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Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 28. juni 2019 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at vurdere, om 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 plig-
tige efterafgrøder og i modellen for målrettet regulering. I bestillingen er der stillet syv 
spørgsmål. 
 
Første del af besvarelsen blev leveret 15. november 2019 og adresserer fem af de 
syv stillede spørgsmål. Nærværende besvarelse er del 2, og adresserer de to sidste 
spørgsmål, vedr. effekt af de nuværende græsareal og dødvægt.  
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Elly Møller Hansen, 
seniorforsker Ingrid K. Thomsen, akademisk medarbejder Birger F. Pedersen samt se-
niorforsker Christen D. Børgesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. 
Akademisk medarbejder Finn P. Vinther fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Univer-
sitet har været fagfællebedømmer, og notatet er revideret i lyset af hans kommenta-
rer. Specialkonsulent Lene Hegelund har være kvalitetssikrer fra DCA-centerenheden 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
7.06 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2019-2022”.  
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Lene Hegelund 
Specialkonsulent, DCA-centerenheden 
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Græs som virkemiddel i kvælstofreguleringen (Del 2)  
Elly Møller Hansen, Ingrid K. Thomsen, Birger F. Pedersen og Christen D. Børgesen, Institut for 
Agroøkologi, AU. 
 
Baggrund 
I en bestilling fremsendt d. 28. juni 2019 bad Landbrugsstyrelsen (LBST) DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug – om en vurdering af, hvorvidt der kunne fastsættes en eller flere 
omregningsfaktorer for græs som virkemiddel, således at græs kunne anvendes som alternativ til 
efterafgrøder i den nuværende kvælstofregulering. Første del af besvarelsen, som vedrører fem af 
de af LBSTs syv stillede spørgsmål blev leveret 15. november 2019 (Thomsen et al., 2019). Anden 
del af besvarelsen, som vedrører de resterende to spørgsmål, besvares nedenfor. 

LBST’s to resterende spørgsmål er følgende: 

1. 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. 

2. 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 
 

Besvarelse 
Indledning 
En vurdering af effekten af det nuværende græsareal, som det efterspørges i bestillingen, 
forudsætter, at udvaskningen fra græs ses i forhold til udvaskning ved en alternativ anvendelse af 
arealet. Effekten af græsset vil i høj grad afhænge af, hvad den alternative anvendelse forventes at 
være. I nedenstående besvarelse er det antaget, at det eksisterende græsareal inden for ID15-
oplandet omlægges til den afgrødesammensætning, der er gældende for det resterende dyrkede 
areal inden for det samme ID15-opland. 
 
Af ressourcemæssige grunde er der ikke gennemført egentlige modelberegninger til fastsættelse 
af effekt af græs men hovedsageligt taget udgangspunkt i eksisterende beregninger. Ved 
beregningen af kvælstofeffekt af det nuværende græsareal er der således taget udgangspunkt i: 1) 
NLES4-modelberegnet nitratudvaskning på ID15-oplandsniveau for 2011-arealanvendelsen og 
klimanormaliseret vejrdata fra 1990-2011; 2) andelen af græs i omdrift og andelen af permanent 
græs inden for ID15-området (data fra 2017); og 3) typetal for nitratudvaskning for de to 
kategorier af græs. Ved at fratrække den summerede udvaskning fra græs (omdrift og permanent) 
fra den samlede udvaskning, er udvaskningen fra andre afgrøder end græs bestemt.  
 
Som det vil fremgå af de gennemførte beregninger, kan den anvendte tilgang til fastsættelse af 
effekt af græs give misvisende resultater først og fremmest pga. sammenstilling af 
modelberegninger og typetal. Beregningerne skal derfor alene opfattes som et forslag til, hvordan 
effekten af græs kan bestemmes, hvis der benyttes mere konsistente datasæt.     
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1. Effekten af det nuværende græsareal 
Der er taget udgangspunkt i en tidligere opgørelse af det samlede landbrugsareal pr. ID15-opland 
samt beregnet nitratudvaskning fra den umættede rodzone i ID15-oplandet. I denne opgørelse er 
udvaskningsberegningerne gennemført med den statistiske model NLES4 og er baseret på areal og 
gødningsanvendelse i 2011 samt med vejrdata for perioden 1990-2011 som beskrevet af Børgesen 
et al. (2013).  
 
Inden for hvert ID15-opland er bestemt andel af landbrugsareal med permanent græs eller græs i 
omdrift samt det totale landbrugsareal. Disse data stammer fra dataudtræk fra 2017 fra 
Landbrugsstyrelsens ansøgningsdatabase. For græs i omdrift er følgende GLR-afgrødekoder 
anvendt: 170, 171, 174, 249, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 284 og 285, og 
for permanent græs afgrødekoderne 248, 250, 251, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 272, 274, 275, 
276, 278, 279, 286, 287, 488, 920, 993 og 994 anvendt. 
 
Udvaskningen fra græs i omdrift er antaget at være 23 kg N/ha (Olesen et al. 2016, Tabel 3). 
Værdien er et gennemsnit af 25 kg N/ha (rent græs, 1.-2. år ved tilførsel af 450 kg N/ha/år) og 20 
kg N/ha (kløvergræs, 1.-2. år ved tilførsel af 120 kg N/ha/år). Disse typetal for udvaskning er 
antaget at gælde for den periode græsset befinder sig på marken og inkluderer således ikke den 
udvaskningsmæssig effekt efter omlægning af græs eller kløvergræs, hvor udvaskningen kan være 
stor, hvis der ikke sørges for at ”tætne” sædskiftet, som bl.a. er beskrevet i første del af 
besvarelsen (Thomsen et al., 2019).  
 
Udvaskningen fra permanent græs er antaget at være 12 kg N/ha, hvilket svarer til 
nitratudvaskningen fra landbrugsarealer, der permanent er taget ud af landbrugsdrift (Blicher-
Mathiesen et al., 2014). Denne udvaskning forudsætter, at der ikke foretages jordbearbejdning 
eller tilføres af gødning til arealerne. Blicher-Mathiesen et al. (2014) fremhæver, at effekten under 
visse omstændigheder først vil vise sig efter mange år. 
 
Under antagelse af ovennævnte værdier for udvaskning fra græs i omdrift (23 kg N/ha) og fra 
permanent græs (12 kg N/ha) er den samlede udvaskning fra de to typer græs i hvert ID15-opland 
beregnet. For at beregne udvaskningen fra arealer med andre afgrøder end græs er udvaskningen 
fra græsarealet (baseret på typetallene) trukket fra den totale udvaskning (baseret på NLES4), 
hvorved udvaskningen pr. ha for andre afgrøder end græs er beregnet. Beregningsmetoden er 
skitseret i Tabel 1.  
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Tabel 1. Oversigt over metode til beregning af effekt af omlægning af andre afgrøder til græs.   

Parameter Beregning Forklaring 
A  Kystvandopland (nummer). 
B  ID15-opland (nummer). 
C  Landbrugsareal i ID15-oplandet (ha).  
D  Gennemsnitlig NLES4-beregnet udvaskning fra landbrugsarealet i ID15-oplandet (kg 

N/ha). 
E C x D Total udvaskning i ID15-oplandet (kg N). 
F  Areal med græs i omdrift i ID15-oplandet (ha). 
G  Areal med permanent græs i ID15-oplandet (ha). 
H F + G Totalt græsareal i ID15-oplandet (ha). 
I F x 23 Udvaskning fra græs i omdrift i ID15-oplandet ved typetal for udvaskning på 23 kg N/ha1 

(kg N). 
J G x 12 Udvaskning fra permanent græs i ID15-oplandet ved typetal for udvaskning på 12 kg 

N/ha2 (kg N). 
K I + J Udvaskning totalt fra græs i ID15-oplandet (kg N). 
L E – K Udvaskning fra andre afgrøder end græs i ID15-oplandet (kg N). 
M C – H Areal med andre afgrøder end græs i ID15-oplandet (ha). Hvis M er mindre end 0,001, 

er værdien sat til ’mangler’. 
N L / M Udvaskning fra andre afgrøder end græs i ID15-oplandet (kg N/ha). Hvis N er negativ, er 

værdien sat til ’mangler’. 
O N – 23 Mindsket udvaskning i ID15-oplandet hvis andre afgrøder end græs omlægges til græs i 

omdrift (kg N/ha). Hvis O er negativ, er værdien sat til ’mangler’. 
P N – 12 Mindsket udvaskning i ID15-oplandet hvis andre afgrøder end græs omlægges til 

permanent græs (kg N/ha). Hvis P er negativ, er værdien sat til ’mangler’. 
1Efter Olesen et al. (2016). 
2Blicher-Mathiesen et al. (2014). 
 
Den beregnede forskel i udvaskning mellem græs i omdrift og andre afgrøder end græs (Linje O i 
Tabel 1) kan tages som et udtryk for, hvilken effekt det ville have, hvis andre afgrøder end græs i et 
ID15-opland blev omlagt til græs i omdrift. Figur 1 viser effekten af omlægning til græs i omdrift 
inden for hvert ID-15 opland. I tilfælde, hvor beregningerne har resulteret i negative værdier, er 
disse angivet som manglende. Der vil kunne udarbejdes en tilsvarende figur ud fra linje P i Tabel 1, 
svarende til den effekt en omlægning til permanent græs ville have. 

 

 



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug  13.01.2020 

4 
 

 

Figur 1. Mindsket udvaskning (kg N/ha) inden for de enkelte ID15-oplande, hvis andre afgrøder end græs 
omlægges til græs i omdrift. Værdierne skal tages med stort forbehold (se tekst). 

 

Som det fremgår af Figur 1, varierer effekten af omlægning til græs betydeligt mellem ID15-
oplandene. Disse forskelle er til dels betinget af forskelle i udvaskning fra græs og andre afgrøder 
end græs, men beregningsmetoden, hvor faste typetal kombineres med NLES-beregninger, spiller 
også en afgørende rolle. Figur 1 skal således tages med stort forbehold. 

Et eksempel på problemstillingen vedr. sammenblanding af typetal og modelberegninger er vist i 
Tabel 2. Her er der taget udgangspunkt i et ID15-område med stort græsareal i forhold til arealet 
med øvrige afgrøder. Hvis den modelberegnende gennemsnitlige udvaskning for hele 
landbrugsarealet (parameter D i Tabel 1) i et sådant område er større end den forventede 
udvaskning fra græs i omdrift (23 kg N/ha), vil en forholdsvis stor udvaskning blive tillagt øvrige 
afgrøder, der her dyrkes på et forholdsvist lille areal. Herved opnås en stor mindsket udvaskning 
pr. ha, hvis disse afgrøder omlægges til græs i omdrift. I eksemplet fremgår det, at udvaskningen 
fra andre afgrøder end græs i et enkelt lille ID15-opland kan beregnes til 226 kg N/ha, når 
udvaskningen fra græs i omdrift sættes til 23 kg N/ha (Olesen et al., 2016), hvorved effekten ved 
omlægning til græs bliver 203 kg N/ha.  
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Ifølge Børgesen et al. (2019) er udvaskningen fra kløvergræs bestemt for LOOP-oplande betydelig 
højere end de 23 kg N/ha, som blev skønnet af Olesen et al. (2016). I gennemsnit af 63 
observationer var udvaskningen således 57 kg N/ha. Den højere udvaskning skyldes formentlig 
både forskelle i jord- og klimaforhold og benyttelse, f.eks. afgræsning, tidspunkt for tilførsel af 
gødning og jordbearbejdning. Tages der udgangspunkt i en udvaskning fra græs på 57 kg N/ha, 
viser Tabel 2, at effekten af omlægning bliver reduceret til 12 kg N/ha. Eksemplet viser vigtigheden 
af at benytte værdier, der afspejler de aktuelle forhold i de enkelte ID15-oplande.    

Tabel 2. Eksempler på betydning af typetal for udvaskning fra græs i omdrift (23 eller 57 kg N/ha). 
Kolonnenumre (C-O) svarende til Tabel 1 er angivet øverst i tabellen.       

C D F G H M N O 
Landbrugs-

areal 
(ha) 

Gns. udv. 
(kg N/ha) 

Græs, 
omdrift 

(ha) 

Græs 
permanent 

(ha) 

Græs 
i alt 
(ha) 

Andre 
afgrøder 

(ha) 

Udvaskning 
fra andre 
afgrøder  
(kg N/ha) 

Mindsket udvaskning hvis 
andre afgrøder omlægges 

til græs i omdrift 
(kg N/ha) 

Typetal for udvaskning fra græs i omdrift 23 kg N/ha og fra permanent græs 12 kg N/ha 
122 31 41 73 114 9 226 203 

Typetal for udvaskning fra græs i omdrift 57 kg N/ha og fra permanent græs 12 kg N/ha 
122 31 41 73 114 9 69 12 

 

I bestillingen efterspørges effekten af græs på både ID15 og kystoplandsniveau. Den skitserede 
metode vil også kunne bruges på kystvandsoplandsniveau, men på baggrund af den store 
usikkerhed, der er ved at kombinere de anvendte typetal og modelberegninger, er det valgt at 
undlade yderligere beregninger. 

 

Problemstillinger og forbehold 
Den ovenfor anvendte fremgangsmåde skal alene betragtes som en metode til fastsættelse af den 
udvaskningsreducerende effekt af græs, mens de viste resultater skal tages med stort forbehold. 
Forbeholdende skyldes flere faktorer, herunder bl.a.:     
 

• De modelberegnede udvaskningsdata er fra 2011, mens data for udbredelse af græsarealer 
er fra 2017. Der er således ikke taget hensyn til eventuelle ændringer i græsarealer fra 
2011 til 2017, hvilket er en fejlkilde i beregningerne.  

• Kvælstofnormen i 2011, som den modelberegnede udvaskning bygger på, var reduceret i 
forhold til nuværende kvælstofnorm, som tillader, at der gødes op til økonomisk optimalt 
udbytte. Data for udvaskning fra 2011 forventes derfor ikke at være repræsentative for den 
nuværende gødningsanvendelse. 

• Typetallene for udvaskning fra græs i omdrift og fra permanent græs er benyttet uden 
hensyntagen til, hvilke afgrødekoder, der indgår i de to typer græs og er ikke 
differentierede i forhold til gødningsniveau, jordtype og klima. Generelt vil typetal, som 
ikke relaterer sig til jordtype og vejrforhold, kun kunne give et meget groft estimat, og hvis 
de som her kombineres med modelberegninger, vil det resultere i misvisende resultater.    
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De estimerede værdier for effekt af græs i omdrift skal især tages med stort forbehold i 
ID15-områder med stort græsareal i forhold til areal af øvrige afgrøder. Hvis den 
modelberegnende udvaskning for hele landbrugsarealet er væsentlig anderledes end 
typetallene, vil denne forskel blive tillagt øvrige afgrøder og resultere i store effekter ved 
beregninger, hvis disse afgrøder omlægges til græs. For at kunne gennemføre en mere 
konsistent analyse skal vekselvirkninger mellem jordtype, nedbørsforhold indgå, og der 
skal bruges et eller flere års landbrugsdata med gødningsforbrug og arealanvendelse.  
 

2. Håndtering af dødvægt 
I første del af nærværende besvarelse (Thomsen et al., 2019) blev der taget udgangspunkt i et 
scenarie, hvor valg af afgrøde efter omlægning af græs kunne blive et virkemiddel og et alternativ 
til efterafgrøder. Virkemidlet i scenariet er dyrkning af vår-grønkorn med græsudlæg efter 
omlægning af græsmarker, og Thomsen et al. (2019) skitserer de forudsætninger, som er antaget 
at gælde for virkemidlet. Omregningsfaktoren mellem grønkorn og efterafgrøder blev beregnet i 
forhold til dødvægtsarealet, dvs. det areal, der i forvejen dyrkes med grønkorn med græsudlæg 
efter omlægning af græsmarker, samt den forventet udbredelse af vår-grønkorn med græsudlæg, 
såfremt virkemidlet skulle blive implementeret. 
 
I Thomsen et al. (2019) behandles afgrødevalg og omregningsfaktorer efter omlægning af 
græsmarker. I princippet kan der ligeledes beregnes omregningsfaktorer for græsmarker inden 
omlægning, dvs. for den periode hvor græsset dyrkes og altså ikke alene i omlægningssituationen. 
Med de forudsætninger, der normalt lægges til grund for beregning af omregningsfaktorer, og som 
indgår i bl.a. Thomsen et al. (2019), vil det imidlertid forudsætte, at arealet med græs stiger i 
forhold til den nuværende udbredelse. Den nuværende udbredelse af græs ville skulle betragtes 
som dødvægt, og effekt og omregningsfaktorer til efterafgrøder ville skulle justeres i forhold hertil. 
 
I Thomsen et al. (2019) er dødvægten, dvs. nuværende udbredelse af grønkorn, beregnet som et 
gennemsnit for malkekvæg generelt for hele landet. I princippet kan dødvægten håndteres på 
forskellige niveauer samt med forskellige effekter af de efterafgrøder, der erstattes. Tilsvarende vil 
der kunne beregnes dødvægt og omregningsfaktorer til efterafgrøder afhængigt af, hvorvidt det 
øgede areal med græs dyrkes med permanent græs eller græs i omdrift, der som vist i Tabel 1 
(parametrene N og O) forventes at reducere udvaskningen til forskellige niveauer. Håndtering og 
fastsættelse af dødvægt er således hovedsageligt et administrativt valg. Et generelt krav vil dog 
være et øget areal med græs, hvis græs som virkemiddel skal håndteres på samme måde som 
andre virkemidler f.eks. tidligt sået vintersæd (Thomsen et al., 2014) og grønkorn i forbindelse 
med omlægning af græsmarker (Thomsen et al., 2019). 
 
Konklusioner 
Der er i en tidligere besvarelse på baggrund af typetal beregnet udvaskning fra forskellige 
sædskifter, hvilket gav en indikation af konsekvenserne af en øget andel af græs (Hansen et al., 
2018). Ovennævnte beregninger angiver en metode til at estimere effekten af at omlægge andre 
afgrøder til græs, men de gennemførte beregninger viser, at der er store usikkerheder ved at 
kombinere typetal med modelberegnet udvaskning. En mere retvisende tilgang til at bestemme 
effekten af græs forudsætter således samhørende modelberegnede værdier for udvaskning fra 
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græs og andre afgrøder. Hvis dyrkning af græs indføres som virkemiddel, vil dødvægten af det 
nuværende græsareal kunne håndteres på forskellige niveauer, men det vil generelt forudsætte et 
øget græsareal i forhold til en given referencesituation.  
 
Referencer 
Blicher-Mathiesen, G., Andersen, H.E., Rasmussen, J., Strandgaard, M.T., Hasler, B., Martinsen, L., 
Møller, F., 2014. Permanent udtagning af omdriftsjord. I: Eriksen, J., Jensen, P.N. og Jacobsen, B.H. 
(redaktører), Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering, 
side 82-91. 

Børgesen, C.D., Sørensen P., Blicher-Mathiesen G., Kristensen M.K., Pullens, J.W.M., Zhao J., 
Olesen J.E., 2019. NLES5 - An empirical model for predicting nitrate leaching from the root zone of 
agricultural land in Denmark. Aarhus University, DCA - Danish Centre for Food and Agriculture. 116 
p. DCA report No. 163. http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport163.pdf.  

Børgesen, C. D., Jensen P.N., Blicher-Mathiesen, G., Schelde K., 2013. Udviklingen i 
kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007 - 2011. 
Evaluering af implementerede virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt en 
fremskrivning af planlagte virkemidlers effekt frem til 2015. DCA rapport nr. 31, 153 s. Aarhus 
Universitet. https://pure.au.dk/portal/files/68362856/dcarapporten31.pdf 

Hansen, E.M, Thomsen, I.K., Petersen, S.P, Lærke, P.E., Pedersen, B.F., Rasmussen, J., Christensen, 
B.T., Jørgensen, U., Eriksen J., 2018. Muligheder for reduktion af næringsstoftab i græsrige 
sædskifter. Notat til Landbrugsstyrelsen 15. maj 2018. 
https://pure.au.dk/portal/files/127151867/Besvarelse_Mulighed_for_reduktion_af_n_ringsstofta
b_i_gr_srige_s_dskifter.pdf. 

Olesen, J.E., Jørgensen, U., Hermansen, J.E., Petersen, S.O., Søegaard, K., Eriksen, J., Schjønning, P., 
Greve, M.H., Greve, M.B., Thomsen, I.K., Børgesen, C.D., Vinther, F.P., 2016. Græsdyrknings klima- 
og miljøeffekter. Notat til Miljø- og Fødevareministeriets departement 29. januar 2016. 
http://pure.au.dk/portal/files/99336628/F_lgebrev_og_Besvarelse_Gr_sdyrknings_klima_og_milj_
effekter_29012015.pdf. 

Thomsen, I.K., Pedersen, B.F., Kristensen, T., Petersen, S.O., Eriksen, J., Hansen, E.M., 2019. Græs 
som virkemiddel i kvælstofreguleringen (Del 1). Notat til Landbrugsstyrelsen 15. november 2019. 
https://pure.au.dk/portal/files/172085972/Gr_s_som_virkemiddel_m_bilag1_Nov2019.pdf. 

Thomsen, I.K., Vinther, F.P., Hansen, E.M., Jørgensen, L.N., Kudsk, P., 2014. Notat vedrørende 
baggrundsdata til brug for den fremtidige arealregulering – besvarelse af spørgsmål A1-10. Notat 
til NaturErhvervstyrelsen 5. marts 2014. 
http://pure.au.dk/portal/files/83234053/Notat_vedr_Baggrundsdata_arealregulering_A1_10_050
314.pdf. 

http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport163.pdf
https://pure.au.dk/portal/files/68362856/dcarapporten31.pdf
https://pure.au.dk/portal/files/127151867/Besvarelse_Mulighed_for_reduktion_af_n_ringsstoftab_i_gr_srige_s_dskifter.pdf
https://pure.au.dk/portal/files/127151867/Besvarelse_Mulighed_for_reduktion_af_n_ringsstoftab_i_gr_srige_s_dskifter.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/99336628/F_lgebrev_og_Besvarelse_Gr_sdyrknings_klima_og_milj_effekter_29012015.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/99336628/F_lgebrev_og_Besvarelse_Gr_sdyrknings_klima_og_milj_effekter_29012015.pdf
https://pure.au.dk/portal/files/172085972/Gr_s_som_virkemiddel_m_bilag1_Nov2019.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/83234053/Notat_vedr_Baggrundsdata_arealregulering_A1_10_050314.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/83234053/Notat_vedr_Baggrundsdata_arealregulering_A1_10_050314.pdf

	Følgebrev
	DOK Græs som virkemiddel del 2
	Besvarelse
	Indledning
	Problemstillinger og forbehold

	2. Håndtering af dødvægt
	Konklusioner
	Referencer



