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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket, at 
AU fastsætter kvælstof- og fosfornormer til græs med kløver/lucerne under 50% bælgplanter udlagt i vin-
terkorn (omdrift) og græs med kløver/lucerne over 50% bælgplanter udlagt i vinterkorn (omdrift). 

Ifølge bestilling er baggrunden, at græs etableret i efteråret 2021 i efterårsudlagte kornafgrøder kan tælle 
som et græsareal i hele 2022. Koderne skal således afspejle den udbredte praksis, hvor der om efteråret 
udlægges vinterkorn (til grønkorn) sammen med et græsudlæg. Grønkornet høstes senest i maj/juni, hvor-
efter græsudlægget fortsætter som græsmark. Desuden nævnes i bestillingen, at forslaget har ophæng i 
en ny bioordning i CAP2020. 

Landbrugsstyrelsen oplyser, at de eksisterende normer ikke vurderes at kunne anvendes, da der med den 
beskrevne dyrkningspraksis etableres grønkorn med lav udsædsmængde, hvilket normerne om muligt 
gerne må tage højde for. Dog oplyses det endvidere, at normerne kan tage udgangspunkt i nuværende 
normer for grønkorn af vinterhvede og kløvergræs med hhv. over/under 50% kløver, udlæg /efterslæt ef-
ter grønkorn o.l. høstet i maj/juni efter grønkorn. De to koder bør tage højde for, at græsudlægget består 
af hhv. over og under 50% kløver. 

Besvarelse 

I praksis kan udlæg af kløvergræs etableres i perioden 10.-20. august i grønkorn af vinterhvede som 
dæksæd (Frandsen, 2020). Grønkorn og kløvergræs skårlægges i det efterfølgende år ved 1. slæt efter 
15. maj før begyndende skridning af vinterhvede og græs, og der benyttes 30-60 kg vinterhvede pr. ha 
som dæksæd. En forsøgsserie udført ved økologisk dyrkning, som blev gennemført i 2009 og 2010, viser, 
at der typisk vil kunne høstes tre slæt i alt ved en sådan strategi (Pedersen, 2010). Forsøgsserien viser 
ligeledes, at en såtid midt i august giver større udbytte sammenlignet med såning i begyndelsen af 
september, og at udbyttet i første slæt ikke var påvirket af, om der var dæksæd af vinterhvede (50 kg 
udsæd pr. ha) eller ej. Desuden var det samlede udbytte og kvalitet af de tre slæt ikke påvirket af, om der 
var dæksæd eller ej. Der blev i alt høstet omkring 8.000 FE pr. ha ved etablering af udlæg af kløvergræs i 
grønkorn af vinterhvede midt i august ved økologisk dyrkningspraksis.  

Forsøgene i Pedersen (2010) blev gennemført under økologiske forhold og afgrøden derfor gødsket med 
husdyrgødning. For at opnå et mere repræsentativt datagrundlag ville det være hensigtsmæssigt at 
gennemføre forsøg, hvor udlæg af kløvergræs blev etableret i grønkorn af vintersæd som dæksæd ved 
konventionel dyrkningspraksis.  

I og med at der benyttes en forholdsvis lav udsædsmængde af vintersæd, og at forsøg viser, at udbyttet 
ikke påvirkes af, om udlæg i kløvergræs etableres i grønkorn af vinterhvede eller ej, kan vintersæd til 
grønkorn tilnærmelsesvis betragtes som en græskomponent i udlæg af kløvergræs. Forsøg viser også, at 
udbytteniveauet er sammenligneligt med udbyttenormerne angivet i Vejledningen (Landbrugsstyrelsen, 
2021) for afgrødekoden ”Græs med kløver/lucerne under 50 pct. bælgplanter (omdrift) (260)”.  

Det anbefales på baggrund af ovenstående, at ”Græs med kløver/lucerne under 50% bælgplanter udlagt 
i vinterkorn (omdrift)” for både kvælstof- og fosfornormer sidestilles med afgrødekode 260 i Vejledningen 
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(Landbrugsstyrelsen, 2021), mens ”Græs med kløver/lucerne over 50% bælgplanter udlagt i vinterkorn 
(omdrift)” sidestilles med afgrødekode 261 ”Kløvergræs over 50 pct. kløver (omdrift)”. 
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