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Baggrund 
Danmark har en undtagelse på 230 kg N/ha fra nitratdirektivets grænse på 170 kg N/Ha. I afrapporteringen 
til EU-Kommissionen for 2013 af undtagelsen er det opgjort at der er flere undtagelsesbrug end tidligere. I 
notat af 17. marts 2017 (”Merudvaskning fra danske undtagelsesbrug”) vurderer Miljøstørelsen udfra N-
less-beregninger, at undtagelsesbrugene har en højere udvaskning af nitrat end andre brug og at andelen af 
majs og omdriftsgræs i sædskifterne for disse brug er højere end for 140-170-brugene. Dette notat er 
udarbejdet for Miljøstyrelsen med henblik på en vurdering af, om der kan stilles yderligere 
dyrkningsmæssige krav til undtagelsesbrugene, som vil mindske udvaskningen.  

I det følgende gennemgåes følgende fire muligheder: 
• Krav til type af udlæg i majs i 1. år efter ompløjning af omdriftsgræs 
• Krav om udsåning af vårkorn m. udlæg det første år efter ompløjning af omdriftsgræs 
• Ophør af gødskning pr. 1. september før ompløjning af omdriftsgræs 
• Forbud mod græssende dyr i efteråret før ompløjning af omdriftsgræs 

 
Krav til type af udlæg i majs i 1. år efter ompløjning af omdriftsgræs 
Ifølge danske undtagelsesregler forstås græsudlæg som græs udlagt før eller efter høst, dog 
senest 1. august i vårbyg, helsæd, grønkorn eller silomajs (Anonym, 2013). Græs og græsefterafgrøder må 
tidligst ompløjes 1. marts. Det antages i det følgende, at kravet til udlæg i majs alene omhandler 
konventionelle landbrug. Det antages desuden, at et udlæg i majs skal kunne fungere som en efterafgrøde, 
dvs. udlægget skal være i stand til effektivt at optage kvælstof i efteråret. Den eneste mulighed for at 
etablere efterafgrøder i majs under danske forhold er udsåning i foråret eller forsommeren efter majsens 
såning. Udstrøning af frø før høst af majs, som det praktiseres visse steder (Mutch, 2013), kompliceres af 
majsens store højde på dette tidspunkt, og er ikke afprøvet i Danmark. 

Der findes ingen forsøg, der direkte belyser, hvilke krav, der kan stilles til type af efterafgrøde som 
udlæg i majs, for at forhindre en merudvaskning efter ompløjning af fodergræsmarker på danske 
undtagelsesbrug. Men der findes demonstrationsforsøg (uden gentagelser det enkelte år) og 
udvaskningsforsøg, hvorfra resultaterne kan bruges til at vurdere, hvilke arter af efterafgrøder og anden 
dyrkningspraksis, der formentlig giver for ringe effekt og hvilke arter, der kan have god effekt.  

Der er forskellige muligheder for at øge chancerne for at efterafgrøder vil være i stand til at opnå en 
effektiv kvælstofoptagelse i efteråret og forskellige dyrkningsforhold, som har indflydelse på valget af 
efterafgrøde. Disse forhold omtales kort i det følgende: 
 
Såmetode for efterafgrøder 
Forsøg tyder på, at bredspredning og nedharvning giver mindre markspiring end rillesåning (Østergaard et 
al., 2013). For at få den bedste og mest sikre etablering af efterafgrøden bør den derfor sås med en 
rillesåmaskine og sådybden afpasses efter frøenes størrelse. 
 
Ukrudtsbekæmpelse  
I projektet EfterMajs afprøves er koncept, hvor såning af efterafgrøder kombineres med mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse (radrensning) for at spare en arbejdsgang og reducere herbicidforbruget (Østergaard 
et al., 2013). Første ukrudtsbekæmpelse er dog foretaget med herbicider. Dette koncept kan ikke fuldt ud 
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benyttes, hvis efterafgrøderne skal sås tidligt, f.eks. umiddelbart efter såning af majs. I disse tilfælde kan 
ukrudt bekæmpes med herbicider. Det indskrænker dog valget af efterafgrøder, idet flere mulige 
efterafgrøder skades enten direkte ved sprøjtning med herbicider eller af herbicidernes eftervirkning 
(Østergaard et al., 2012).  
 
Efterafgrødeart og såtidspunkt 
Efterafgrøder sået i majs skal kunne tolerere megen skygge fra majs indtil majsen høstes. I forsøg er 
afprøvet flere forskellige arter af efterafgrøder (Kristensen et al., 2011; Mikkelsen et al., 2009 og 2011 samt 
Østergaard, et al., 2012 og 2013). I projektet EfterMajs, som endnu ikke er afsluttet, viser de foreløbige 
resultater, at det er blandt græsserne og cikorie, der skal findes de mest velegnede efterafgrøder 
(Østergaard et al., 2013). Vurderingerne nedenfor er, hvor intet andet nævnes, baseret på forsøget 
”Kvælstof til majs med efterafgrøder” (Kristensen et al., 2011 og Mikkelsen et al., 2011), samt forsøget 
”EfterMajs” (Østergaard et al., 2012 og 2013) og det skal pointeres, at resultaterne stammer fra blot få års 
forsøg.  

Tidlig såning af efterafgrøder vil øge chancen for at efterafgrøderne opnår en tilstrækkelig udvikling 
inden majsen skygger for meget. Ved for tidlig såning er der dog risiko for at efterafgrøderne udkonkurrerer 
majs (se afsnittet udbyttereduktion). Hvor tidligt efterafgrøder kan sås uden at udgøre en alvorlig risiko for 
udbyttetab i majs afhænger af, hvor hurtigt efterafgrøderne udvikler sig i forhold til majsen. Det optimale 
valg af efterafgrødeart og såtidspunkt kan derfor variere fra år til år. Resultater tyder dog på, at både majs 
og efterafgrøde klarer sig bedre på frugtbar jord med stor andel af græs i sædskiftet end på mindre frugtbar 
jord. Derfor kan efterafgrøder på undtagelsesbrug formentlig sås tidligere end på mindre frugtbar jord 
uden at medføre udbyttetab i majsen (se også afsnit om udbyttereduktion).  

Timothe, alm. rapgræs og rødsvingel har ved såning i første halvdel af juni (på tidspunktet for anden 
ukrudtsbekæmpelse) haft den svageste og langsomste udvikling af de afprøvede græsser indtil 
bedømmelse i august. De bør derfor ikke benyttes som efterafgrøder i majs ved såning senere end 1. juni. 
Kristensen et al. (2011) fandt, at rødsvingel sået lige efter såning af majs var i stand til at reducere 
udvaskningen betydeligt i visse år.  

I forhold til sildig alm. rajgræs udviklede hundegræs, strandsvingel og rajsvingel (af strandsvingeltype) 
sig langsomt indtil august. Efterafgrøderne opnåede til trods herfor en kraftigere bestand i november end 
ovennævnte arter (timothe, alm. rapgræs og rødsvingel) ved såning i første halvdel af juni i 2013, men blev 
ikke tilsvarende kraftig i november 2012. Det vurderes dog, at de vil være velegnede til etablering på dette 
tidspunkt (første halvdel af juni, på tidspunkt for anden ukrudtsbekæmpelse). 
Italiensk rajgræs, tidlig alm. rajgræs og tetraploid alm. rajgræs udviklede sig til kraftige bestande. Det 
vurderes, at disse efterafgrøder kan sås forholdsvist sent dvs. i sidste halvdel af juni på tidspunkt for tredje 
ukrudtsbekæmpelse.          

Cikorie har i forsøgene vist sig som en lovende efterafgrøde i majs. Det ser ud til at cikorie kan sås 
forholdsvist sent (dvs. i sidste halvdel af juni på tidspunkt for tredje ukrudtsbekæmpelse), da den trives 
godt og vokser bedre i skyggen af majs end græsserne. Men det er endnu for tidligt at vurdere, om den er i 
stand til at reducere udvaskningen væsentligt (udvaskningsmålinger er påbegyndt i 2013).   
I forsøgene undersøges blandinger af efterafgrøder kun i begrænset omfang, primært pga. de utallige 
kombinationer af arter og udsædsmængder. På baggrund af de opnåede resultater for efterafgrøder i 
renbestand vurderes arter indenfor visse af ovennævnte grupperinger at kunne blandes med fordel. Det 
drejer sig om blanding af 1) sildig alm. rajgræs, hundegræs, strandsvingel og rajsvingel (af 
strandsvingeltype) og 2) italiensk rajgræs, tidlig alm. rajgræs og tetraploid alm. rajgræs. Ved at udså 
blandinger af efterafgrøder øge sikkerheden for en vellykket etablering af efterafgrøderne under 
varierende forhold.   
 
Sorter af majs 
Sortsvalget i majs har betydning for dels hvor meget majsen skygger for udlægget og dels hvor tidligt 
majsen høstes. I EfterMajs er afprøvet sorter med forskellige højde og karakteristisk bladstilling, og det blev 
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observeret, at efterafgrøder udviklede sig mere i en tidlig og åben majssort end en sildig og kraftig 
majssort. I forsøgene er der ikke indgået forskelligt høsttidspunkt for tidlige og sene sorter. Men alt andet 
lige vil det være en fordel med dyrkning af tidlige sorter, som kan høstes tidligt og dermed give mere tid og 
plads til at udlægget af efterafgrøde kan udvikle sig.  
 
Udbyttereduktion 
Majs er mere varmekrævende end almindelige efterafgrøder. Ved lave temperaturer om foråret vokser 
majs derfor langsomt i forhold til mere kuldetolerante efterafgrøder som græs. Dette øger risikoen for at 
efterafgrøden kan hæmme majsen med deraf følgende lavere udbytte i majs. På den anden side er der ved 
høje temperaturer om foråret risiko for at majsen vokser så kraftigt, at efterafgrøden svækkes eller helt 
udkonkurreres. Det kan derfor være vanskeligt at opnå et plantedække som effektivt kan optage kvælstof 
efter høst af majs uden samtidigt at reducere majsudbyttet. Det kan derfor ikke udelukkes, at der i nogle 
tilfælde vil opstå udbyttetab som følge af efterafgrødens vækst. I gennemsnit af 36 danske forsøg er der 
målt signifikant mindreudbytte i majs på 10% i 31% af forsøgene med samtidig såning af rød svingel og 
majs, mens der kun er målt et mindreudbytte på 6 % i 15% af 41 forsøg med såning af efterafgrøder i juni 
måned (personlig meddelelse, Ib S. Kristensen). I majs efter kløvergræs er der ikke målt signifikant 
udbyttetab, selv efter tidlig sået, kraftig rødsvingel (Mikkelsen et al., 2011). 
 
Samlet vurdering  
Sildig alm. rajgræs, hundegræs, strandsvingel og rajsvingel (af strandsvingeltype) kan sås (evt. i blanding) i 
første halvdel af juni, på tidspunkt for anden ukrudtsbekæmpelse.  
Italiensk rajgræs, tidlig alm. rajgræs og tetraploid alm. rajgræs kan sås (evt. i blanding) i sidste halvdel af 
juni på tidspunkt for tredje ukrudtsbekæmpelse.  
Der vil være størst chance for sikker etablering af efterafgrøderne, hvis udlægget sås med en rillesåmaskine 
og størst chance for tilstrækkelig vækst i efteråret, hvis udlægget sås i en tidlig og åben majssort.     

Ovenstående vurderinger bygger på foreløbige resultater opnået i forsøg med forskellige efterafgrøder i 
majs. Vurderingen af kombinationer af efterafgrøder og såtidspunkter er begrundet i at opnå stor 
sandsynlighed for en reduktion af merudvaskningen efter ompløjning af fodergræsmarker. Dette 
underbygges af at, for 48 datapar i forsøgene med mere end 80 kg total-N/ha i husdyrgødning eller med 
græs/kløvergræs-marker som forfrugt gælder, at efterafgrøderne i gennemsnit har reduceret udvaskningen 
med 32 kg N/ha svarende til 26% i forhold til uden en efterafgrøde. Efterafgrøderne i disse forsøg har ikke 
altid været etableret efter de beskrevne kriterier, og må således forventes at være meget realistiske i 
forhold til praksis. Det kan ikke udelukkes, at de angivne kombinationer af efterafgrøder og såtidspunkter 
visse år vil kunne medføre udbyttetab i majs. 

Krav om udsåning af vårkorn m. udlæg det første år efter ompløjning af omdriftsgræs 
Den største risiko for nitratudvaskning i sædskiftet er efter ompløjning af kløvergræs, og der er derfor 
betydeligt reduktionspotentiale i at have en afgrødefølge med stort og vedvarende N-optag i 
ompløjningsåret. Efter ompløjning af kløvergræs er det på grovsandet jord fundet at alm. rajgræs udlagt 
som efterafgrøde i ugødet vårbyg reducerede nitratudvaskningen med 66-80% i forhold til bar jord friholdt 
for vegetation ved fræsning efter høst. Endnu større reduktion af nitratudvaskningen efter ompløjning af 
kløvergræs er opnået ved at dyrke vårbyg til grønkorn med udlæg af ital. rajgræs, som totalt optog 160 og 
240 kg N pr. ha uden gødningstilførsel efter henholdvis 3. års og 5. års kløvergræs. Nitratudvaskningen blev 
her reduceret med mere end 90% til knap 10 kg nitrat-N pr. ha pr. år (Hansen et al., 2007). Det er 
efterfølgende bekræftet igennem en femårig periode at udvaskningen kan reduceres til dette niveau også i 
en lerblandet sandjord efter ompløjning af 2. og 4. års græsmarker (Eriksen et al. 2014). 

Udlæg af nyt fodergræs (kløvergræs) umiddelbart efter ompløjning af flerårige græsmarker må 
forventes at have en reducerende effekt på nitratudvaskningen svarende til en alm. rajgræs efterafgrøde. 
Det er dog sædskiftemæssigt problematisk at udlægge kløvergræs på dette sted i sædskiftet pga. risikoen 
for kløvertræthed. 
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Ophør af gødskning pr. 1. september før ompløjning af omdriftsgræs 
Effekten af en skærpelse af udbringningstidspunkt for flydende husdyrgødning til fodergræs i efteråret fra 
1. oktober til 15. september er tidligere vurderet til at give en reducerende effekt på N-udvaskningen 
svarende til 5 pct af N i gylle (Plantedirektoratet, 2008). En yderligere skærpelse til 1. september må 
forventes at have begrænset effekt, da græsvæksten i starten af september stadig vil sikre aktiv optagelse 
af kvælstof. 
 
Forbud mod græssende dyr i efteråret før ompløjning af omdriftsgræs 
Udvaskningen fra slætmarker er almindeligvis lavere end fra afgræsningsmarker. På grovsandet jord, hvor 
en betydelig del af kvægbrugsbedrifterne findes, er jorden karakteriseret ved en lav vandholdende evne. 
Det betyder, at kraftig regn lige efter afsætning af urinpletter vil øge risikoen for N-udvaskning. Andelen af 
kvælstof der afsættes i urin og fast gødning på marken er proportional med opholdstiden i marken. Det kan 
dog iflg. danske forsøg lade sig gøre at afgræsse uden ekstra tab af kvælstof i udvaskning.  Eriksen m.fl. 
(2004) har vist, at så længe afgræsningsintensiteten afpasses græsudbuddet og så længe der ikke tilføres 
husdyrgødning til afgræsningsmarkerne, så kan N-udvaskningen holdes på et lavt niveau. Dette betyder 
enten få timer på græs eller et større areal pr. malkeko når græsvæksten aftager i efterårsmånederne. 
Effekten på N-udvaskning ved at fremskynde indbindingen om efteråret må under disse forhold forventes 
at være relativ beskeden. Desuden må det på undtagelsesbrugene forventes at afgræsning kun sker i meget 
begrænset omfang. 
 
 
Sammenfatning 
Udvaskningen på undtagelsesbrug, men også på kvægbrug generelt, kan reduceres ved følgende 
virkemidler: 

• Krav til type af udlæg i majs i 1. år efter ompløjning af omdriftsgræs: Sildig alm. rajgræs, 
hundegræs, strandsvingel og rajsvingel (af strandsvingeltype) sået (evt. i blanding) i første halvdel 
af juni, på tidspunkt for anden ukrudtsbekæmpelse eller Italiensk rajgræs, tidlig alm. rajgræs og 
tetraploid alm. rajgræs sået (evt. i blanding) i sidste halvdel af juni på tidspunkt for tredje 
ukrudtsbekæmpelse forventes at reducere udvaskningen i ompløjningsåret med i 
størrelsesordenen 20-30% i forhold til majs uden efterafgrøde. Såning af de nævnte efterafgrøder 
på de nævnte tidspunkter vil almindeligvis ikke påvirke majsudbyttet, men i år eller på lokaliteter, 
hvor majsen trives dårligt f.eks. pga. lave temperaturer, kan risiko for udbyttetab ikke udelukkes. 

 
• Krav om udsåning af vårkorn m. udlæg det første år efter ompløjning af omdriftsgræs: Veletableret 

udlæg af alm. eller Italiensk rajgræs forventes at reducere udvaskningen i ompløjningsåret med i 
størrelsesordenen minimum 50% i forhold til vårbyg uden efterafgrøde. Udlæg af nyt fodergræs 
(kløvergræs) umiddelbart efter ompløjning af flerårige græsmarker må forventes at have en 
reducerende effekt på nitratudvaskningen svarende til en alm. rajgræs efterafgrøde. Det er dog 
sædskiftemæssigt problematisk at udlægge kløvergræs på dette sted i sædskiftet pga. risikoen for 
kløvertræthed. Virkemidlet vil have meget store konsekvenser for foderproduktionen, da majs 
hyppigt anvendes på dette sted i sædskiftet. 
 

• Ophør af gødskning pr. 1. september før ompløjning af omdriftsgræs: Har en reducerende effekt på 
udvaskningen før ompløjning svarende til 5% af N i gyllen udbragt efter 1. september, men 
forventes ikke at have nogen reel effekt efter ompløjning. 

 
• Forbud mod græssende dyr i efteråret før ompløjning af omdriftsgræs: Forventes ikke at have 

nogen reel effekt. 
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