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INSTITUT FOR 
JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ 
DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Plantedirektoratet 

Tillægssvar på spørgsmål vedr. landbrugets (Landbrug & Fødevarer) kommentar om 
omlægning af fodergræs.   

 
DJF’s svar d. 19/8 vedr. landbrugets (Landbrug & Fødevarer) kommenta-
rer til forslaget om at omlægning af fodergræsmarker ikke må finde sted i 
perioden 1. juni til 1. februar indeholdt kun svar på det ene af de to spørgs-
mål, idet vi anså dette svar som dækkende for begge spørgsmål.  
 
Idet jeg beklager, at det ikke var formuleret klart nok, sender jeg her en 
uddybning. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Finn P. Vinther, 
Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og Bioenergi 
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DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 
 

  
Tiltaget forbud mod omlægning af fodergræsmarker mellem 1. 
juni til 1. februar  
 
Kommentar fra landbruget: Teksten: ”Det foreslås endvidere, at der 
med hjemmel i bemyndigelsen fastsættes regler om, at omlægning af fo-
dergræsmarker ikke må finde sted i perioden 1. juni til 1. februar” bør æn-
dres til: ” Det foreslås endvidere, at der med hjemmel i bemyndigelsen 
fastsættes regler om, at omlægning af fodergræsmarker til andre afgrøder 
ikke må finde sted i perioden 1. juni til 1. februar. 
Ændringen er nødvendig for at sikre god management af varige græsarea-
ler, hvor det optimale omlægningstidspunkt ofte er i juli og august. Jf. ek-
sempelvis Græskalenderen på LandbrugsInfo. 
 
Spørgsmål fra Plantedirektoratet: DJF bedes estimere den ændrede 
kvælstofudvasknings størrelse, hvis forslaget blev imødekommet. Andre 
kommentarer er ligeledes velkomne, hvis DJF f.eks. har nogle kommenta-
rer om det optimale omlægningstidspunkt som nævnt i høringssvaret fra 
landbruget.  
 
Svar: Der findes ingen opgørelser af hvor stor en andel af græsarealerne 
der årligt omlægges fra græs til græs i forhold til græsarealer der omlæg-
ges til andre afgrøder. Det er derfor ikke muligt at give et kvalificeret svar 
på spørgsmålet.   
Men da landbruget foreslår denne ændring for at sikre god management 
af varige græsarealer, formodes deres forslag primært at vedrøre omlæg-
ning af græsmarker på lavbundsjorde, hvor omlægning før 1. juni kan væ-
re vanskelig. Landbrugets ændringsforslag vil derfor i væsentlig grad være 
imødekommet ved på lavbundsjorde at udsætte omlægningsdatoen til se-
nest 1. august; jvf. svar d. 19/8.      


