.  

 

Forårsudlæg i vinterkorn til modenhed 

Almindeligvis benyttes vårbyg som dæksæd ved udlægning af græs- og kløvergræs i korn dyrket til 

modenhed. I Dyrkningsvejledning for græs og kløvergræs (Nielsen, 2015) nævnes således kun vårbyg som 

mulig dæksæd for forårsudlagt græsudlæg, når dæksæden forventes høstet ved modenhed. At vintersæd 

høstet ved modenhed ikke nævnes som en mulighed, skyldes formentlig at det kan være vanskeligt at 
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etablere græs og kløvergræs i vintersæd om foråret. I Dyrkningsvejledning for vinterhvedehelsæd 

bemærkes, at det er vanskeligt at etablere en tæt bestand af græs eller kløvergræs i hvedehelsæd om 

foråret, men at det lykkes bedst på lettere jord med vanding (Mikkelsen, 2009). Desuden oplyses i 

Dyrkningsvejledning for efterafgrøder (Knudsen, 2013), at muligheden for at anvende græsudlæg som 

efterafgrøde i vintersæd ofte er stærkt begrænset af behovet for at bekæmpe græsukrudt. 

 

I betragtning af ovenstående vurderes det, at der vil være få landbrugere, som ønsker at benytte udlæg af 

græs i vinterkorn om foråret. Men for bedrifter med egnede arealer vurderes metoden at resultere i 

samme miljømæssige effekt af udlægget, som hvis det var blevet etableret i vårbyg om foråret.  

 

Såning efter høst af vinterkorn til modenhed  

For at kunne anvendes som pligtige efterafgrøder skal korn og græs ifølge de generelle regler sås senest 1. 

august (Miljø- og Fødevareministeriet, 2017b). Hansen et al. (2017) konkluderede, at der vil være risiko for 

øget udvaskning, hvis græsudlæg sås efter denne dato. Generelt skelnes der ikke mellem pligtige 

græsefterafgrøder etableret enten forår eller efter tidlig høst, og det vurderes, at græsudlæg etableret 

senest 1. august har samme miljømæssige effekt, som hvis græsset var blevet etableret i vårbyg om foråret.  

  

Udlæg i andre vårkornsafgrøder end vårbyg og vårbyg/ært til modenhed 

Vårbyg er, som ovenfor nævnt, den mest almindelige afgrøde at benytte som dæksæd ved såning af udlæg 

af græs og kløvergræs. Havre skygger mindre for udlæg end vårbyg i de tidlige udviklingsstadier men mere 

end vårbyg fra perioden omkring skridning til 2-3 uger før høst (Andersen, 1994). Ved at reducere 

udsædsmængden af havre og så udlægget samtidigt med havren i stedet for op til 14 dage senere kan 

udlægget gives bedre betingelser for vækst (Tersbøl et al., 2004). For udlæg i øvrige vårkornarter gælder 

ligeledes, at såtidspunkt, udsædsmængde og gødskning kan optimeres i forhold til at skabe gunstige 

forhold for et græsudlæg. Det forventes derfor, at effekten af forårsudlagt græs ikke påvirkes af typen af 

vårkorn, den udlægges i. 

 

Konklusion  

Græs etableret før eller efter høst, men inden 1. august, i vintersæd og andre vårkornsafgrøder end vårbyg, 

der dyrkes til modenhed, forventes at have samme miljømæssige effekt som græsudlæg etableret før eller 

efter høst, men inden 1. august i vårbyg og vårbyg/ært ligeledes dyrket til modenhed.   
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