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INSTITUT FOR 
JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ 
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FødevareErhverv 

Lysesivs foderværdi og pleje af arealer med lysesiv 
 

 
FødevareErhverv har 6. oktober 2009 anmodet om ”en vurdering af den fo-
dermæssige værdi for lysesiv sammenlignet med anerkendte kulturgræsser. 
Derudover ønskes en vurdering af græssende dyrs, hovedsageligt kreaturers, 
selektering af lysesiv, når denne forekommer som en væsentlig del af plante-
dækket på et græsareal. Endelig ønskes der en vurdering af, hvorledes græs-
arealer indeholdende lysesiv bør plejes hen over vækstsæsonen, således at 
græsarealet holdes som et velplejet produktionsareal”. 
 
Det vedhæftede svar er udfærdiget af seniorforsker Uffe Jørgensen, DJF med 
input fra Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug. Svaret indeholder et par littera-
turhenvisninger, som kan eftersendes hvis det ønskes.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Finn P. Vinther, 
Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og Bioenergi 
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Lysesivs foderværdi og pleje af arealer med lysesiv 
 
Bestilling fra FødevareErhverv 
FødevareErhverv ønsker en vurdering af den fodermæssige værdi for lysesiv 
sammenlignet med anerkendte kulturgræsser. Derudover ønskes en vurde-
ring af græssende dyrs, hovedsageligt kreaturers, selektering af lysesiv, når 
denne forekommer som en væsentlig del af plantedækket på et græsareal. En-
delig ønskes der en vurdering af, hvorledes græsarealer indeholdende lysesiv 
bør plejes hen over vækstsæsonen, således græsarealet holders som et velple-
jet produktionsareal. Baggrunden for anmodningen er, at FødevareErhverv af 
Ministersekretariatet er blevet bedt om at udarbejde et notat, der skal vurdere 
hvorvidt lysesiv kan godkendes på positivlisten over græsarter under enkelt-
betalingsordningen. 
 
 
Svaret nedenfor er udfærdiget af seniorforsker Uffe Jørgensen, DJF med in-
put fra Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug. 
 
Vedr. foderværdi 
Der findes ikke mange foderanalyser af lysesiv, men de undersøgelser, der 
findes, viser en betydeligt lavere fodermæssige værdi for lysesiv end for kul-
tur- og naturgræsser. Jo tidligere første slæt, jo bedre foderværdi har lysesiv 
dog (Nielsen, A.L. & Søegaard, K. 2000. Forage quality of cultivated and natu-
ral species in semi-natural grasslands. Grassland Science in Europe, 5: 213-
215). 
 
Vedr. dyrenes selektion 
Generelt foretrækker kvæg andre arter frem for lysesiv, men lysesiv spises til 
en vis grad – det kan påvirkes af kvægtype, arealtype, afpudsning m.v. Der er 
fundet en bedre effekt af slæt end af kvæggræsning, hvis man skal reducere 
mængden af lysesiv.  
 
I udenlandske undersøgelser har man set, at græsning med geder kan være en 
god mulighed. Det er imidlertid ikke så umiddelbart tilgængeligt i Danmark, 
så sandsynligvis skal man gå mere efter en afpudsningsstrategi.  
 
Vedr. plejestrategi for arealer med lysesiv 
De tilgængelige informationer viser sammenfattende, at afpudsning synes at 
være den mest effektive metode til at holde andelen af lysesiv nede, hvis da 
ikke geder eller evt. særligt hårdføre kvægracer kan udnyttes. To gange slæt, 
gerne efterfulgt af græsning, vil være mest effektivt. Hvis kun et slæt er mu-
ligt, bør det gennemføres sent på sæsonen. Efterfølgende vinteroversvømmel-
se i mindst 1-2 uger vil øge effekten. 
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Lysesiv vokser fortrinsvis på fugtige arealer og afpudsning kræver let special-
udstyr. Det er dog efterhånden tilgængeligt i Danmark. 
 
Græsning sen vinter og tidligt forår, hvor de nye skud af lysesiv spirer frem, 
kan i løbet af et par år reducere mængden af lysesiv (Buttenschøn, R,M. & Ni-
elsen, L. 2004. Regulering af lysesiv. Skov & Landskab, Park- og Landskab 
Videnblade, Landskabspleje bladnr. 6, 2-13). Men metoden er vanskelig, da 
jordbunden ofte vil være meget fugtig på den årstid. 
 
Af hensyn til næringsstoftab, CO2-emission m.v. er det en dårlig ide, at lav-
bundsarealer lægges om for at undgå lysesiv. Det vil være bedre at holde arten 
i ave med afpudsninger eller slæt. Ved omlægning sker der også det, at de 
mange frø af lysesiv får lejlighed til at spire frem, og det kan forværre situati-
onen i løbet af kort tid. 
    


