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INSTITUT FOR 
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FødevareErhverv 

Vedr. pasningskrav og fysisk kontrol af engarter  
 

 
 
Med henvisning til vores svar af 8. og 29. oktober 2009 har FødevareErhverv 
d. 24. november 2009 anmodet om en yderligere præcisering af pasningskra-
vet til mosebunke, manna-sødgræs og rørgræs, samt om muligt en beskrivelse 
af en direkte målbar metode til at vurdere græsarterne ved fysisk kontrol i 
marken.  
 
Det vedhæftede svar er udfærdiget af seniorforsker Karen Søgaard, DJF. Til 
brug for besvarelsen har Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug endvidere udar-
bejdet den vedhæftede redegørelse, som kort beskriver den viden der pt. fin-
des om engarternes pasningskrav.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Finn P. Vinther, 
Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og Bioenergi 
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Pasningskrav og fysisk kontrol af engarter  
 
Bestilling fra FødevareErhverv 
FødevareErhverv ønsker i forlængelse af DJF's besvarelser af 8. oktober og 
29. oktober 2009 om muligt en yderligere præcisering af pasningskravet til 
mosebunke, manna-sødgræs og rørgræs. For at kunne kontrollere græsserne 
umiddelbart ved fysisk kontrol ønskes om muligt en direkte målbar metode til 
at vurdere græsarterne. Som eksempel foreslås en metode, hvori det fastslås, 
at de tre græsarter ikke må vokse sig over xx cm i højden. 
 
 
Nedenstående svar er udfærdiget af seniorforsker Karen Søgaard, DJF  
 
Pasningskrav 
På lavbundsjorde er der ud over management (pasning) mange forhold, der 
har betydning for de enkelte plantearters vækstforhold og dermed konkurren-
ce mellem arter. Det gælder især vandmætning, næringsstoffer og jordtype.  
Effekten af management vil således afhænge af de mere naturgivne forhold. 
Igennem mange år har der været en forholds stor interesse for lavbundsjord, 
bl.a. for hvordan artsrigdommen kan opretholdes eller forbedres gennem 
management. Interessen har imidlertid kun udmøntet sig i en forholdsvis lille 
forsøgs- og forskningsindsats. DJF var i 90’erne projektleder for et projekt 
ved Fussingø, hvorfra der tidligere er sendt resultater vedr. foderværdier for 
de omtalte græsarter. Efter afslutning af dette projekt har DJF ikke haft mu-
lighed for en yderligere forskningsindsats inden for dette område. Lisbeth Ni-
elsen har imidlertid i regi af Natur og Landbrug kunnet fortsætte noget af ar-
bejdet ved Fussingø. I det vedhæftede bilag redegøres for disse resultater, og 
som det ses af bilaget har der været en effekt af tidspunktet for 1. slæt samt af 
K-gødskning. Det er imidlertid vigtigt at påpege, at disse resultater kun er fra 
ét areal, og pga. ovennævnte interaktioner med de mere naturgivne forhold, 
kan man ikke nødvendigvis generalisere ud fra disse resultater. Som det næv-
nes i bilaget har arterne forskellige nicher, og den optimale management vil 
kunne variere, ligesom de fysiske muligheder for at leve op til en specifik ma-
nagement. I praksis tales om gode erfaringer med bl.a. tidlig afgræsning. DJF 
har imidlertid som nævnt ovenfor ikke viden til at be- eller afkræfte erfarin-
gerne i praksis.      
 
Fysisk kontrol 
Der findes så vidt vi ved ingen metoder til simpel kvantificering af de ønskede 
arter. På sædskiftemarker har vi udviklet simple metoder til beskrivelse af af-
grødens struktur og arternes udbredelse. Disse metoder vil i princippet kunne 
anvendes, hvis de tilpasses og afprøves til artsrige engjorde. Det ville imidler-
tid være nødvendigt med veldefinerede måleparametre. Herunder bl.a.: 

‐ Hvordan defineres nul-niveauet når der laves højdemålinger? 
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‐ Hvornår er en græsart vraget? Arterne vokser meget forskelligt og en 
hurtigvoksende art, som rørgræs kan godt være højere end de øvrige 
uden nødvendigvis at være vraget. Dvs. ved hvilken mer-højde skal de 
enkelte arter registreres?  

‐ Hvordan defineres et punkt/areal mht. art? Dvs. når den pågældende 
art vokser sammen med andre græsser, hvor stor en procentdel skal 
arten da udgøre for at tælle med?  

‐ Er det arealet ved jordoverfladen eller i toppen der er gældende ved 
registrering?   

Hvis parametrene defineres vil det være muligt med simple registreringer at 
kvantificere den procentiske andel af arealet af de enkelte arter som bygger 
på, at man går i en på forhånd fastlagt rute og med et fast skridtinterval laver 
en registrering. 
 
 

 

 

 

    



 

  
”Plejestrategi for arealer med mose-bunke, rørgræs, manna-sødgræs og høj sødgræs”  

Lisbeth Nielsen, www.natlan.dk, 4. december 2009, side 1 af 2   

 
 

Plejestrategi for arealer med mose-bunke, rørgræs, manna-
sødgræs og høj sødgræs 
 
Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, Agro Business Park.  
 
Forskellige plejestrategier er afprøvet på engarealer, der var på vej mod en mere ekstensiv 
landbrugsdrift. De forskellige driftsstrategiers effekt på mose-bunke, rørgræs og manna-sødgræs er 
vist i tabel 1. Her er de tre arters forekomst vist som procent på tørstofbasis i startåret 1997 og som 
gennemsnit for 2006-2007, altså resultatet af ca. 10 års drift. Driftsstrategierne blev sammenlignet på 
et lavbundsareal (Fussingø), der som udgangspunkt var domineret af eng-rapgræs (31-50 %). 
Behandlingerne, der sammenlignes er enten to slæt, eller slæt kombineret med afgræsning. 
Betydningen af tidspunktet for første slæt og betydningen af at tilføre kalium-gødning i form af 
dybstrøelse eller vinasse er vist.  
 
Tabel 1. Andelen af mose-bunke, rørgræs, manna-sødgræs og dødt materiale efter forskellige 
driftsstrategier, angivet som procent på tørstofbasis ved første slæt. Repræsentative prøver er sorteret 
per art og tørret. Ved slæt sent er første slæt er ca. 15. juli. Ved slæt tidligt er første slæt er ca. 10. 
juni. Værdier med forskelligt bogstav er signifikant forskellige per kolonne. 
 
 Mose-bunke Rørgræs Manna-

sødgræs 
Dødt  

materiale 
Pct. andel ved start  1-7 % 15-20 % 1-3 %  
Pct. andel efter 10 år1 med 
forskellig drift: 

    

Slæt sent, slæt 28 a 8 cb 4 a 24 a 
Slæt tidligt, afgræsning 36 a 9 cb 6 a 10 b 
Slæt sent, afgræsning 38 a 4 c 3 a 25 a 
Slæt tidligt, slæt 8 b 17 b 7 a 9 b 
Gødning, slæt tidligt, slæt2 1 b 41 a 2 a 4 b 

1) Gns. af data fra 10. og 11. år med den pågældende drift. 
2) Dybstrøelse og sent slæt i 1997-2004, vinasse og tidligt slæt i 2005-2007. 
Kilde: Nielsen, A.L. & Hald, A.B. Management strategies to restore agriculturally affected meadows on peat – biomass and 
N, P-balances. Grassland Science in Europe, Vol. 13, 153-155. 
 
Mose-bunke forekommer primært på drænede lavbundsarealer og tåler ikke længerevarende 
vanddækning om vinteren. Mose-bunke er et tuet græs, der kan være meget dominerende. Ved en 
visuel vurdering af græssede enge kan den dog synes mere dominerende end den faktisk er. Hvis 
engen har været græsset godt nok eller slået, vil der være andre arter til stede. 
 
Som det fremgår af tabel 1, blev der opnået et lavere niveau af mose-bunke ved to slæt, hvor første 
slæt tages tidligt, ca. 10. juni, end ved to slæt, hvor første slæt tages sent, ca. midt i juli. Ved tidligt 
slæt var der ikke forskel på mose-bunkes andel om der blev gødet med kalium eller ej. Desuden blev 
niveauet af mose-bunke relativt højt, når der indgik afgræsning i strategien. Der blev ikke udført 
målinger fra rene afgræsningsarealer i 2006-2007, men visuelt blev det vurderet at mosebunke 
udviklede sig til et relativt højt niveau ved afgræsning alene. Mose-bunke har meget ru blade, hvilket 
kan være medvirkende til, at de græssende dyr foretrækker andre arter før mose-bunke. Mose-bunke 
hø fra arealerne indtages derimod gerne af dyreholdet, ifølge den landmand, der benytter høet fra disse 
enge som strukturfoder til malkekvæg.  
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Rørgræs er et højtvoksende og bestandsdannede græs. Rørgræs kan udkonkurrere andre arter hvor der 
er et højt næringsniveau og fugtige forhold. Andelen af rørgræs var højest i de parceller, hvor der var 
to slæt, første slæt tidligt og især med tilførsel af dybstrøelse/vinasse.  
 
Manna-sødgræs er et lavtvoksende, konkurrencesvagt græs, der klarer sig godt, hvor der er meget 
fugtige forhold. For manna-sødgræs blev der ikke fundet signifikant forskel på andelen ved de 
forskellige driftsstrategier, men det kan skyldes artens lave forekomst i forsøgsområdet.  
 
Andelen af dødt materiale blev også målt, og den var højere ved strategierne med sent første slæt. En 
høj andel af dødt materiale reducerer foderværdien.  
 
Høj sødgræs er et højtvoksende, bestandsdannede græs, der vokser på lavbundsarealer, hvor der er en 
vis vandbevægelse. Den tåler vintervanddækning, og kan i ådale være meget dominerende. Denne art 
forekom ikke på forsøgsområdet, og de forskellige plejestrategiers effekt kendes ikke for denne art. 
Erfaringer viser, at høj sødgræs ofte ædes af dyrene sidst på sæsonen.  Der er kun udført enkelte 
målinger af fordøjelighed for høj sødgræs, og disse målinger lå relativt højt, med en fordøjelighed i 
juni på 73 %. 
 
Nogle gange ses, at de græssende dyr først kaster sig over de nævnte arter sidst på sæsonen, afhængig 
af alternative fødeemner og typen af dyrehold. Det kunne sandsynligvis spare en del brændstof til 
afpudsning, hvis arealernes tilstand først skal kontrolleres efter 31. oktober. Dette vil i givet fald også 
falde bedre i tråd med græsningssæsonen, da udgangen af oktober normalt er afslutningstidspunkt på 
græsningssæsonen. Mange af disse lavbundsområder afgræsses af mere robuste og lavtforædlede 
kvægracer. I så fald kan første del af november også indgå i græsningssæsonen - alt afhængigt af 
jordbundsforhold, og hvordan vejret udvikler sig i efteråret. Desuden kan det være fordelagtigt for 
dyrelivet, at nogle områder ikke afpudses, dvs. at der er nogle stængler tilbage til insekternes æg og 
larver, samt frø og skjul til fugle m.v. 
 
Med hensyn til fysisk kontrol af græsarterne, er der ikke fundet baggrundsmateriale, der kan 
understøtte specifikke anbefalinger.  
 
På sigt vil der være udviklingsmuligheder i at ændre reglerne for hektartilskud, således at der arbejdes 
mod mere diversitet i den vilde flora på græsmarker og naturgræsarealer, og kombinere med 
produktion af højkvalitets fødevarer med henblik på en værdiforøgelse, f.eks. i forbindelse med Ny 
Nordisk Mad. Græsningsarealer med mange vilde plantearter har således et større udbud af sekundære 
indholdsstoffer, og basis for at bidrage til en større smagsrigdom i produkterne. Der er desuden 
eksempler på et højere indhold af antioxidanter i produkter fra dyr, der har afgræsset artsrige arealer.  
 
Omlægning af artsrige afgræsningsarealer er ødelæggende for den vilde flora, ligesom omlægning er 
en dårlig ide med hensyn til næringsstoftab, CO2-emission m.v. En alternativ indtjening fra 
græsarealer med høj diversitet kan understøttes af et regelsæt, der tilgodeser disse forhold. Det skal 
således være uproblematisk for landmanden at undlade omlægning. Desuden kan udviklingen evt. 
understøttes ved at sammenkoble lokalt tilpassede plejestrategier med hektarstøtte, og ved at 
hektarstøtten er højere til disse arealer end andre arealer, da de ofte er vanskeligt tilgængelige og mere 
omkostningskrævende for landmanden.  
 
Endelig forventes en forbedring af Danmarks natur-evaluering, hvis der sikres et grundlag for at 
sammenkoble naturpleje med en særskilt landbrugsproduktion - en produktion af kød, mælk og ost 
baseret på de nordiske landskabers specielle flora og vækstforhold.  
 
 


