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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling sendt 7. oktober 2021 til DCA – Nationalt Center for Fødevarer 

og Jordbrug - ved Aarhus Universitet (AU) ønsket en vurdering af kvælstofudvaskningen ved afpudsning 

og slåning af græs på arealer med MFO-græsudlæg i perioden 25. juli til 20. oktober under den 

forudsætning, at plantedækket fortsat har en tilstrækkelig dækningsgrad. Vurdering af dækningsgraden 

foretages ifølge bestillingen efter den såkaldt trappemodel. 

 

LBST anfører i bestillingen, at der med MFO-græsudlæg forstås udlæg af græs, bælgplanter eller 

blandinger af disse udsået i en hovedafgrøde senest 30. juni i ansøgningsåret eller i en vinterafgrøde året 

før. Samtidigt oplyses, at der er forbud mod at sprøjte MFO-græsudlæg, mens det er tilladt at tage slæt og 

afgræsse disse arealer. Dog oplyses det videre, at det ikke er tilladt at slå eller afpudse MFO-græsudlæg 

og efterlade det afslåede materiale på arealerne i den periode, hvor MFO-græsudlægget skal være på 

arealet; det vil sige fra høst af hovedafgrøden til den tilladte destruktionsdato. Efter den tilladte 

destruktionsdato er der ingen begrænsninger i forhold til afpudsning og slåning. 

 

Baggrunden for bestillingen er ifølge LBST en henvendelse fra et frøfirma, som efterlyser en begrundelse 

for, at det ikke er tilladt at afpudse MFO-græsudlæg. Bestillingen oplyses at relatere til et notat fra 2017 

(Hansen et al., 2017), hvor AU vurderer kvælstofeffekten ved at tillade afgræsning eller slæt af MFO-

græsudlæg. 

Besvarelse 

I bestillingen, der lå til grund for Hansen et al. (2017), blev der bl.a. ønsket en vurdering af kvælstofeffekten 

ved at tillade slæt på arealer med MFO-græsudlæg i perioden 25. juli til 20. oktober. Det blev anført, at slæt 

skulle forstås som slåning inkl. fjernelse af det afslåede plantemateriale.  

Hansen et al. (2017) konkluderede på baggrund af den fremsendte bestilling, at MFO-græsudlæg ville 

være lige så effektive til at reducere kvælstofudvaskningen som MFO-efterafgrøder, og at slæt med fjer-

nelse af plantebiomasse yderligere ville mindske udvaskningsrisikoen. Når det i Hansen et al. (2017) ekspli-

cit konkluderes, at udvaskningsrisikoen mindskes ved fjernelse af plantebiomasse, skyldes det, at denne 

formulering var angivet i den daværende bestilling. Der blev således ikke i notatet taget stilling til udvask-

ningsrisikoen ved afpudsning, hvor den afklippede biomasse ikke fjernes.  

Det vurderes fortsat, at MFO-græsudlæg er lige så effektiv til at reducere kvælstofudvaskningen som MFO-

efterafgrøder, og at slæt med fjernelse af plantebiomasse yderligere vil mindske udvaskningsrisikoen.  
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Ved efterladelse af plantemateriale på marken antages, at det afklippede materiale fordeles forholdsvist 

ensartet på arealet, idet uensartet fordeling vil kunne medføre reduceret udbytte i f.eks. en efterfølgende 

frøgræsmark. Under forudsætning af at plantedækket i løbet af MFO-perioden har en tilstrækkelig dæk-

ningsgrad (Landbrugsstyrelsen, 2021a og 2021b) vurderes, at udvaskningsrisikoen ikke øges signifikant ved 

at efterlade afslået materiale fra afpudsning. Dette baseres bl.a. på, at et ensartet plantedække, der har 

tilstrækkelig dækningsgrad, forventes at være i stand til at optage kvælstof, der eventuelt måtte minerali-

seres fra det afklippede materiale i den pågældende periode, dvs. indtil 20. oktober, alternativt 2. novem-

ber, hvis hovedafgrøden er høstet senere end 20. august (Landbrugsstyrelsen, 2021a).  
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