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Notat vedrørende dyrkning af miscanthus 
 
FødevareErhverv har den 26. februar 2009 anmodet Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet om: 

 

”En kort faktuel beskrivelse primært af praktisk dyrkning og anvendelse af 
miscanthus”. Baggrunden for bestillingen er, at der skal tages beslutning om, 
hvorvidt miscanthus skal anses for støtteberettiget landbrugsafgrøde under 
enkeltbetalingsordningen fra 2009. Besvarelsen skal bruges til at kunne sondre 
mellem arealer, hvor miscanthus dyrkes landbrugsmæssigt, og arealer hvor 
miscanthus dyrkes til andre formål. 

 
Nærværende faktuelle beskrivelse, der er vedlagt bestillingen som Bilag 1, 
er udarbejdet af jordbrugstekniker Jens B. Kjeldsen og seniorforsker Uffe 
Jørgensen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Århus Universitet. 
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Bilag 1 
 
Notat vedrørende dyrkning af miscanthus 
Jordbrugstekniker Jens B. Kjeldsen og seniorforsker Uffe Jørgensen, 
Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet (DJF), Århus Universitet 

Foulum, 3. marts 2009 
 

Bestilling 
FødevareErhverv har den 26. februar 2009 anmodet Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet om: 

”En kort faktuel beskrivelse primært af praktisk dyrkning og anvendelse af 
miscanthus”. Baggrunden for bestillingen er en beslutning om, at miscanthus skal 
anses for støtteberettiget landbrugsafgrøde under enkeltbetalingsordningen fra 
2009. Besvarelsen skal bruges til at kunne sondre mellem arealer, hvor miscanthus 
dyrkes landbrugsmæssigt, og arealer hvor miscanthus dyrkes til andre formål. 

 

Dyrkning af miscanthus 
 
Miscanthus til energi- og fiberformål (herunder tækning) etableres enten 
med udplantning af væksthusopformerede småplanter eller ved lægning af 
rhizomer. 
 
Til energi- og fiberformål tilstræbes et plantetal efter etablering på 8.000 - 
10.000 planter/ha. 
 
Til tækkeformål tilstræbes et plantetal på 15.000 – 25.000 planter/ha efter 
etablering, afhængig af genotypen. 
 
Der anvendes forskellige genotyper, afhængig af den senere anvendelse. Til 
tækkeformål er det især stråenes fysiske form, som har betydning. 
 
Miscanthus etableres normalt som en rækkeafgrøde, men mange af de 
anvendte genotyper breder sig og vil efter en årrække dække det meste, eller 
hele arealet. 
 
Der findes dog også genotyper, som har en mere tueagtig vækst, og her vil 
rækkerne stadig kunne erkendes efter mange år. 
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Ukrudtsbekæmpelse er særlig vigtig i forbindelse med etablering, og kan 
foretages enten med herbicider eller mekanisk. 
 
Der bør gødes hvert år bortset fra etableringsåret; Plantedirektoratet har 
angivet gødningsnormer for miscanthus. 
 
Der høstes normalt hvert år, men som energiafgrøde kan man anvende 
miscanthus som en ”buffer” og undlade høst i 1 – 2 år, idet de tørre strå 
bliver stående og biomassen akkumulerer. 
 
Afhængig af anvendelsen kan der høstes fra efteråret (oktober/november) 
indtil sen forår (april/primo maj). ”TækkeMiscanthus” høstes normalt i 
foråret (marts/april). 
 

Anvendelse af miscanthus 
 
Miscanthus kan anvendes til en række formål såsom råmateriale til 
produktion af plader og byggematerialer f. eks. LNS (Light Natural 
Sandwich), som tækkemateriale, vækstmedie (spaghnumerstatning), strøelse 
og biobrændsel. 
 
Som biobrændsel kan miscanthus indgå i det eksisterende logistiksystem for 
halm ved høst af tørt materiale i foråret. Ved anvendelse til biogas vil man 
foretrække at høste i efteråret. 
 
I Danmark sker den største vækst i miscanthusarealet i øjeblikket som 
tækkemateriale (”TækkeMiscanthus”). Dette skyldes primært, at det giver 
den bedste driftsøkonomi for landmanden. 
 
Den danske miscanthusavlerforening er i øjeblikket ved at lave en 
certificeringsordning (CE mærkning) for stråene, som vil være en klar 
konkurrencefordel i forhold til traditionelle tagrør. Dette skyldes primært, at 
der er stigende krav til dokumentationen for byggematerialer, som 
tækkemændene skal opfylde. 
 
I Danmark sker der i dag ingen anvendelsen til byggematerialer, strøelse og 
vækstmedie, men i en række EU lande foregår denne anvendelse på 
kommerciel basis, og på sigt kunne det også være interessant i Danmark. 
 
 


