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Plantedirektoratet 

Vedr. udsættelse af tidspunkt for ompløjning af rent græs til slæt 
fra 1/6 til 15/8 

 
 
Plantedirektoratet (PD) har d. 30. november 2009 anmodet DJF om en 
vurdering af hvad udbredelsen af rent græs til slæt er, samt en vurdering 
af hvad effekten på udvaskningen vil være, hvis tidspunktet for omlægning 
af rent græs til slæt udskydes fra 1. juni til 15. august.   
 
Spørgsmål og svar er vedlagt.  
 
Svarene er udarbejdet af seniorforskere Karen Søegaard, Jørgen Eriksen 
og undertegnede.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Finn P. Vinther, 
Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og Bioenergi 
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Baggrund 

I forbindelse med tiltaget om forbud mod omlægning af fodergræsmarker 
i visse perioder er det blevet peget på, at rent græs (dvs. græs uden kløver) 
som kun benyttes til slæt har mindre udvaskning end f.eks. omlægning af 
kløvergræs. Der er i den forbindelse peget på muligheden for at udvide pe-
rioden hvor denne type græsmarker omlægges, således at græsmarker 
med rent græs der kun anvendes til slæt kan omlægge frem til den 15. au-
gust i lighed med hvad der i lovforslaget er angivet skal være gældende ved 
omlægning fra græs til græs. 

 

PD ønsker svar på: 

• Hvad vil miljøeffekten være pr. ha. ved at tillade at arealer med rent 
græs(uden kløver) der kun benyttes til slæt kan omlægges frem til 15. 
august med henblik på omlægning til vinterafgrøder set i forhold til 
den forudsatte effekt ved dette virkemiddel. 

• Hvor stort er det arealmæssige omfang af rent græs der kun benyttes 
til slet, som omlægges til vinterafgrøder? 

• Hvor stort et fald i den samlede udvaskningsreduktion vil det give hvis 
det tillades at omlægge rent græs der kun benyttes til slet, til vinteraf-
grøder? 

 

Svar 

Der findes ingen officielle opgørelser over andelen af rent græs til slæt i 
forhold til kløvergræs til slæt, men det er DJF’s vurdering, at det i dag ud-
gør ca. 10% af arealet med sædskiftegræs.  

Mht. miljøeffekten af rent græs til slæt i forhold til kløvergræs, så er det 
rigtigt at udvaskningen er lavere efter ompløjning af rent græs. I en un-
dersøgelse med slættet og afgræsset græs og kløvergræs målte Eriksen 
(2001) udvaskningen det første, andet og tredje-fjerde år efter ompløj-
ning. Det første år var udvaskningen ca. 12 kg N efter slættet græs og 21-
36 kg N efter afgræsset græs. Efter kløvergræs var udvaskningen 24-28 kg 
N uanset om det var slættet eller afgræsset. Dvs., ifølge disse forsøg er ud-
vaskningen efter ompløjning af rent græs til slæt ca. det halve af udvask-
ningen efter afgræsset græs og kløvergræs (afgræsset og slættet). Det skal 
dog nævnes, at der i disse forsøg var tale om forårsompløjning, og altså ik-
ke samme situation som der spørges til, men forsøgene underbygger, at 
nettofrigivelsen af N er lavere efter rent græs til slæt.  

På dette grundlag vurderer vi derfor, at en udskydelse af ompløjningstid-
punktet fra 1. juni til 15. august af rent græs til slæt maksimalt vil medføre 
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et fald i den samlede udvaskningsreduktion, anslået til ca. 230 tons til 
vandmiljøet, på 20-25 tons N. Og da udvaskningen efter ompløjning af 
rent græs endvidere kun er ca. det halve af udvaskningen efter afgræsset 
græs og kløvergræs, så anslås det at det samlede fald i udvaskningsreduk-
tionen bliver 10-15, hvis det tillades at omlægge rent græs til slæt frem til 
d. 15. august.  

 

Reference. 

Eriksen, J. (2001) Nitrate leaching and growth of cereal crops following 
cultivation of contrasting temporary grasslands. J. Agric. Sci. 136, 271-281.  


