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DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Notat  
 
Omlægning fra græs til græs. 
 
Plantedirektoratet har fremsendt notat fra Dansk Landbrugsrådgivning vedr. 
omfanget af omlægning fra græs til græs. Nærværende notat er et fælles svar 
fra DMU og DJF, AU. 
 
Omlægning fra græs til andre afgrøder. 
I udvalgsarbejdet ”noget for noget” blev omfanget af omlægning fra græs til 
andre afgrøder vurderet til i størrelsesordenen 10-20.000 ha. DMU har lavet 
en opgørelse af omlægningsomfanget i landovervågningsoplandene, som ty-
der på, at denne størrelsesorden er sandsynlig. 
 
Omlægning fra græs til græs. 
Der er ikke i de statistiske opgørelser over arealanvendelse muligt at fastslå 
omfanget af omlægningen fra græs til græs. DMU har ikke data fra landover-
vågningen, som kan give et fingerpeg om omfanget. Det er således ikke muligt 
på et objektivt grundlag at verificere det omfang på ca. 15.000 ha, som Dansk 
landbrugsrådgivning har skønnet. 
DMU og DJF har ikke fagligt belæg for en anden vurdering end Landbrugets 
Rådgivning. 
 
DMU og DJF har heller ikke kendskab til størrelsesordenen af den evt. miljø-
effekt, en flytning af omlægningen fra eftersommer til forår vil kunne give. I 
”noget for noget” er der anvendt en reduktion i udvaskningen på 36 kg N/ha 
ved flytning af omlægningen fra græs til andre afgrøder. Hvorvidt en omlæg-
ning fra græs til græs giver samme effekt er usikkert, idet der os bekendt ikke 
findes undersøgelser der viser forskellen mellem omlægning fra græs til græs 
og omlægning fra græs til andre afgrøder. Dog viser en enkelt engelsk under-
søgelse (Soil Use and Management (2001) 17, 97-105), at omlægning fra græs 
til græs giver en øget udvaskning, men at det kun strækker sig over én sæson. 
Dette kunne antyde, at græs efter græs i de fleste tilfælde giver mindre samlet 
udvaskning end omlægning til andre afgrøder.  
 
Effekten af Grøn Vækst skal måles som en tilførsel til havet. Det er derfor 
nødvendigt også at indregne en kvælstofomsætning fra rodzonen til havstok-
ken for at få den reelle effekt af en indsats ift. Grøn Vækst målet. DMU og DJF 
kan ikke ud fra udkast til lovforslag se, hvilken retentionsprocent, der er an-
vendt for at opnå effekten i tilførslen til havet, og dermed hvordan de angivne 
effekter, herunder effekten af forbud mod pløjning af fodergræs, er beregnet. 
 
 


