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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 15.11.2019 

Græs som virkemiddel i kvælstofreguleringen (Del 1) 

Ingrid K. Thomsen, Birger F. Pedersen, Troels Kristensen, Søren O. Petersen, Jørgen Eriksen og Elly Møller 

Hansen, Institut for Agroøkologi, AU  

Baggrund 
I en bestilling til Aarhus Universitet (AU) dateret 28. juni 2019 oplyser Landbrugsstyrelsen (LBST), at der er 

nedsat en intern arbejdsgruppe i Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM), som skal vurdere den danske 

kvælstofindsats. Som en del af dette arbejde skal arbejdsgruppen se på muligheden for at indføre arealer 

med græs som virkemiddel i kvælstofreguleringen. AU er i den forbindelse blevet bedt om at vurdere, 

hvorvidt der kan fastsættes en eller flere omregningsfaktorer for græs som virkemiddel, således at græs 

kan anvendes som alternativ til efterafgrøder i den nuværende kvælstofregulering, både ift. de pligtige 

efterafgrøder og i modellen for målrettet regulering.  

Det fremgår af henvendelsen fra LBST, at der for virkemidlet kan stilles krav til, hvilke afgrøder der skal 

etableres efter omlægning af græs, og at disse krav kan være yderligere krav til eksisterende krav f.eks. 

vedrørende omlægning af fodergræsmarker. Der kan eventuelt være tale om flere omregningsfaktorer, og 

disse kan evt. være afhængige af, hvor lang tid der sættes betingelser for.  

Landbrugsstyrelsen vurderer, at hvis virkemidlet skal kunne indgå i reguleringen fra 2021, vil det være 

nødvendigt med en løsning, der er så enkel som muligt. Det skyldes, at løsningen skal kunne integreres i 

den eksisterende regulering uden et stort ressourcetræk, behov for omfattende IT-arbejde eller betydeligt 

øgede administrative omkostninger. 

LBST ønsker følgende punkter inddraget i besvarelsen: 

a) Hvilke betingelser skal være knyttet til omregningsfaktoren? Hvilke afgrøder følger efter 

hovedafgrøden, tidsmæssig forpligtelse mv. 

b) Hvad er omregningsfaktoren/faktorerne? Jf. ovenfor med evt. forskellige niveauer af forpligtelse.  

c) Hvordan kan dødvægten håndteres? Der er allerede græsarealer, og derfor skal det beskrives, 

hvordan dødvægten kan håndteres. Enten direkte i omregningsfaktoren eller f.eks. ved at opskrive 

forpligtelsen 

d) Effekten af det nuværende græsareal? Det bedes desuden opgjort hvad kvælstofeffekten er af det 

græs der er under den eksisterende regulering [2018] og en geografisk fordeling på ID15 og 

kystoplandsniveau.  

e) Hvilke græsafgrøder er omfattet og deres gødningsniveau? Hvilke afgrøder (koder) skal være 

omfattet, herunder hensyn til gødningsniveau?  

f) Evt. betydning for fodring og særligt betydning for undtagelsesbrug? En vurdering af om det er 

muligt at opretholde fodringen på husdyrbedrifter og om, hvordan vi håndterer, at undtagelsesbrug 

i forvejen har en forpligtelse på mindst 80 % afgrøder med højt kvælstofoptag og lang vækstsæson 

(fx græs, græsefterafgrøder eller foderroer). 

g) Er det muligt at opgøre en klimaeffekt? Er det muligt at kvantificere klima som sideffekt, og er der 

eventuelt muligheder for at optimere betingelserne, således at klimaeffekten øges?  

Inden fremsendelse af bestillingen havde LBST den 4. juni 2019 afholdt en miniworkshop om opgaven med 

repræsentanter fra AU, Miljøstyrelsen (MST) samt MFVM-departement (DEP). Ud over mødet 4. juni er der 

afholdt to statusmøder om opgaven hhv. 30. august 2019 og 7. oktober 2019. På møderne deltog 

repræsentanter for AU, LBST, MST og DEP.   
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Besvarelse  

Indledning 
I bestillingen bag nærværende besvarelse lægges der op til, at dels dyrkning af græs i sig selv dels sædskifte 

i forbindelse med omlægning af græsset, potentielt skulle kunne blive virkemidler og alternativer til 

efterafgrøder i kvælstofreguleringen. I forbindelse med de to ovenfor nævnte statusmøder blev det aftalt 

med LBST, at vægten i første omgang skulle lægges på situationen omkring omlægning af græs i omdrift. 

Nedenstående besvarelse (Del 1) drejer sig derfor ikke om græs som virkemiddel, som titlen egentlig 

tilsiger, men om et alternativ til efterafgrøder bestående af et givent sædskifte efter omlægning af græs. 

Bestillingens punkter c og d, der drejer sig om effekten af græsset i den periode, det dyrkes, vil indgå i en 

senere besvarelse (Del 2).   

Sædskifter og omlægning af græs på malkekvægsbedrifter  
Med udgangspunkt i arealstøtteansøgningsdata og markpolygoner fra 2014-19 fra Landbrugsstyrelsen 

(LBST) er der beregnet dels gennemsnitlig arealanvendelse (for årene 2015-19), dels hvor stor en andel af 

marker med græs i omdrift, der omlægges til en anden afgrøde året efter (for årene 2014-15 til 2018-19). 

Bedrifterne er typeopdelt med udgangspunkt i gødningsregnskabsdata og oplysninger fra 

arealstøtteansøgninger ud fra metoden beskrevet i Kristensen et al. (2003). Herudover er arealanvendelsen 

opgjort specifikt for bedrifter omfattet af ”Kvægundtagelsen om 230 kg N pr. ha” (Landbrugsstyrelsen, 

2019) defineret ud fra lister fra LBST. I det følgende kaldes bedrifter, der er omfattet af kvægundtagelsen 

om 230 kg N/ha for ”undtagelsesbrug”.  

Undtagelsesbrug omfatter ifølge Landbrugsstyrelsen (2019) bedrifter, som producerer husdyrgødning med 

mindst 300 kg N pr. planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg og som ved indsendelse af 

arealstøtteansøgning har tilkendegivet, at de producerer under betingelserne givet for undtagelsesbrug. 

Disse bedrifter må højst udbringe husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til 230 kg N/ha 

harmoniareal ab lager pr. planperiode på betingelse af, at de opfylder en række betingelser 

(Landbrugsstyrelsen, 2019). 

Opdelingen i bedriftstyper nedenfor følger den tidligere omtalte inddeling og er baseret på Kristensen et al. 

(2003). Kvægbedrifter er defineret som bedrifter med mere end 80 % af dyreneheder (DE) fra kvæg. De 

opgjorte DE, som er baseret på bedriftens husdyrhold fra gødningsregnskabet, er sammenholdt dels med 

oplysninger om det dyrkede areal fra arealstøtteansøgningen dels med oplysninger omkring konventionel 

eller økologisk produktion. Baseret herpå er der opgjort tre typer af kvægbedrifter, dvs. konventionelle 

bedrifter der udbringer mindre end 230 kg N/ha i organisk gødning (her kaldet ”Lav belægning”) og mere 

end 230 kg N/ha i organisk gødning (her kaldet ”Høj belægning”) samt en gruppe med økologiske 

produktion (Tabel 1). Ud fra Tabel 1 kan det beregnes, at arealet tilhørende bedrifter med lav belægning 

udgør 59 % og bedrifter med høj belægning 22 % af kvægbedrifterne i alt, mens økologiske bedrifter udgør 

19 %. 

På baggrund af ovenstående er den gennemsnitlig arealanvendelse vist i Tabel 1 som arealmæssig 

udbredelse og i Tabel 2 som relativ udbredelse i forhold til det totale areal for hver enkelt bedriftstype.  
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Tabel 1. Gennemsnitlig arealanvendelse (2015-19) (ha) for malkekvægsbedrifter afhængig af belægning og 

produktionsmetode, øvrige bedrifter og alle bedrifter i Danmark samt specifikt for undtagelsesbrug. Lav og 

høj belægning er defineret i teksten og angivet som henholdsvis ”Lav bel.” og ”Høj bel.” Afgrøder i den 

enkelte afgrødegruppe er vist i Bilag 1. 

Bedriftstype Konventionel kvæg Økologisk 
kvæg 

Malkekvæg 
i alt 

Øvrige 
bedrifter 

Alle 
Heraf 

undtagelsesbrug Afgrødegruppe Lav bel. Høj bel. 

Græs omdrift  73.018   37.038   43.380   153.436   102.134   255.571   62.355  

Silomajs  82.960   47.160   4.436   134.555   43.422   177.977   74.803  

Vårsæd  69.148   10.408   15.716   95.272   556.749   652.021   20.830  

Vintersæd  45.735   4.854   8.809   59.399   710.686   770.085   5.683  

Græs permanent  20.871   6.838   8.392   36.101   137.856   173.957   12.235  

Grønkorn, vår  6.785   6.161   3.012   15.959   6.966   22.925   9.821  

Helsæd, vår  4.251   2.482   2.417   9.150   4.800   13.950   4.718  

Andet  28.037   6.148   16.855   51.040   534.148   585.188   8.763  

I alt  330.805  121.090  103.017   554.912  2.096.762  2.651.673   199.208  

 

Tabel 2. Gennemsnitlig arealanvendelse (2015-19) (%) for malkekvægsbedrifter. Lav og høj belægning er 

defineret i teksten og angivet som henholdsvis ”Lav bel.” og ”Høj bel.”  Afgrøder i den enkelte 

afgrødegruppe er vist i Bilag 1. 

Bedriftstype Konventionel kvæg Økologisk 
kvæg 

Malkekvæg 
i alt 

Øvrige 
bedrifter 

Alle 
Heraf 

undtagelsesbrug Afgrødegruppe Lav bel. Høj bel. 

Græs i omdrift 22,1 30,6 42,1 27,6 4,9 9,6 31,3 

Silomajs 25,1 38,9 4,3 24,2 2,1 6,7 37,6 

Vårsæd 20,9 8,6 15,3 17,1 26,6 24,6 10,5 

Vintersæd 13,8 4,0 8,6 10,7 33,9 29,0 2,9 

Græs permanent 6,3 5,6 8,1 6,5 6,6 6,6 6,1 

Grønkorn, vår 2,1 5,1 2,9 2,9 0,3 0,9 4,9 

Helsæd, vår 1,3 2,0 2,3 1,6 0,2 0,5 2,4 

Andet 8,5 5,1 16,4 9,5 25,4 22,1 4,4 

I alt 100 100 100 100 100 100 100 

 

For de forskellige typer malkekvægsbedrifter i Tabel 1 og 2 er det i Tabel 3 vist, dels hvor stor andel af græs 

i omdrift, der årligt omlægges, dels hvilke afgrøder der efterfølger de omlagte græsmarker. Analysen er 

gennemført ved analyser af ”overlap” mellem markpolygonerne for de enkelte år.  
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Tabel 3. Årlig omlægning (2015-19) (%) af græs i omdrift samt fordeling på afgrødegrupper efter omlægning 

af græs i omdrift på de forskellige bedriftstyper. Lav og høj belægning er defineret i teksten og angivet som 

henholdsvis ”Lav bel.” og ”Høj bel.” Afgrøder i den enkelte afgrødegruppe er vist i Bilag 1. 

Bedriftstype 
Konventionel kvæg Økologisk 

kvæg 
Malkekvæg 

i alt 
Øvrige 

bedrifter 
Alle 

Heraf 
undtagelsesbrug Lav bel. Høj bel. 

Årligt omlægges 35,5 35,1 31,4 34,3 31,9 33,3 35,0 

Heraf omlægges til afgrødegruppe (gns. 2015-19): 

Silomajs 43,8 54,8 19,3 40,3 7,7 27,9 52,3 

Vårsæd 27,9 13,0 40,7 27,5 35,2 30,4 15,3 

Vintersæd 1,8 0,7 10,2 3,7 5,0 4,2 0,5 

Græs permanent 5,6 4,5 7,3 5,7 21,1 11,6 5,1 

Grønkorn, vår 8,3 15,4 7,2 9,8 8,6 9,3 14,3 

Helsæd, vår 3,7 4,3 4,5 4,0 5,1 4,4 5,1 

Andet 9,0 7,3 10,9 9,0 17,3 12,2 7,4 

I alt 100 100 100 100 100 100 100 

 
Af Tabel 3 fremgår, at der uanset bedriftstype er stort set samme andel af græsset, som årligt omlægges. 

Der er dog stor forskel på, hvilke afgrødegrupper der dyrkes efter omlægningen. På undtagelsesbrug er det 

mere end halvdelen af det omlagte areal, der anvendes til silomajs året efter, mens andelen er lavere på de 

øvrige konventionelle bedrifter og kun ca. 19 % på de økologiske bedrifter. Ses der specielt på 

undtagelsesbrugene, er de i afgrødevalg efter omlægning af græs i omdrift stort set identiske med gruppen 

af kvægbedrifter med høj belægning. 

Gødningstildeling og typetal for udvaskning efter omlægning af græs 
Kvælstofudvaskningen efter græs vil i forskellig grad påvirkes af, hvilke afgrøder, der dyrkes efter 

omlægningen. Datagrundlaget mht. effekt af efterfølgende afgrøde efter omlægning af græs er dog spinkelt 

og delvist baseret på skøn, hvilket også fremgår af Hansen et al. (2018). Det er derfor ikke muligt at 

estimere effekten af alle de afgrøder, der i Tabel 3 er angivet at efterfølge omlægning af græs. På baggrund 

af Hansen et al. (2018) er der mht. udvaskning efter omlægning taget udgangspunkt i vår-grønkorn, 

silomajs og vårbyg som efterfølgende afgrøde. I Tabel 4 er angivet typetal for udvaskning ved dyrkning af 

disse afgrøder efter omlægning af græs i omdrift på sandjord (JB1-4) beliggende i et ikke-nedbørsfattigt 

klima (Hansen et al., 2018).  

Af afgrøder dyrket efter græs forventes vår-grønkorn med græsudlæg at kunne reducere udvaskningen 

væsentligt i forhold til f.eks. vårkorn dyrket til modenhed og silomajs (Tabel 4). Dette gælder uanset om 

silomajs og vårbyg også dyrkes med udlæg af græs. I forhold til dyrkning af vår-grønkorn med græsudlæg 

forventes en lavere udvaskningsreducerende effekt af græsefterafgrøder og græsudlæg dyrket i vårkorn til 

modenhed eller i silomajs. Det skyldes, at græsudlæg her udsættes for større konkurrence fra dækafgrøden 

i forhold til tidligt høstet grønkorn (Hansen et al., 2007).  

For hver af afgrødegrupperne silomajs, vårsæd og vår-grønkorn er valgt en repræsentativ afgrødekode for 

afgrødefordelingen på dels det dyrkede areal dels det omlagte areal efter græs. Denne afgrødekode er 

sammen med den tilhørende kvælstofnorm angivet i Tabel 4. Der er i afgrødefordelingen før og efter 

omlægning i Tabel 4 taget udgangspunkt i de gennemsnitlige værdier for ”Malkekvæg i alt” fra Tabel 2 og 

Tabel 3.  

Tabel 4. Fordeling af afgrøder generelt og efter omlægning af græs i omdrift i et kvægsædskifte samt 

relevante afgrødekoder og kvælstofnormer for vandet sandjord på JB1-4 (Landbrugsstyrelsen, 2019). 
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Udvaskningen er baseret på typetal (Hansen et al., 2018) og angiver udvaskning ved dyrkning af den 

pågældende afgrøde efter omlægning af græs i omdrift. 

Afgrødegruppe 

Areal  Repræsentant 
for 

afgrødegruppe 
(afgrødekode) 

Kvælstofnorm Udvaskning 

(% af dyrket, 
Tabel 2) 

(% af omlagt 
græs, Tabel 3) 

(kg N/ha) (kg N/ha) 

Græs i omdrift 27,6     

Silomajs 24,2 40,3 216 190 120 

Vårsæd 17,1 27,5 1 155 170 

Vintersæd 10,7 3,7    

Græs permanent 6,5 5,7    

Grønkorn, vår 2,9 9,8 701 140 10 

Helsæd, vår 1,6 4,0    

Andet 9,5 9,0    

I alt 100 100    

 

For en række afgrødekoder under fodergræs er der forbud mod omlægning mellem 1. juni og 1. februar det 

efterfølgende år (Landbrugsstyrelsen, 2019). Når det af Tabel 3 og 4 fremgår, at der dyrkes vintersæd på en 

del af det omlagte græsareal forventes det at skyldes, enten at det omlagte græs har en afgrødekode, der 

ikke er omfattet af forbuddet, eller at en del af vintersæden er dyrket på økologiske bedrifter, som helt er 

undtaget forbuddet (Landbrugsstyrelsen, 2019). Det fremgår således af Tabel 3, at vintersæd dyrkes på en 

større del af arealet efter omlægning af græs på økologiske bedrifter (10,2 %) end på de to typer 

konventionelle bedrifter (1,8 og 0,7 %). 

På grund af den lave udvaskning efter dyrkning af vår-grønkorn med græsudlæg efter omlægning af græs i 

omdrift (Tabel 4), vil vår-grønkorn med græsudlæg dyrket efter omlægning af græs potentielt kunne være 

et virkemiddel i den målrettede regulering og dermed et alternativ til efterafgrøder. For at opnå sikkerhed 

for den lave udvaskning ved dyrkning af vår-grønkorn med græsudlæg efter forårsomlægning af græs, er 

der antaget følgende forudsætninger: 

1. Alle græsmarker, der indgår i virkemidlet, må tidligst omlægges eller nedvisnes 1. marts. 

2. Vår-grønkornet kan gødes med kvælstof efter gældende normer fratrukket gældende 

forfrugtsværdi. 

3. Græsudlægget må ikke gødes eller afgræsses, og der skal som minimum tages ét slæt i udlægsåret, 

dvs. efter vår-grønkornet er høstet. 

4. Der skal etableres udlæg af græs (uden kløver) i vår-grønkornet senest 1 uge efter såning af 

vårkorn. Græsudlægget skal være en hurtigtvoksende græs som ital. rajgræs eller tidlig tetraploid 

alm. rajgræs. 

5. Vår-grønkornet skal høstes ved begyndende skridning og senest 1. juli. 

6. Græsudlægget må ikke omlægges før 1. marts i det efterfølgende år. 

 

I det følgende er der taget udgangspunkt i, at det er vårbyg og silomajs der lægges om til vår-grønkorn med 

græsudlæg, og det antages, at omlægningen til vår-grønkorn sker ved ligeligt at reducere arealet med 

vårbyg og silomajs. På baggrund af Tabel 4 er der beregnet et vægtet gennemsnit for forventet udvaskning 

fra de to afgrøder svarende til 140 kg N/ha. Denne værdi anvendes som reference for omlægning til vår-

grønkorn med græsudlæg. 
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Vår-grønkorn med græsudlæg efter omlægning af græs som alternativ til efterafgrøder  
Ved dyrkning af vår-grønkorn med græsudlæg ud fra forudsætningerne 1-6 nævnt ovenfor, forventes 

udvaskningen at blive reduceret fra f.eks. 120 kg N/ha, hvis grønkornet erstatter silomajs, til 10 kg N/ha 

(Tabel 4). Den forventede reduktion i udvaskning på 110 kg N/ha kan dog ikke direkte anvendes til 

fastsættelse af en omregningsfaktor til pligtige efterafgrøder, men skal korrigeres for en række forhold, 

som beskrives nedenfor. Det drejer sig om i) dødvægt, dvs. nuværende areal med vår-grønkorn efter græs, 

ii) ændret efterafgrødegrundareal samt iii) forventet areal med udlæg til opretholdelse af græsarealet. 

Endelig afhænger en omregningsfaktor af iiii) hvor stor udbredelse et virkemiddel, bestående af grønkorn 

efter omlægning af græs, forventes at få.  

i) Vår-grønkorn dyrkes i forvejen i et vist omfang umiddelbart efter omlægning af græs. Af Tabel 4 fremgår, 

at der set over alle bedrifter dyrkes vår-grønkorn på 9,8 % af det omlagte græsareaI. Det antages her, at 

dette vår-grønkorn dyrkes med græsudlæg, selvom det ikke fremgår af tilgængelige arealopgørelser. 

Betragtes det nuværende areal med grønkorn efter græs som dødvægt, er det i princippet kun arealer ud 

over denne andel, som vil have en egentlig udvaskningsreducerende effekt, dvs. en effekt, som kan erstatte 

efterafgrøder. Dødvægtsarealet forventes også indmeldt som et virkemiddel på de bedrifter, som hidtil har 

dyrket vår-grønkorn efter omlægning. En omregningsfaktor til efterafgrøder skal derfor nedjusteres i 

forhold til, hvor udbredt vår-grønkorn hidtil har været. Den justerede effekt samt omregningsfaktorer til 

efterafgrøder vil ligeledes afhænge af, hvor stor udbredelsen af virkemidlet bliver. F.eks. vil 

dødvægtsarealet halvere den udvaskningsreducerende effekt i en situation, hvor der sker en fordobling af 

arealet med grønkorn, da effekten skal fordeles på hele arealet. 

ii) Effekten af et skift til vår-grønkorn med græsudlæg påvirker størrelsen af efterafgrødegrundarealet. Vår-

grønkorn med græsudlæg vil modsat f.eks. korn til modenhed uden udlæg samt silomajs ikke indgå i 

efterafgrødegrundarealet. Arealkravet til pligtige efterafgrøder vil ved et skift til vår-grønkorn med udlæg 

derfor mindskes, og effekten af pligtige efterafgrøder vil reduceres tilsvarende. Den 

udvaskningsreducerende effekt af at dyrke vår-grønkorn med græsudlæg i stedet for f.eks. silomajs og 

vårbyg til modenhed, bør derfor reduceres relativt til det reducerede areal med pligtige efterafgrøder.  

iii) Ud over efterafgrødegrundarealet skal der ved fastsættelse af en referenceudvaskning fra de afgrøder, 

som grønkornet erstatter, korrigeres for effekt af udlæg af græs svarende til det omlagte areal. Det sker ud 

fra en antagelse om, at det samlede græsareal opretholdes, således at der årligt skal sås græsudlæg 

svarende til det omlagte areal. I beregningerne er der derfor udlagt et areal med græsudlæg svarende til 

det omlagte areal. Dette udlægsareal omfatter ikke det udlæg, der indgår i virkemidlet vår-grønkorn med 

græsudlæg. Græsudlægget efter vår-grønkorn betragtes altså ikke som udlæg til en efterfølgende 

græsmark. 

Med udgangspunkt i en kvægbedrift på 100 ha med en arealfordeling svarende til Tabel 2 for bedriftstypen 

”Malkekvæg i alt” samt en arealfordeling efter ompløjning af græs i omdrift som i Tabel 3 er der i Tabel 5 

beregnet omregningsfaktor til efterafgrøder ved dyrkning af vår-grønkorn med græsudlæg med forpligtelse 

på ét år (punkt 1-6 ovenfor). Den udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder er i Tabel 5 sat til 45 kg 

N/ha svarende til den forventede effekt på sandjord ved anvendelse af over 80 kg N/ha i husdyrgødning og 

anden organisk gødning (Hansen & Thomsen, 2014). I eksemplet i Tabel 5 er arealet med vår-grønkorn med 

græsudlæg antaget fordoblet (række S og T). Med de givne forudsætninger vil vår-grønkorn med 

græsudlæg kunne erstatte efterafgrøder i forholdet 1:1,3. 

iiii) Ved anvendelse af samme forudsætninger og metoder som i Tabel 5 viser Tabel 6 omregningsfaktorer 

til efterafgrøder ved et fremtidigt stigende areal med vår-grønkorn med græsudlæg. Af Tabel 6 fremgår, at 
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1 ha vår-grønkorn med græsudlæg erstatter mellem 1,3 og 2,2 ha med efterafgrøder ved et fremtidigt 

areal, der er 2-6 gange den nuværende andel af det omlagte græsareal. Som det fremgår af Tabel 6, stiger 

omregningsfaktoren i takt med, at dødvægtsarealet udgør en faldende andel af det fremtidige areal med 

vår-grønkorn med græsudlæg. 

Tabel 5. Beregning af omregningsfaktor til efterafgrøder ved forventet udvaskningsreducerende effekt af 

efterafgrøder og udlæg på 45 kg N/ha og et fordoblet areal med vår-grønkorn med græsudlæg i forhold til 

det nuværende, som betragtes som dødvægt.  

A Udvaskningsreduktion af efterafgrøder og græsudlæg (kg N/ha) 45 

B Udvaskning fra erstattede afgrøder efter omlægning af græs (kg N/ha) 140 

C Udvaskning fra vår-grønkorn med græsudlæg (kg N/ha) 10 

D Areal med permanent græs (ha) [fra Tabel 2] 6,5 

E Areal med græs i omdrift (ha) [fra Tabel 2] 27,6 

F Årlig omlægning af græs i omdrift (%) [fra Tabel 3] 34 

G Areal med udlæg svarende til årligt omlagt græs i omdrift (E/100*F) (ha)  9,4 

H Efterafgrødegrundareal korrigeret for græsudlæg (100-D-E-G) (ha) 56,6 

I Krav til efterafgrøder (% af efterafgrødegrundareal) 14 

J Krav til efterafgrøder (H/100*I) (ha) 7,9 

K Udvaskningsreduktion af græsudlæg (G*A) (kg N) 422 

L Udvaskningsreduktion af efterafgrøder (J*A) (kg N) 357 

M Areal med ikke-græs afgrøder (100-D-E) (ha) 66,0 

N Gns. udvaskningsreduktion af udlæg og efterafgrøder på ikke-græs ((K+L)/M) (kg N/ha) 11,8 

O Udvaskning silomajs/vårbyg, korrigeret for udlæg/efterafgrøder (B-N) (kg N/ha) 128,2 

P Reduktion i udvaskning ved grønkorn (O-C) (kg N/ha) 118,2 

Q Nuværende areal med grønkorn efter græs, dvs. dødvægt (% af omlagt græs) [fra Tabel 3] 9,8 

R Nuværende areal med grønkorn efter græs, dvs. dødvægt (G/100*Q) (ha) 0,9 

S Fremtidigt areal med grønkorn efter græs (ha) [fordobling af nuværende areal, dvs. S*2] 1,8 

T Effekt af fremtidigt areal med grønkorn (P*S) (kg N) 217 

U Effekt af dødvægt (P*R) (kg N) 109 

V Effekt af sædskifteændring (T-U) (kg N) 109 

X Effekt af sædskifteændring fordelt på vår-grønkorn (V/S) (kg N/ha) 59 

Y 1 ha vår-grønkorn med græsudlæg erstatter efterafgrøder (X/A) (ha) 1,3 
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Tabel 6. Omregningsfaktorer til efterafgrøder ved stigende anvendelse af vår-grønkorn med græsudlæg 

som virkemiddel efter omlægning af græs. Der er anvendt samme metode som i Tabel 5, og der er forudsat 

en udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder og græsudlæg på 45 kg N/ha. 

Fremtidigt areal med vår-grønkorn 
med græsudlæg efter omlægning af 

græs (andel ift. nuværende) 

Omregningsfaktor til efterafgrøder, 
dvs. 1 ha vår-grønkorn erstatter ha 

med efterafgrøder 

1 x - 

2 x 1,3 [fra tabel 5] 

3 x 1,8 

4 x 2,0 

5 x 2,1 

6 x 2,2 

 

I Tabel 7 er vist omregningsfaktorer baseret på samme metode som i Tabel 5 men med en vægtet værdi på 

33 kg N/ha for efterafgrøders udvaskningsreducerende effekt (Rolighed, 2016). Den lavere forventning til 

effekt af efterafgrøder bevirker, at udvaskningen fra den erstattede reference bliver højere, hvorved 

effekten af vår-grønkornet øges og dermed også omregningsfaktoren til efterafgrøder. 

Tabel 7. Omregningsfaktorer til efterafgrøder ved stigende anvendelse af vår-grønkorn med græsudlæg 

som virkemiddel efter omlægning af græs. Der er anvendt samme metode som i Tabel 5, og der er forudsat 

en udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder og græsudlæg på 33 kg N/ha. 

Fremtidigt areal med vår-grønkorn 
med græsudlæg efter omlægning af 

græs (andel ift. nuværende) 

Omregningsfaktor til efterafgrøder, 
dvs. 1 ha vår-grønkorn erstatter ha 

med efterafgrøder 

1 x - 

2 x 1,8 

3 x 2,5 

4 x 2,8 

5 x 2,9 

6 x 3,1 

 

Omregningsfaktorer for undtagelsesbrug 
For undtagelsesbrug gælder en række betingelser for at kunne tilføre husdyrgødning og anden organisk 

gødning svarende til 230 kg N/ha harmoniareal (Landbrugsstyrelsen, 2019). Af de yderligere krav er der 

bl.a. krav til plantedække med højt kvælstofoptag på 80 % af harmoniarealet samt krav til tidspunkt for 

omlægning af græs og efterafgrøder.  

Kravet om 80 % plantedække på undtagelsesbrugene kan dækkes af græs, græsefterafgrøder, foderroer, 

rodcikorie, græs- eller cikorieudlæg (Landbrugsstyrelsen, 2019). Det bevirker, at nogle af forudsætningerne 

i Tabel 5 ændres, hvorved omregningsfaktoren mellem vår-grønkorn med græsudlæg og efterafgrøder også 

ændres. F.eks. vil de forskellige krav til samlet plantedække på undtagelsesbrug og pligtige efterafgrøder på 

ikke-undtagelsesbrug bevirke, at udvaskningen fra referencen til vår-grønkorn med græsudlæg vil blive 

beregnet lavere på undtagelsesbrug, hvis der anvendes samme værdier for udvaskning uanset bedriftstype. 

Der er ikke datagrundlag for hverken at antage samme eller differentierede typetal for udvaskning fra 

undtagelsesbrug og andre bedriftstyper, hvorfor der ikke er beregnet særskilte omregningsfaktorer for 

undtagelsesbrug. 



9 
 

Tidsmæssig forpligtelse 
I de ovenstående omregningsfaktorer til efterafgrøder er der alene anvendt forpligtelser gældende for ét år 

efter omlægning af græs, men i princippet vil der kunne fastsættes omregningsfaktorer til efterafgrøder 

ved en flerårig forpligtelse til et givent sædskifte efter omlægningen. Der er imidlertid ikke datagrundlag til 

at gennemføre beregninger ud over ét år, dvs. der er ikke data for udvaskning for afgrøder dyrket efter vår-

grønkorn med græsudlæg efter de forudsatte kriterier, hvorfor der ikke er gennemført beregninger for 

forpligtelser ud over ét år.  

Afgrødekoder og gødningsniveau for potentielle græsmarker tilknyttet alternativet 
I datagrundlaget for arealanvendelse er der for kategorien græs i omdrift taget udgangspunkt i 

Landbrugsstyrelsens seneste liste over afgrøder (https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-

selvbetjening/tast-selv-service/koder-til-faellesskemaet/). Koderne for de afgrøder, der indgår i græs i 

omdrift, er vist i Bilag 1. De viste afgrødekoder for græs i omdrift varierer betydeligt mht. kvælstofnorm og 

udbytteniveau (Landbrugsstyrelsen, 2019), hvilket formentlig vil påvirke udvaskningsrisikoen efter 

omlægning. Derved vil den udvaskningsreducerende effekt af at ændre afgrøderækkefølgen efter 

omlægning af græs ligeledes kunne påvirkes, hvilket igen vil influere på omregningsfaktoren til 

efterafgrøder. Der er ikke forsøgsmæssig belæg for at fastsætte forskellige udvaskningsniveauer for den 

efterfølgende afgrøde afhængigt af den omlagte græsmarks gødsknings- og udbytteniveau, hvorfor den 

effekt, der ovenfor er tillagt ændringer i sædskiftet, alene antages at være gældende for græsmarker, der i 

Vejledningen (Landbrugsstyrelsen, 2019) ikke er tilskrevet et lavt udbytte- og gødningsniveau. Ved en 

eventuel introduktion af et virkemiddel bestående af vår-grønkorn efter omlægning af græs, bør 

afgrødekoderne derfor begrænses til græs- og kløvergræs med normalt udbytte og gødet efter gældende 

normer, da den effekt, der forudsættes, ellers ikke kan forventes opnået. 

Konsekvenser i forhold til fodring, foderforsyning og økonomi 
Den økonomiske konsekvens ved, efter omlægning af græs, at erstatte vårbyg til modenhed eller silomajs 

med grønkorn med græsudlæg er beregnet ud fra forskellen i de årlige dyrkningsomkostninger mellem 

silomajs eller vårbyg og grønkorn med ugødet græsudlæg, samt omkostninger til nettoindkøb af foder til 

erstatning for forskelle i udbytte i grønkorn i forhold til enten silomajs eller vårbyg til modenhed.  

Der er taget udgangspunkt i udbytterne i normtabellen for 2019/20 (Landbrugsstyrelsen, 2019), som er 

vægtet med fordeling på jordtyper ud fra Kristensen (2015) (Tabel 8).  

Tabel 8. Udbytte i silomajs, vårbyg til modenhed og vår-grønkorn afhængig af jordtype og det arealvægtede 

udbytte (efter Landbrugsstyrelsen (2019) og Kristensen (2015), se tekst).  

Jordtype 
Andel af areal (%) Silomajs 

Vår-
grønkorn 

Vårbyg til 
modenhed1 

(%) (FE/ha) 

JB1-3 23 10.200 3.000 5.100 

JB2-4 31 10.200 3.800 5.800 

JB1-4 vandet 24 11.300 3.800 6.400 

JB5-6 22 11.200 4.100 7.200 

Gns.  10.684 3.682 6.091 
1Normudbyttet er omregnet til FE baseret på 1 kg korn = 1FE 

 

Udbyttet i vår-grønkorn er i gennemsnit 34 % af udbyttet i silomajs (Tabel 8), og dermed på niveau med 

Eriksen et al. (2015), der fandt et udbytte på 33 % i grønkorn sammenlignet med silomajs. Der findes ikke 

udbyttenormer for ugødet græs efter grønkorn, hvorfor udbyttet baseres på Eriksen et al. (2015), hvor 

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/koder-til-faellesskemaet/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/koder-til-faellesskemaet/
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udbyttet i græs efter grønkorn var mellem 74 til 83 % af udbyttet i grønkorn afhængig bl.a. af varigheden af 

den græsmark der blev omlagt. Her er anvendt 75 %, svarende til et udbytte på 2.762 FE/ha. 

I budgetkalkulerne er der regnet med tildeling af handelsgødning ud fra gældende normer for vandet 

sandjord (JB1-4) (Landbrugsstyrelsen, 2019). Omkostningerne i Tabel 9 er reduceret i forhold til en 

forfrugtsværdi på 95 kg N/ha (Landbrugsstyrelsen, 2019) og med prisen på kvælstof i Budgetkalkuler (2020) 

på 6,50 kr./kg N. Det antages, at forskellene i kvælstoftildeling mellem afgrøder dækkes af handelsgødning, 

da der typisk på en kvægbedrift vil være et behov for handelsgødning ud over det producerede kvælstof i 

husdyrgødning, således at marginalgødningen er handelsgødning. Budgetkalkulerne er baseret på, at det 

udsåede græsudlæg er flerårigt, hvorfor udgiften er fordelt over flere år, mens den i dette tilfælde skal 

afholdes over ét år. 

Af Tabel 9 fremgår, at silomajs er den af de tre afgrøder med de højeste dyrkningsomkostninger, men også 

med et væsentligt højere udbytte end grønkorn (4.240 FE/ha), mens omkostninger og udbytte i vårsæd 

(byg) er lavere end vår-grønkorn. Silomajs og vårbyg indgår i rationen som en energikilde (stivelse), mens 

ensilage af grønkorn og græs primært bidrager med fordøjelige fibre og protein og dermed lidt lavere 

samlet foderværdi end majsensilage og byg. Fordøjeligheden af organisk stof er således 73, 78 og 83 % for 

henholdsvis grønkorn og efterafgrøde, majsensilage og byg (Møller et al., 2000). Den fodringsmæssige 

betydning heraf vurderes at være uden betydning for produktionen, såfremt ændringer kan ske i fodringen 

af opdræt og goldkøer, der udgør 20-25 % af det samlede foderforbrug på en kvægbedrift. Som det fremgår 

at Tabel 10, antages der maksimalt at blive 7,85 ha ekstra grønkorn ud af 100 ha på undtagelsesbrug, der 

som udgangspunkt har 1,57 ha med grønkorn.   

I de økonomiske beregninger er anvendt prisen for foderbyg, 1,18 kr./FE, til at regulere for udbytteforskelle 

til grønkorn (Budgetkalkuler, 2020). I de konkrete tilfælde kan der være andre fodermidler, som vil være 

mere hensigtsmæssige, men foderbyg er det mest anvendte energifoder, hvorfor det vil være 

bestemmende for markedsprisen for andre lignende fodermidler. Meromkostninger ved dyrkning og 

nettoindkøb af foder betyder, at det koster henholdsvis 4.605 kr. og 714 kr., dvs. gennemsnitligt 2.660 kr., 

at erstatte 1 ha silomajs eller 1 ha vårsæd med grønkorn.  

 

Tabel 9. Omkostninger til dyrkning (Budgetkalkuler, 2020) korrigeret for værdien af forfrugt fra græs (95 kg 

N/ha) og meromkostninger til efterafgrøde (etårige frem for treårige i budgetkalkuler) og sammenligning til 

grønkorn, herunder indkøb af foder.   

Silomajs 
Vårbyg Vår-grønkorn 

Kerne Grønkorn Græs Sum 

FE (FE/ha) 10.684 6.091 3.682 2.762 6.444 

Kvælstofnorm (N/ha) 190 155 140 0 129 

Kvælstofnorm korrigeret for forfrugtsværdi (kg N/ha) 95 60 45   

Omkostninger – standard (kr./ha) 8.863 7.307 5.319 2.482 7.801 

- værdi forfrugt (kr./ha) -618 -618 -618  -618 

 Regulering for etårigt udlæg (kr./ha)    664 664 

Omkostninger – korrigeret (kr./ha) 8.245 6.689 4.701 3.146 7.847 

Ændring til grønkorn 

Omkostninger (kr./ha) -398 1.158    

Udbytte (FE/ha) - 4.240 +353    

Foderkøb / salg (1,18 kr./FE) 5.003 - 417    

Nettoomkostninger (kr./ha) 4.605 714    
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Til belysning af de økonomiske konsekvenser er effekten pr. 100 ha for de tre bedriftstyper, for malkekvæg 

i alt og for undtagelsesbrug vist i Tabel 10 for stigende andel af grønkorn. Arealet med grønkorn er antaget, 

inden for hver type, at erstatte silomajs og vårsæd ligeligt, hvorfor omkostningen pr. ha grønkorn ekstra er 

den samme ved alle bedriftstyper. Med kursiv er angivet arealet med henholdsvis silomajs, grønkorn og 

vårsæd der er efter græs beregnet ud fra areal med græs i omdrift x andel græs der årligt omlægges x andel 

heraf med afgrøden (Tabel 3), f.eks. for silomajs på undtagelsesbrug 31,3 x 0,35 x 0,52 = 5,7 ha. For 

”Malkekvæg i alt” vil et areal svarende til to gange den nuværende andel af grønkorn efter græs (0,92) give 

et merareal på 0,92 ha, og dermed en meromkostning på 2.455 kr. pr. 100 ha. For bedrifter med højere 

nuværende areal med grønkorn efter græs vil omkostninger pr. 100 ha øges, f.eks. vil undtagelsesbrugene 

som gennemsnit få omkostninger pr. 100 ha på 20.855 kr. ved 6 gange den nuværende andel af grønkorn. 

Det skal bemærkes, at beregningerne for de økologiske bedrifter er baseret på samme pris og 

udbytteforudsætninger som for de konventionelle bedrifter, idet betydning på nationalt plan er meget 

begrænset, da arealet med silomajs efter græs kun er ca. 240 ha årligt på de økologiske bedrifter.  

Tabel 10. Afgrødefordeling på bedrifter med malkekvæg afhængig af bedriftstyper, og specifikt for 

undtagelsesbrug, samt årlige ekstra omkostninger ved stigende andel af grønkorn i forhold til nuværende 

areal med grønkorn efter græs til ligelig erstatning for silomajs og vårsæd efter omlægning af græs (pr. 100 

ha). Lav og høj belægning er defineret i teksten og angivet som henholdsvis ”Lav bel.” og ”Høj bel.” 

 Andel 
grønkorn 

ift. nu-
situation 

Bedriftstype – malkekvæg 
Malkekvæg i 

alt 
Undtagelses

-brug 
Konventionel kvæg 

Økologisk kvæg 
Lav bel. Høj bel. 

Arealanvendelse (ha)  (pr. 100 ha) 

Græs permanent  6,3 5,6 8,1 6,5 6,1 

Græs i omdrift  22,1 30,6 42,1 27,6 31,3 

Silomajs   25,1 38,9 4,3 24,2 37,6 

 Heraf efter græs  3,5 5,9 2,5 3,8 5,7 

Helsæd, vår  1,3 2,1 2,4 1,7 2,4 

Grønkorn, vår  2,1 5,1 2,9 2,9 4,9 

Heraf efter græs   0,65     1,66     0,96     0,92     1,57    

Vintersæd  13,8 4,0 8,6 10,7 2,9 

Vårsæd  20,9 8,6 15,3 17,1 10,5 

 Heraf efter græs  2,2 1,4 5,4 2,6 1,7 

Andet  8,4 5,1 16,4 9,5 4,4 

I alt  100 100 100 100 100 

Omkostninger (kr.)  

Til vår-grønkorn med 
græsudlæg  

2 x 1.724 4.403 2.545 2.455 4.171 

Til vår-grønkorn med 
græsudlæg 

4 x 5.172 13.209 7.636 7.364 12.513 

Til vår-grønkorn med 
græsudlæg 

6 x 8.621 22.014 12.727 12.274 20.855 

 

Omkostninger estimeret i Tabel 10 kan på den konkrete bedrift blive lavere, såfremt der er mulighed for at 

fastholde foderforsyningen ved at etablere silomajs på andre arealer end dem, som virkemidlet vår-

grønkorn optager. De økonomiske konsekvenser heraf vil være meget afhængig af bedriftsspecifikke 
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forhold som afstand til arealer fra bedriften, sædskiftemuligheder og anvendelse af de afgrøder, som skal 

opgives for at dyrke silomajs. Dermed kan forskellen mellem indtjening ved de oprindelige afgrøder og 

værdien af grønkornfoder variere meget mellem bedrifter. Generelt vil der være det mindste økonomiske 

tab på bedrifter med lav belægning af kvæg og derfor flere ”ikke-grovfoder afgrøder” end på bedrifter med 

høj belægning, f.eks. undtagelsesbrug. 

Bedrifterne vil i varierende omfang kunne spare omkostninger til etablering af efterafgrøde, da grønkorn 

indgår som erstatning for et efterafgrødeareal. I Hansen et al. (2014) er omkostningerne til etablering af 

forskellige efterafgrøder, dvs. køb af udsæd og såning, oplyst til mellem 300 og 470 kr./ha. Den aktuelle 

besparelse vil afhænge af udbredelsen og omregningsfaktoren til efterafgrøder. F.eks. vil en seksdobling af 

arealet med vår-grønkorn med græsudlæg betyde, at arealet med grønkorn efter omlægning af græs stiger 

fra 0,9 ha (Tabel 5, række R) til et samlet areal på 4,6 ha. Dette areal vil med den maksimale 

omregningsfaktor på 3.1 (Tabel 7) kunne erstatte ca. 14 ha med efterafgrøder, hvilket betyder en 

besparelse på mellem 4.200 og 6.580 kr. Denne besparelse skal ses i sammenhæng med omkostningerne i 

samme scenarie (6 x) i Tabel 10 på mellem 8.621 og 22.014 kr. 

Klimaeffekter 
Valget af afgrødefølge efter græs har konsekvenser for klimaaftrykket. Det skyldes forskelle i gødningsnorm 

og mængden af kvælstof i planterester, som begge er kilder til lattergas, og det skyldes forskelle med 

hensyn til kulstoflagring. Vår-grønkorn med græsudlæg vil desuden føre til en reduktion af bedriftens areal 

med efterafgrøder, hvilket også påvirker mængden af kvælstof i planterester samt kulstoflagring. Derimod 

forventes virkemidlet at være neutralt i forhold til nitratudvaskning, idet effekten af græsudlæg forventes 

at kompensere det mindre areal med efterafgrøder. 

I dette afsnit vurderes klimaeffekten af at øge arealet med grønkorn i forhold til en reference, som er den 

nuværende afgrødefordeling efter omlægning af græs. Balancerne repræsenterer et samlet areal på 7,3 ha 

ud af et tænkt sædskifteareal på 100 ha; her er 27,6 ha græs i omdrift (Tabel 2), hvoraf 34,3% årligt 

omlægges (Tabel 3). Af de 34,3% bliver aktuelt 40,3% (3,8 ha) omlagt til silomajs, 27,5% (2,6 ha) omlægges 

til vårsæd, og 9,8% (0,9 ha) til grønkorn (Tabel 3). Ændringer i efterafgrødearealet er beregnet på grundlag 

af arealet med grønkorn og omregningsfaktorerne i Tabel 7. For vår-grønkorn har græsudlægget samme 

areal som hovedafgrøden i hvert scenarie. Klimaeffekten af, at grønkorn med græsudlæg formentlig vil 

blive sået i to arbejdsgange og skal høstes mindst to gange, mens silomajs og vårbyg til modenhed sås og 

høstes i hver én arbejdsgang, indgår ikke i beregningerne.  

Der er alene gennemført beregninger med forfrugtsværdi på 95 kg N/ha. Tilsvarende beregninger kan 

gennemføres med andre forudsætninger om forfrugtsværdi; dette påvirker dog ikke klimabalancen, men 

alene forholdet mellem bidrag fra tilført kvælstofgødning og kvælstof i planterester.  

Tabel 11 viser den aktuelle arealfordeling mellem silomajs, vårsæd og grønkorn efter omlægning af græs 

(Malkekvæg i alt, Tabel 10) samt de beregnede ændringer i arealfordeling ved en fordobling, henholdsvis en 

seksdobling, af arealet med grønkorn. Desuden vises de tilsvarende ændringer i mængder af tilført 

kvælstofgødning og kvælstof i planterester. Beregningsgrundlaget er identisk med det, som blev anvendt i 

Hansen et al. (2018). Tilførslen af kvælstof i planterester er baseret på data fra DCE (M.H. Mikkelsen, 

personlig meddelelse), for græs dog korrigeret på grundlag af Eriksen (2001) og Eriksen et al. (2006). 
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Tabel 11. Ændringer i afgrødefordeling og kvælstoftilførsel ved en fordobling (2 x) eller seksdobling (6 x) af 

arealet med vår-grønkorn til erstatning af silomajs og vårsæd til modenhed efter omlægning af græs.  

Afgrøde Reference 
Ændret areal ift. 

reference 

Ændret 
kvælstoftilførsel ift. 

reference 

Ændret kvælstof i 
planterester ift. 

reference 
  2 × § 6 × 2 × 6 × 2 × 6 × 
 (ha) (kg N) (kg N) 

Silomajs 3,78 -0,46 -2,30 -44 -218 -37 -183 

Vårsæd 2,58 -0,46 -2,30 -28 -138 -21 -105 

Grønkorn m. udlæg 0,92 0,92 4,60 41 207 97 483 

Ændring i kvælstoftilførsel, samlet -30 -149 39 194 

Ændring pr. ha ekstra grønkorn -32,5 -32,5 42 42 

Omregningsfaktor til efterafgrøder (Tabel 7) 1,8 3,1   

Ændring i efterafgrødeareal på bedriftsniveau (ha) -1,7 -14,3 -35 -299 
§Ændringen i areal med grønkorn, som svarer til henholdsvis en fordobling og en seksdobling af det eksisterende areal på 0,92 ha, 

antages at medføre en lige stor fortrængning af arealer med silomajs og vårsæd. 

 

Klimaeffekten, herunder kulstoflagring samt lattergasemission fra gødning og planterester, er vist i Tabel 

12. Her antages en kulstoflagring på 0,2 t C/ha for efterafgrøder, og 0,6 t C/ha for græs. Ved en fordobling 

af arealet med grønkorn er kulstoflagringen fra græsudlægget større end den fortrængte kulstoflagring fra 

efterafgrøders planterester. Ved en seksdobling af arealet med grønkorn ændres denne balance på grund 

af den langt højere omregningsfaktor (Tabel 7), og her er derfor et kulstoftab fra jorden svarende til 20 kg 

CO2-ækv/ha. 

For både kvælstof i gødning og kvælstof i planterester benyttes en emissionsfaktor på 0,01 i 

overensstemmelse med den nationale opgørelse (Nielsen et al., 2018). Ændringerne i arealet med grønkorn 

med græsudlæg påvirker ikke udledningen af lattergas, som i begge tilfælde reduceres med en effekt på -

152 kg CO2-ækv/ha. Derimod vil den mindre tilbageførsel af planterester fra efterafgrøder ved seksdobling 

af arealet med grønkorn give en reduktion i udledningen af lattergas svarende til -108 kg CO2-ækv/ha.  

Der er for begge scenarier, en fordobling eller seksdobling af arealet med grønkorn, en lille, men dog positiv 

samlet klimaeffekt, dvs. en reduktion i udledningen af drivhusgasser i form af CO2 og lattergas. 
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Tabel 12. Klimaeffekt ved fordobling (2 x) eller seksdobling (6 x) af arealet med vår-grønkorn til erstatning 

af silomajs og vårsæd til modenhed efter omlægning af græs. 

Afgrøde Tab af kulstof 
Lattergas, 

kvælstofgødning 
Lattergas, 

planterester 
Samlet 

klimaeffekt 

  2 × 6 × 2 × 6 × 2 × 6 × 2 × 6 × 
 (kg CO2-ækv) (kg CO2-ækv) (kg CO2-ækv) (kg CO2- ækv) 

Silomajs 0 0 -205 -1023 -172 -859 -376 -1882 

Vårsæd 0 0 -129 -646 -99 -494 -228 -1140 

Grønkorn m. udlæg -552 -2759 194 969 452 2260 94 470 

Ændring i alt pga. ekstra grønkorn -552 -2759 -140 -700 181 907 -510 -2552 

Effekt af ændret efterafgrødeareal 331 2851 0 0 -163 -1402 168 1449 

Samlet effekt på bedriftsniveau -221 92 -140 -700 19 -495 -342 -1103 

Ændring pr. ha ekstra grønkorn -240 20 -152 -152 20 -108 -372 -240 

 

Perspektivering  
Dyrkning af vår-grønkorn med græsudlæg efter omlægning af græs i omdrift som alternativ til efterafgrøder 

vil pålægge landmanden nogle restriktioner i forhold til arealanvendelse og sædskifte sammenlignet med 

en situation, hvor indsatskravet opfyldes med efterafgrøder. Med de givne forudsætninger, skal høst af vår-

grønkornet ske inden 1. juli, og der vil ikke være mulighed for løbende at tilpasse høsttidspunktet til f.eks. 

det aktuelle års fodersituation og -prognose. Samtidigt er det relativt omkostningstungt at omlægge fra 

især majs til vår-grønkorn med græsudlæg, hvis majsen ikke kan dyrkes andre steder i sædskiftet end efter 

omlægning af græs. Hvorvidt der på trods heraf vil være interesse for vår-grønkorn som alternativ til 

efterafgrøder, forventes at afhænge af indsatskrav i de enkelte oplande samt omregningsfaktor til 

efterafgrøder. 

Der er i ovenstående taget udgangspunkt i, at grønkorn erstatter den nuværende dyrkning af silomajs eller 

vårsæd til modenhed efter omlægning af græs. I princippet kan der være tale om, at grønkornet erstatter 

andre afgrøder, hvor effekten er anderledes end den, der her er antaget. Vår-helsæd (med græsudlæg), der 

høstes senere end grønkorn, men tidligere end vårsæd til modenhed, forventes også at kunne reducere 

udvaskningen efter omlægning af græs sammenlignet med silomajs og vårsæd høstet ved modenhed. I 

princippet vil der derfor også for helsæd med græsudlæg kunne fastsættes omregningsfaktorer til 

efterafgrøder. Der er imidlertid ikke datagrundlag til at fastsætte omregningsfaktorer for vår-helsæd og 

andre afgrøder og afgrødekombinationer, der forventes at reducere udvaskningen i forhold til f.eks. vårbyg 

til modenhed og silomajs. 
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Ny_hektype_tal TekstHekType_NY TypeArt TekstArtFuld Omdrift Hektype_tal_GLTekstHekType_GL

1 Græs i omdrift 170 Græs til fabrik (omdrift) omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 172 Lucernegræs, over 25% græs til slæt omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 174 Kløvergræs til fabrik omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 249 Udnyttet græs ved vandboring omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 260 Græs med kløver/lucerne, under 50 % omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 261 Kløvergræs, over 50% kløver (omdrif omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 262 Lucernegræs, over 50% lucerne (omdr omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 263 Græs uden kløvergræs (omdrift) omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 264 Græs og kløvergræs uden norm, under omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 265 Græs, slæt før vårsået afgrøde omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 266 Græs under 50% kløver/lucerne, ekst omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 267 Græs  under 50% kløver/lucerne, meg omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 268 Græs under 50% kløver/lucerne, lavt omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 269 Græs, rullegræs omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 270 Græs til udegrise, omdrift omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 284 Græs med vikke og andre bælgplanter omdrift 7 Græs i omdrift

1 Græs i omdrift 285 Græs og kløvergræs uden norm, over omdrift 7 Græs i omdrift

2 Græsafgrøder, permanent 248 Permanent græs ved vandboring NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 250 Permanent græs, meget lavt udbytte NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 251 Permanent græs, lavt udbytte NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 252 Permanent græs, normalt udbytte NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 255 Permanent græs, under 50% kløver/lu NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 256 Permanent kløvergræs, over 50% kløv NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 257 Permanent græs, uden kløver NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 258 Permanent græs, ø-støtte NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 259 Permanent græs, fabrik, over 6 tons NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 272 Permanent græs til fabrik NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 274 Permanent lucernegræs over 25% græs NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 275 Permanent rullegræs NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 276 Permanent græs og kløvergræs uden n NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 278 Permanent lucerne og lucernegræs ov NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 279 Permanent græs til fabrik NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 286 Permanent græs og kløvergræs uden n NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 287 Græs til udegrise, permanent NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 488 Hønsegård, permanent græs NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 920 Økologisk sommerbrak NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 993 Blomsterbræmme, ikke MFO (kontrollø NULL 8 Græsafgrøder, permanent

2 Græsafgrøder, permanent 994 Bræmme, miljøtilsagn, ikke MFO (kon NULL 8 Græsafgrøder, permanent

3 Grønkorn, vår 230 Blanding af vårkorn, grønkorn omdrift 16 Korn, grønkorn

3 Grønkorn, vår 234 Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 omdrift 16 Korn, grønkorn

3 Grønkorn, vår 701 Grønkorn af vårbyg omdrift 16 Korn, grønkorn

3 Grønkorn, vår 702 Grønkorn af vårhvede omdrift 16 Korn, grønkorn

3 Grønkorn, vår 703 Grønkorn af vårhavre omdrift 16 Korn, grønkorn

3 Grønkorn, vår 704 Grønkorn af vårrug omdrift 16 Korn, grønkorn

3 Grønkorn, vår 705 Grønkorn af vårtriticale omdrift 16 Korn, grønkorn

4 Helsæd, vår 210 Vårbyg, helsæd omdrift 11 Helsæd, vår

4 Helsæd, vår 211 Vårhvede, helsæd omdrift 11 Helsæd, vår

4 Helsæd, vår 212 Vårhavre, helsæd omdrift 11 Helsæd, vår

4 Helsæd, vår 213 Blandkorn, vårsået, helsæd omdrift 11 Helsæd, vår

5 Silomajs 216 Silomajs omdrift 11 Helsæd, vår

6 Vintersæd til modenhed 9 Vinterspelt omdrift 25 Vintersæd til modenhed

6 Vintersæd til modenhed 10 Vinterbyg omdrift 25 Vintersæd til modenhed

6 Vintersæd til modenhed 11 Vinterhvede omdrift 25 Vintersæd til modenhed

6 Vintersæd til modenhed 13 Vinterhvede, brødhvede omdrift 25 Vintersæd til modenhed

6 Vintersæd til modenhed 14 Vinterrug omdrift 25 Vintersæd til modenhed

6 Vintersæd til modenhed 15 Vinterhybridrug omdrift 25 Vintersæd til modenhed

6 Vintersæd til modenhed 16 Vintertriticale omdrift 25 Vintersæd til modenhed

6 Vintersæd til modenhed 17 Blanding af efterårssåede arter omdrift 25 Vintersæd til modenhed

6 Vintersæd til modenhed 57 Vinterhavre omdrift 25 Vintersæd til modenhed

7 Vårsæd til modenhed 1 Vårbyg omdrift 26 Vårsæd til modenhed

7 Vårsæd til modenhed 2 Vårhvede omdrift 26 Vårsæd til modenhed

7 Vårsæd til modenhed 3 Vårhavre omdrift 26 Vårsæd til modenhed

7 Vårsæd til modenhed 4 Blanding af vårsåede arter omdrift 26 Vårsæd til modenhed

7 Vårsæd til modenhed 5 Majs til modenhed omdrift 26 Vårsæd til modenhed

7 Vårsæd til modenhed 6 Vårhvede, brødhvede omdrift 26 Vårsæd til modenhed

7 Vårsæd til modenhed 8 Vårspelt omdrift 26 Vårsæd til modenhed

7 Vårsæd til modenhed 55 Vårrug omdrift 26 Vårsæd til modenhed

7 Vårsæd til modenhed 56 Vårtriticale omdrift 26 Vårsæd til modenhed

7 Vårsæd til modenhed 58 Sorghum omdrift 26 Vårsæd til modenhed

8 Andet 7 Korn + bælgsæd under 50% bælgsæd omdrift 26 Vårsæd til modenhed

8 Andet 21 Vårraps omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 22 Vinterraps omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 23 Rybs omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 24 Solsikke omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 25 Sojabønner omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 30 Ærter omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 31 Hestebønner omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 32 Sødlupin omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 35 Bælgsæd, flerårig blanding omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 36 Bælgsæd, andre typer til modenhed b omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 40 Oliehør omdrift 12 Hør og hamp

8 Andet 41 Spindhør omdrift 12 Hør og hamp

8 Andet 42 Hamp omdrift 12 Hør og hamp

8 Andet 50 Anden bredbladet afgrøde omdrift 12 Hør og hamp

8 Andet 51 Blanding bredbladet afgrøde, frø/ke omdrift 12 Hør og hamp

8 Andet 52 Quinoa omdrift 12 Hør og hamp

8 Andet 53 Boghvede omdrift 12 Hør og hamp

8 Andet 54 Bælgsæd blanding omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 101 Rajgræsfrø, alm. omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudl omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 103 Rajgræsfrø, ital. omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudl omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 105 Timothefrø omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 106 Hundegræsfrø omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 107 Engsvingelfrø omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 108 Rødsvingelfrø omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 109 Rajsvingelfrø omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 110 Svingelfrø, stivbladet omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 111 Svingelfrø, strand- omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 112 Engrapgræsfrø (marktype) omdrift 6 Frøgræs
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8 Andet 113 Engrapsgræsfrø (plænetype) omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 114 Rapgræsfrø, alm. omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 115 Hvenefrø, alm. og krybende omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 116 Rajgræs, hybrid omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 117 Rajgræs, efterårsudl. hybrid omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 118 Rajsvingelfrø, efterårsudlagt omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 120 Kløverfrø omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 121 Græsmarksbælgplanter omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 122 Kommenfrø omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 123 Valmuefrø omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 124 Spinatfrø omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 125 Bederoefrø omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 126 Blanding af markfrø til udsæd omdrift 6 Frøgræs

8 Andet 149 Kartofler, lægge- (certificerede) omdrift 13 Kartofler

8 Andet 150 Kartofler, lægge- (egen opformering omdrift 13 Kartofler

8 Andet 151 Kartofler, stivelses- omdrift 13 Kartofler

8 Andet 152 Kartofler, spise- omdrift 13 Kartofler

8 Andet 153 Kartofler, andre omdrift 13 Kartofler

8 Andet 160 Sukkerroer til fabrik omdrift 19 Rodfrugter til fabrik

8 Andet 161 Cikorierødder omdrift 19 Rodfrugter til fabrik

8 Andet 162 Blanding, andre industriafgr. omdrift 19 Rodfrugter til fabrik

8 Andet 171 Lucerne, slæt omdrift 14 Kløver og lucerne i renbestand

8 Andet 173 Kløver til slæt omdrift 14 Kløver og lucerne i renbestand

8 Andet 180 Gul sennep omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 181 Anden oliefrøart omdrift 18 Oliefrø og bælgsæd

8 Andet 182 Blanding af oliearter omdrift 18 Oliefrø og Bælgsæd

8 Andet 214 Korn og bælgsæd, helsæd, under 50% omdrift 11 Helsæd, vår

8 Andet 215 Ærtehelsæd omdrift 11 Helsæd, vår

8 Andet 220 Vinterbyg, helsæd omdrift 10 Helsæd, vinter

8 Andet 221 Vinterhvede, helsæd omdrift 10 Helsæd, vinter

8 Andet 222 Vinterrug, helsæd omdrift 10 Helsæd, vinter

8 Andet 223 Vintertriticale, helsæd omdrift 10 Helsæd, vinter

8 Andet 224 Blandkorn, efterårssået helsæd omdrift 10 Helsæd, vinter

8 Andet 235 Blanding af vinterkorn, grønkorn omdrift 16 Korn, grønkorn

8 Andet 247 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrif omdrift 3 Arealer med tilsagn under miljøordninger

8 Andet 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdri omdrift 3 Arealer med tilsagn under miljøordninger

8 Andet 254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), perman NULL 3 Arealer med tilsagn under miljøordninger

8 Andet 271 Rekreative formål NULL 23 Udyrkede arealer, vildtagre

8 Andet 273 Lucerne til fabrik omdrift 14 Kløver og lucerne i renbestand

8 Andet 277 Kløver til fabrik omdrift 14 Kløver og lucerne i renbestand

8 Andet 280 Fodersukkerroer omdrift 2 Andre foderafgrøder

8 Andet 281 Kålroer omdrift 2 Andre foderafgrøder

8 Andet 282 Fodermarvkål omdrift 2 Andre foderafgrøder

8 Andet 283 Fodergulerødder omdrift 2 Andre foderafgrøder

8 Andet 305 Permanent græs, uden udbetaling af NULL 23 Udyrkede arealer, vildtagre

8 Andet 306 Græs i omdrift, uden udbetaling af omdrift 23 Udyrkede arealer, vildtagre

8 Andet 308 MFO-brak, sommerslåning omdrift 23 Udyrkede arealer, vildtagre

8 Andet 309 Udyrket areal ved vandboring omdrift 23 Udyrkede arealer, vildtagre

8 Andet 310 Brak, sommerslåning omdrift 23 Udyrkede arealer, vildtagre

8 Andet 311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 312 20-årig udtagning omdrift 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 313 20-årig udtagning af agerjord med f NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 314 20-årig udtagning med tilsagn om sk NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 315 Miljøgræs med udtagning NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 316 Udtagning med fastholdelse, ej land NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 317 Vådområder med udtagning omdrift 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 319 MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsar NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 320 Braklagte randzoner NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 321 Miljøtiltag, ej landbrugsarealer NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 322 Minivådområder, projekttilsagn NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 323 MFO-udyrket areal ved vandboring omdrift 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 324 Blomsterbrak omdrift 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 325 MFO-Blomsterbrak omdrift 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 326 Ej landbrug, MSO, omlagt fra perman NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 327 MFO-bræmme, sommerslåning omdrift 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 328 MFO-bræmme med blomsterblanding omdrift 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 329 MFO-bræmme, miljøtilsagn omdrift 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 334 MFO-bræmme, forårsslåning omdrift 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 335 MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 336 MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 337 MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 338 Brak, forårsslåning omdrift 23 Udyrkede arealer, vildtagre

8 Andet 339 MFO-brak, forårsslåning omdrift 23 Udyrkede arealer, vildtagre

8 Andet 340 Randzoneordning uden udtagning omdrift 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 341 Randzoneordning med udtagning NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 342 Bestøverbrak NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 343 MFO-bestøverbrak NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 350 Miljøgræs med N-kvote omdrift 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 360 Vildtafgrøder NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 361 Ikke støtteberettiget landbrugsareal NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 400 Asieagurker omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 401 Asparges NULL 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 402 Bladselleri omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 403 Blomkål omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 404 Broccoli omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 405 Courgette, squash omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 406 Grønkål omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 407 Gulerod omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 408 Hvidkål omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 409 Kinakål omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 410 Knoldselleri omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 411 Løg omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 412 Pastinak omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 413 Rodpersille omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 415 Porre omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 416 Rosenkål omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 417 Rødbede omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 418 Rødkål omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 420 Salat (friland) omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 421 Savoykål, spidskål omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder



8 Andet 422 Spinat omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 423 Sukkermajs omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 424 Ærter, konsum omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 429 Jordskokker, konsum omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 430 Bladpersille omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 431 Purløg omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 432 Krydderurter (undtagen persille og omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 433 Krydderurter, andre omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 434 Grøntsager, andre (friland) omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 440 Solhat omdrift 17 Medicinplanter

8 Andet 448 Medicinpl., en- og toårige omdrift 17 Medicinplanter

8 Andet 449 Medicinpl., stauder omdrift 17 Medicinplanter

8 Andet 450 Grøntsager, blandinger omdrift 9 Grøntsager, friland, særlige støtterettigheder

8 Andet 486 Hønsegård uden plantedække omdrift 23 Udyrkede arealer, vildtagre

8 Andet 487 Skovlandbrug NULL 22 Trækulturer

8 Andet 489 Havtorn NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 491 Storfrugtet tranebær NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 492 Tyttebær NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 493 Surbær NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 494 Japan kvæde NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 495 Morbær NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 496 Medicinpl., vedplanter NULL 17 Medicinplanter

8 Andet 497 Planteskolekulturer, vedplanter, ti NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 498 Containerplads 4. vedpla NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 499 Lukket system NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 500 Buske og træer NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 501 Stauder omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 502 Blomsterløg omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 503 En- og to-årige planter omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 504 Solbær, stiklingeopformering NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 505 Ribs, stiklingeopformering NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 506 Stikkelsbær, stiklingeopformering NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 507 Hindbær, stiklingeopformering NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 508 Andre af slægten Vaccinium NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 509 Trækvæde NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 510 Melon NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 511 Græskar NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 512 Rabarber NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 513 Jordbær NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 514 Solbær NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 515 Ribs NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 516 Stikkelsbær NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 517 Brombær NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 518 Hindbær NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 519 Blåbær NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 520 Surkirsebær uden undervækst af græs NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 521 Surkirsebær med undervækst af græs NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 522 Blomme uden undervækst af græs NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 523 Blomme med undervækst af græs NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 524 Sødkirsebær uden undervækst af græs NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 525 Sødkirsebær med undervækst af græs NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 526 Hyld NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 527 Hassel NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 528 Æbler NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 529 Pærer NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 530 Vindrue NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 531 Anden træfrugt NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 532 Anden buskfrugt NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 533 Rønnebær NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 534 Hyben NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 535 Bærmispel NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 536 Spisedruer NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 537 Valnød (almindelig) NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 538 Kastanje (ægte) NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 539 Blandet frugt NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 540 Tomater omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 541 Agurker omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 542 Salat (drivhus) omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 543 Grøntsager, andre (drivhus) omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 544 Snitblomster og snitgrønt omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 545 Potteplanter NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 547 Planteskolekulturer, stauder omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 548 Småplanter, en-årige omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 549 Lukket system 1 (en-årige) omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 550 Lukket system 2 (stauder og vedpl.) omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 551 Moskusgræskar omdrift 5 Frugt og bær

8 Andet 552 Mandelgræskar omdrift 5 Frugt og bær

8 Andet 553 Centnergræskar omdrift 5 Frugt og bær

8 Andet 560 Containerplads 1 (frugtbuske) NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 561 Containerplads 2 (en-årige) omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 562 Containerplads 3 (stauder og vedpl.) omdrift 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 563 Svampe, champignon NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 564 Containerplads NULL 20 Småplanteproduktion og planteskoleplanter. Frilandsafgrøder

8 Andet 570 Humle NULL 5 Frugt og bær

8 Andet 576 Skovrejsning (statslig) - forbedring af vand NULL 22 Trækulturer

8 Andet 577 Skov med biodiversitetsformål NULL 22 Trækulturer

8 Andet 578 Skovrejsning – forbedring af vandmi NULL 22 Trækulturer

8 Andet 579 Tagetes, sygdomssanerende plante omdrift 23 Udyrkede arealer, vildtagre

8 Andet 580 Skovdrift, alm. NULL 22 Trækulturer

8 Andet 581 Nyplantning i skov med træhøjde und NULL 22 Trækulturer

8 Andet 582 Pyntegrønt, økologisk jordbrug NULL 22 Trækulturer

8 Andet 583 Juletræer og pyntegrønt på landbrug NULL 22 Trækulturer

8 Andet 584 Juletræer og pyntegrønt i fredskov NULL 22 Trækulturer

8 Andet 585 Skovrejsning i projektområde, som i NULL 22 Trækulturer

8 Andet 586 Offentlig skovrejsning NULL 22 Trækulturer

8 Andet 587 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord NULL 22 Trækulturer

8 Andet 588 Statslig skovrejsning NULL 22 Trækulturer

8 Andet 589 Bæredygtig skovdrift NULL 22 Trækulturer

8 Andet 590 Bæredygtig skovdrift i Natura 2000- NULL 22 Trækulturer

8 Andet 591 Lavskov NULL 4 Energiskov og anden produktion

8 Andet 592 Pil NULL 4 Energiskov og anden produktion



8 Andet 593 Poppel (0-100 træer pr. ha) NULL 4 Energiskov og anden produktion

8 Andet 594 El NULL 4 Energiskov og anden produktion

8 Andet 596 Elefantgræs NULL 4 Energiskov og anden produktion

8 Andet 597 Rørgræs NULL 4 Energiskov og anden produktion

8 Andet 598 Sorrel NULL 4 Energiskov og anden produktion

8 Andet 599 Poppel (100 - 400 træer pr. ha) NULL 4 Energiskov og anden produktion

8 Andet 602 MFO - Pil NULL 4 Energiskov og anden produktion

8 Andet 603 MFO - Poppel (0-100 træer pr. ha) NULL 4 Energiskov og anden produktion

8 Andet 604 MFO - El NULL 4 Energiskov og anden produktion

8 Andet 605 MFO - Lavskov NULL 4 Energiskov og anden produktion

8 Andet 606 MFO - Poppel (100 - 400 træer pr. ha) NULL 4 Energiskov og anden produktion

8 Andet 650 Chrysanthemum Garland, frø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 651 Dildfrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 652 Kinesisk kålfrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 653 Karsefrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 654 Rucolafrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 655 Radisefrø (inklusiv olieræddikefrø) omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 656 Bladbedefrø, rødbedefrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 657 Grønkålfrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 658 Gulerodsfrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 659 Kålfrø (hvid- og rødkål) omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 660 Persillefrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 661 Kørvelfrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 662 Majroefrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 663 Pastinakfrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 664 Skorzonerrod/skorzonerrodfrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 665 Havrerodfrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 666 Purløgsfrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 667 Timianfrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 668 Blomsterfrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 669 Andet havefrø omdrift 1 Andet havefrø

8 Andet 706 Grønkorn af vinterbyg omdrift 16 Korn, grønkorn

8 Andet 707 Grønkorn af vinterhvede omdrift 16 Korn, grønkorn

8 Andet 708 Grønkorn af vinterhavre omdrift 16 Korn, grønkorn

8 Andet 709 Grønkorn af vinterrug omdrift 16 Korn, grønkorn

8 Andet 710 Grønkorn af hybridrug omdrift 16 Korn, grønkorn

8 Andet 711 Grønkorn af vintertriticale omdrift 16 Korn, grønkorn

8 Andet 777 Ex-non-food brak NULL 27 Øvrige arealer

8 Andet 888 Nye tilsagn uden råderet v. ansøgni NULL 27 Øvrige arealer

8 Andet 900 Øvrige afgrøder NULL 27 Øvrige arealer

8 Andet 901 Naturarealer NULL 27 Øvrige arealer

8 Andet 902 Naturlignende arealer NULL 27 Øvrige arealer

8 Andet 903 Lysåbne arealer i skov NULL 27 Øvrige arealer

8 Andet 904 Åbne arealer i skov NULL 27 Øvrige arealer

8 Andet 905 Anden anvendelse på tilsagnsarealer NULL 21 Særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn eller miljøtiltag

8 Andet 906 Afmeldte arealer NULL 27 Øvrige arealer

8 Andet 907 Naturarealer, økologisk jordbrug NULL 27 Øvrige arealer

8 Andet 908 Naturarealer, ansøgning om miljøtil NULL 27 Øvrige arealer

8 Andet 910 Ikke anmeldt mark NULL 27 Øvrige arealer

8 Andet 921 Bar jord NULL 27 Øvrige arealer

8 Andet 943 Kløvergræs med over 50% kløver, udl NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 944 Kløvergræs med over 50% kløver, udl NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 945 Kløvergræs med over 50% kløver, udl NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 946 Græs/kløvergræs med over 50% kløver NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 960 Græs, udlæg/efterslæt efter grønkor NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 961 Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/ NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 962 Græs, udlæg/efterslæt efter korn/si NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 963 Kløvergræs med under 50% kløver, ud NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 964 Kløvergræs med under 50% kløver, ud NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 965 Kløvergræs med under 50% kløver, ud NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 966 Græs/kløvergræs med under 50% kløve NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 968 Pligtige efterafgrøder NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 970 Udlæg og efterafgrøder til grøngødn NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 972 Mellemafgrøder NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 975 Græs, slæt før vårsået afgrøde NULL 15 Koder for udlæg og efterafgrøder

8 Andet 991 Bræmme, forårsslåning, ikke MFO (ko NULL 23 Udyrkede arealer, vildtagre

8 Andet 992 Bræmme, sommerslåning, ikke MFO (ko NULL 23 Udyrkede arealer, vildtagre

8 Andet 995 Slettet mark NULL 24 Ukendt

8 Andet 996 Græs i omdrift, aktivitetskrav ikke omdrift 24 Ukendt

8 Andet 997 ikke kontrolleret afgrøde (kontroll NULL 24 Ukendt

8 Andet 998 Ukendt afgrøde NULL 24 Ukendt

8 Andet 999 Ugyldig afgrødekode NULL 24 Ukendt
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