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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling fremsendt 25. februar 2022 til DCA - Nationalt Center for Fø-

devarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet (AU) - bedt AU om en afklaring af, i hvilken periode første slæt 

skal tages for græs udlagt i vinterkorn til grønkorn, hvis der skal opnås en kulstofopbygning som for øvrige 

græsarealer. Afklaringen skal dække vintergrønkorn med dels udlæg af kløver/lucerne under 50% bælg-

planter dels udlæg af græs med kløver/lucerne over 50% bælgplanter. Såfremt der ikke er datagrundlag 

for at fastsætte en periode for første slæt, ønsker LBST, at AU angiver en vurdering af problemstillingen.  

Som baggrund for bestillingen oplyser LBST, at der fra 2023 udbydes en 1-årig ordning under eco-scheme, 

der fremmer en mere miljø- og klimavenlig praksis for græsarealer. Hensigten hermed er at opnå effekter 

til gavn for miljø og klima ved at yde støtte til en længere omdriftstid for græsarealer. Det oplyses i bestillin-

gen, at en forudsætning for at opnå støtte er, at arealet i en periode på to eller flere sammenhængende år 

op til støtteåret både har været udlagt med græs (omdriftsgræs eller permanent græs) og ikke har været 

pløjet. 

I bestillingen henvises til, at der jf. notatet ”Afledte effekter ved miljø- og klimavenlig landbrugspraksis på 

græsarealer”, (Kristensen et al., 2020) opnås en klimaeffekt ved øget kulstofopbygning ved længere pløjefri 

omdriftstid på græsarealer.  

Besvarelse 

Ved anvendelse af kulstofmodellen C-TOOL (Taghizadeh-Toosi et al., 2014) er der på nuværende tidspunkt 

ikke datagrundlag til at skelne imellem f.eks. kløvergræs udlagt i renbestand om foråret og kløvergræs ud-

lagt i vinterkorn, der høstes som grønkorn. Begge marker vil således blive tillagt den samme klimaeffekt ift. 

kulstofopbygning. Som beskrevet i Jensen & Thomsen (2022) kan vintersæd til grønkorn tilnærmelsesvist 

betragtes som en græskomponent i udlæg af kløvergræs, idet der benyttes en forholdsvis lav udsæds-

mængde af vintersæd, og at forsøg viser, at udbyttet ikke påvirkes af, om udlæg i kløvergræs etableres i 

grønkorn af vinterhvede eller ej. Derfor blev det også anbefalet, at vintergrønkorn med dels udlæg af klø-

ver/lucerne under 50% bælgplanter dels udlæg af græs med kløver/lucerne over 50% bælgplanter skulle 

sidestilles med græs-afgrødekoderne 260 og 261 i Vejledningen (Landbrugsstyrelsen, 2021).   

Med hensyn til en fastsættelse af en periode for første slæt er der gennemført en forsøgsserie, hvor kløver-

græs blev efterårsudlagt i vinterhvede ved økologisk dyrkning i 2009 og 2010 (Pedersen, 2010). I de fire 

forsøg i 2009 blev vinterhveden høstet som grønkorn med første slæt taget fra d. 18. maj til27. maj, mens 

første slæt i de fire forsøg i 2010 blev taget fra 26. maj til4. juni. Baseret på de i alt otte forsøg udført i perio-

den 2009-2010 blev første slæt taget i perioden fra d. 18. maj til 4. juni. 

Generelt afhænger tidspunktet for høst af første slæt af græs af vejret, samt hvilken foderværdi man vil 

opnå. I Vejledningen (Landbrugsstyrelsen, 2021) har udlægsnormen for afgrødekode 963 følgende beskri-

velse: ”Kløvergræs med under 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni”. Dvs. at 

brugen af afgrødekode 963 betinger, at man har høstet grønkorn eller taget første slæt senest d. 30. juni.  
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Konklusion 

Baseret på ovenstående vurderer vi, at første slæt senest skal tages 30. juni for afgrøderne græs med klø-

ver/lucerne under 50% bælgplanter udlagt i vinterkorn (omdrift), der høstes som grønkorn, og græs med 

kløver/lucerne over 50% bælgplanter udlagt i vinterkorn (omdrift), der høstes som grønkorn.   
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