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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notatet ”Analyse af miljø- og klimamæssige konse-

kvenser ved et pløjeforbud på visse permanente græsarealer” 

I forbindelse med EU’s landbrugsreform, der træder i kraft 1. januar 2015, 

indføres der en række grønne krav (greening), bl.a. vedrørende pløjeforbud i 

miljømæssigt følsomme permanente græsarealer.  

Til brug for NaturErhvervstyrelsens (NAER) videre arbejde på dette område 

har NAER bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug analysere, 

hvilke miljø- og klimamæssige konsekvenser der vil være af at indføre et plø-

jeforbud på visse permanente græsarealer i Natura 2000 og/eller permanente 

græsarealer udpeget som § 3-arealer.  

Herunder følger notat og analyse, der er udarbejdet af seniorforsker Finn Pil-

gaard Vinther, akademisk medarbejder Inge T. Kristensen, professor MSO 

Jørgen Eriksen, seniorforsker Goswin Heckrath og professor Jørgen E. Ole-

sen, alle Institut for Agroøkologi. 

Med venlig hilsen 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning ved DCA 
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

4. oktober 2013 

 

Analyse af miljø- og klimamæssige konsekvenser ved et pløjeforbud på visse permanente græsarealer 

Finn P. Vinther, Inge T. Kristensen, Jørgen Eriksen, Goswin J. Heckrath og Jørgen E. Olesen, Institut for 

Agroøkologi, Aarhus Universitet  

 

Sammendrag 

Efter anmodning fra NaturErhvervstyrelsen er der gennemført en analyse af, hvilke miljø- og klimamæssige 

konsekvenser der vil være af at indføre et pløjeforbud på visse permanente græsarealer i Natura 2000 og/eller 

permanente græsarealer udpeget som § 3-arealer.  

Analysen viser, at  

- der i 2013 er ca. 68.000 ha permanent græs indenfor Natura 2000 og at ca. 48.000 ha heraf er udpeget 

som § 3-arealer.  

- der ikke forventes at være er effekter af et pløjeforbud på nitratudvaskning og fosfortab. 

- et pløjeforbud skønnes at reducere CO2-udledningen med 1.200-13.900 tons CO2 pr. år afhængig af om 

pløjeforbuddet kun gælder for det permanente græsareal inden for Natura 2000 på organiske jorde eller 

om det gælder for alle § 3-arealer inden for og uden for Natura 2000. 

- der er betydelige usikkerheder dels på den skønnede pløjehyppighed, som er anslået ud fra den N-norm 

og støtteordning, der er knyttet til det permanente græs, og dels på bestemmelsen af arealet med 

organisk jord. 

 

Baggrund 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 19. september 2013 anmodet DCA – Nationalt Center for Fødevarer 

og Jordbrug om en analyse af miljø- og klimamæssige konsekvenser ved et pløjeforbud på visse permanente 

græsarealer.  

Som baggrund herfor anfører NAER følgende:  

”Ifølge de kommende regler, som skal træde i kraft fra 1. januar 2015, skal medlemsstaterne udpege 

miljømæssigt følsomme permanente græsarealer beliggende i Natura 2000. Disse permanente græsarealer må 

ikke oppløjes. Landbrugerne i Natura 2000 skal derved bevare de permanente græsarealer (som udpeges til at 

være værdifulde) på deres bedrifter, som de angiver i deres støtteansøgning for 2015 i årene fremover. De er 

således fastlåste indtil 2020.  

Medlemsstaten kan derudover vælge at udpege permanente græsarealer udenfor Natura 2000, som skal 

omfattes af pløjeforbuddet, med henblik på at beskytte miljømæssigt værdifulde græsarealer. 
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Kommissionen fastlægger en ramme, hvorunder medlemsstaterne skal udpege visse permanente græsarealer 

beliggende indenfor Natura 2000. Det vides dog ikke hvordan disse gennemførelsesbestemmelser udformes 

eller hvornår de er endelige. 

Sideløbende med den individuelle forpligtigelse opretholdes den eksisterende bestemmelse om, at 

medlemsstaterne skal opretholde de permanente græsarealer på nationalt niveau. 

Permanente græsarealer defineres under EU-regelsættet som landbrugsarealer, der anvendes til dyrkning af 

græs eller andet grøntfoder, både tilsåede og naturlige, og som har ligget med græs eller andet grøntfoder i 

mere end 5 år. Det gælder også, selvom arealet har været pløjet og straks igen udlagt med græs eller andet 

grøntfoder i løbet af perioden på 5 år. NAER har oplyst, at arealer med permanent græs i denne 

sammenhæng anses som alle arealer, der er anmeldt med afgrødekoderne 250-259 og 272-279. NAER 

oplyser endvidere, at foreløbige kortanalyser viser, at der er ca. 61.000 ha permanente græsarealer anmeldt af 

landmændene i 2012, som er beliggende indenfor Natura 2000, heraf er ca. 27.000 ha også udpeget som § 3-

arealer. Ca. 52.000 ha permanente græsarealer estimeres til at være udpeget som § 3-arealer i Danmark.  

I analysen bedes det undersøgt, hvilke miljø- og klimaeffekter der er ved et pløjeforbud på permanente 

græsarealer ved 3 scenarier for udpegning i Danmark: 

• Pløjeforbud af permanente græsarealer i Natura 2000 

• Pløjeforbud af permanente græsarealer i Natura 2000 udpeget som § 3-areal  

• Pløjeforbud af permanente græsarealer udpeget som § 3-areal  

Analysen skal tage højde for, at visse permanente græsarealer inden for ovennævnte udpegninger i dag 

allerede er underlagt pløjeforbud gennem restriktionerne i hhv. § 3-udpegningen og/eller Natura 2000 

udpegningen.  

Endvidere ønskes et bud på evt. anden minimumsudpegning end de ovennævnte som opfylder EU-

regelsættet, som fx permanente græsareal inden for Natura 2000 på organiske jorder (c > 12 %). Aarhus 

Universitet har foretaget en analyse af organiske jorde i 2010. 

På denne baggrund bedes Aarhus Universitet estimere, hvor mange arealer som reelt underlægges et 

pløjeforbud, jf. ovenstående scenarier, og hvilken miljø- og klimaeffekt et sådant tiltag har, idet der skal 

tages hensyn til arealer, som allerede i dag er omfattet af pløjeforbud som følge af eksisterende regler 

(beskyttet under Natura 2000 eller § 3-udpegningen).” 

 

Opgørelse af areal med permanent græs i 2013 

Opgørelser af arealet med permanent græs er foretaget på baggrund af følgende GIS temaer: 

 NaturErhvervstyrelsen: Markkort til Enkeltbetalingsordningen pr. 5. september 2013 

 Miljøportalen: Beskyttede naturtyper og Natura 2000 områder pr. 18. september 2013 

 Aarhus Universitet: Kort over organiske jorder med mere end 12% kulstof (Greve et al., 2011). 

 

Opgørelser er foretaget som GIS analyser mellem de indtegnede marker og naturtemaerne. Ved 

arealopgørelsen er anvendt det indtegnede areal, som i gennemsnit er ca. 2% større end det anmeldte areal i 

Enkeltbetalingsordningen. 
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Opgørelsen for 2013 viser knap 68.000 ha permanent græs inden for Natura 2000, og ca. 48.000 ha heraf er 

udpeget som § 3 arealer (Tabel 1). Ca. halvdelen af det permanente græsareal (105.000 ha) er omfattet af § 3, 

dvs. omtrent dobbelt så meget som estimeret af Fødevareministeriet for 2012. Ca. 25.000 ha af de i alt 

212.000 ha med permanent græs er beliggende på organisk jord, hvoraf ca. 7.600 ha ligger i Natura 2000 

områder. Kun en mindre del af disse, ca. 1.900 ha, er ikke omfattet af § 3. Da afgrænsningen af organisk jord 

langt fra er så præcis som afgrænsningen af § 3 arealer er dette tal dog meget usikkert. 

Tabel 1. Permanente græsarealer (ha) i 2013, opdelt efter naturtyper inden for og uden for Natura 2000, 

samt andel af arealer beliggende på organisk jord. 

Beskyttet naturtype 
Natura 2000 Permanent 

græs i alt 

På organisk jord 

Indenfor Udenfor I alt Natura 2000 

Fersk eng 14.618 35.325 49.943 13.667 4.426 

Hede 5.768 3.005 8.773 20 2 

Mose 4.055 5.979 10.034 2.529 924 

Overdrev 3.612 8.783 12.395 48 13 

Strandeng 20.286 3.128 23.414 671 386 

Omfattet af § 3 i alt 48.337 56.221 104.558 16.934 5.751 

Ikke omfattet af § 3 19.456 87.971 107.427 8.119 1.871 

Permanent græs i alt 67.794 144.192 211.985 25.053 7.622 

 

Idet vi antager, at de § 3 beskyttede naturtyper hede, mose, overdrev og strandeng i forvejen ikke pløjes, vil 

det være ubeskyttede arealer (ikke omfattet af § 3) og den § 3 beskyttede naturtype fersk eng, der omlægges 

ved oppløjning og såning af græs.  

 

Miljø- og klimamæssige effekter på markniveau 

Nitratudvaskning 

Pløjeforbud på arealer, som ompløjes hvert 7.-10. år og straks udlægges med græs, vil resultere i ingen eller 

ubetydelig forøgelse af nitratudvaskningen. Dette baseres på forsøg med 6-8 år gamle, ugødede, afgræssede 

kløvergræsmarker med en produktion på ca. 6 t tørstof/ha/år, hvor udvaskningen var 8-11 kg N/ha/år 

(Eriksen et al., 2004). Efter ompløjning af de 8 år gamle kløvergræsmarker, efterfulgt af vårhvede med 

udlæg af alm. Rajgræs, var nitratudvaskningen 10 kg N/ha (Eriksen et al., 2006). Direkte udlæg af græs må 

forventes at give et lignende resultat. Tilsvarende var udvaskningen i gødede 1.-5. års græsmarker (225 kg 

N/ha) med en produktion på 11-12 t tørstof/ha/år på 5-12 kg N/ha, og efter ompløjning, efterfulgt af vårbyg 

med alm. rajgræs udlæg, var nitratudvaskningen 14 kg N/ha/år (Christensen et al., 2009). 

 

Fosforudledning 

Udledning af fosfor til vandmiljøet kan i princippet foregå ad to veje, enten via overfladeafstrømning på 

skrånende arealer eller via udvaskning. Ferske enge er i reglen uden nævneværdig hældning og dermed uden 

risiko for overfladeafstrømning. Desuden er et permanent græs- eller vegetationsdække en effektiv 

beskyttelse i sig selv mod overfladisk tab. I forbindelse med ompløjning og genetablering af græs vil der i en 

periode være risiko for overfladeafstrømning på arealer, der skråner ned mod vandløb eller søer, men efter 
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indførelse af 10 m dyrknings- og pløjefrie randzoner vil risikoen for afstrømning til vandmiljøet være 

minimal og ikke kvantificerbar. På græsarealer kan der forekomme fosforudvaskning til dræn eller det 

øverste grundvand, især i forbindelse med overfladisk udbringning af husdyrgødning og makropore-

transport. En anden risiko er, at fosfor i jorden mobiliseres under iltfattige forhold ved høj grundvandsstand. 

Disse aspekter anses for kun i meget begrænset omfang at være påvirket af ompløjning. Da pløjning samtidig 

ikke påvirker afvandingsforholdene, vurderes et eventuelt pløjeforbud generelt at være uden betydning for 

fosforudledningen.   

 

Klimaeffekt 

Et pløjeforbud på arealer, som ompløjes hvert 7.-10. år og straks udlægges med græs, vil resultere i en øget 

kulstoflagring på ca. 0,24 t C/ha. Det skyldes dels, at kulstofemissionen ved ompløjning forøges i 

størrelsesordenen 1,2 t C/ha i månederne efter ompløjning i forhold til permanent græs (Eriksen og Jensen, 

2001), dels at der i ompløjningsåret ikke forventes netto-kulstoflagring, som er karakteristisk for flerårige 

græsarealer. Den årlige akkumulering er estimeret til at være i størrelsesordenen 1,1 t C/ha (Christensen et 

al., 2009). Samlet set vil et pløjeforbud således øge kulstoflagringen med godt 2 t C/ha i selve 

ompløjningsåret eller ca. 0,24 t C/ha som gennemsnit af hele det pågældende areal, når ompløjning finder 

sted hvert 7.-10. år (i gennemsnit hvert 8,5 år). Ved ompløjning hvert 5. år vil den tilsvarende øgning i 

kulstoflagringen være 0,4 t C/ha. Der forventes ikke forskel på effekten af selve jordbearbejdningen mellem 

mineraljorde og organiske jorde såfremt dræningstilstanden er uændret. 

Ved ompløjning af græs kan der potentielt ske dannelse og emission af lattergas, som ikke frigives fra 

permanent græs. Omfanget heraf er dog ukendt og det vil kræve nærmere eksperimentelle undersøgelser at 

vurdere. 

 

Miljø- og klimamæssige effekter på landsplan 

NAER har anmodet om en analyse af, hvilke miljø- og klimaeffekter der er ved et pløjeforbud på permanente 

græsarealer ved 3 scenarier for udpegning: 

• Pløjeforbud af permanente græsarealer i Natura 2000 

• Pløjeforbud af permanente græsarealer i Natura 2000 udpeget som § 3-areal  

• Pløjeforbud af permanente græsarealer udpeget som § 3-areal  

Jf. ovenstående vurderes et pløjeforbud kun at have en ubetydelig eller ingen effekt på nitratudvaskning og 

udledning af fosfor. Derimod vurderes et pløjeforbud at have en klimaeffekt ved at øge kulstoflagringen og 

dermed reducere CO2-udledningen. I gennemsnit vurderes et pløjeforbud at øge kulstoflagringen med 0,4 t 

C/ha eller 0,24 t C/ha, når ompløjning finder sted hhv. hvert 5. år eller hvert 7.-10. år (i gennemsnit hvert 8,5 

år), svarende til en årlig reduktion i CO2-udledningen på hhv. 1,46 og 0,88 t CO2/ha. 

Til brug for beregning af klimaeffekten er der i bilag 1 foretaget en opdeling af arealerne, så klimaeffekten 

ved de tre ovennævnte scenarier kan beregnes. I bilag 1 er endvidere vist et skøn for, hvilken andel af de 

enkelte afgrøder, der bliver omlagt hvert 5. år eller hvert 7.-10. år. For afgrøder der omlægges mindst hvert 

5. år er det antaget, at 100% af arealet omlægges hvert 5. år. For de øvrige afgrøder er skønnet baseret på den 

pågældende afgrødes N-norm, hvor lav norm indikerer mindre behov for omlægning; eksempelvis skønnes 
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permanent græs med meget lavt udbytte ikke at blive omlagt og for permanent græs med lavt udbytte 

skønnes 25% af arealet at blive omlagt hvert 7.-10. år. For miljøgræs under MVJ ordning skønnes 25% af 

arealet at blive omlagt hver 7.-10. år, selvom arealet ikke har en N-norm, da arealet vil kunne få en sådan N-

norm efter ophør af MVJ-ordningen. 

Den samlede klimaeffekt ved et pløjeforbud kan herefter beregnes ved at multiplicere antallet af hektar for 

hver enkelt afgrøde og den skønnede andel af arealet, der ompløjes, som vist i bilag 1, med værdien for 

reduceret CO2-udledning ved ompløjning, hhv. 1,46 og 0,88 t CO2/ha for 5 og 8½ år, og herefter summere 

effekterne i de tre scenarier (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Samlet klimaeffekt (mindsket udledning af CO2, tons CO2 pr. år) ved pløjeforbud i scenarie 1-3. 

Antaget gennemsnitlig omlægningshyppighed 8½ år 5 år I alt 

Scenarie 1. Arealer i Natura 2000 7.714 759 8.473 
Scenarie 2. Arealer i Natura 2000 udpeget som § 3 3.388 246 3.634 
Scenarie 3. Udpeget som § 3 12.492 1430 13.922 

 

NAER har endvidere ønsket et bud på, hvad konsekvensen af et pløjeforbud vil være for det permanente 

græsareal inden for Natura 2000 på organiske jorde. I bilag 1 er vist, hvor mange hektar af de enkelte 

afgrøder, der ligger på organisk jord (i alt 4.426 ha), og på samme måde, som beskrevet for de tre scenarier, 

kan det beregnes, at et pløjeforbud for det permanente græsareal inden for Natura 2000 på organiske jorde vil 

medføre en mindsket CO2-udledning på i alt 1.166 tons CO2 pr. år.     
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Bilag 1. Areal (ha) med permanent græs beliggende inden for og uden for Natura 2000, samt andel heraf på organisk jord. Endvidere er der vist det 

beregnede antal hektar for de tre scenarier, og i kolonnen yderst til højre vist hvilken andel af de enkelte afgrøder, der skønnes at blive omlagt mindst 

hvert 5. år eller hvert 7.-10. år (græs med norm og miljøgræs). 

      Fersk eng Ej § 3 Heraf på organisk jord
1
 Scenarier   

  

Kode Afgrøde 

Fersk 
eng 

indenfor 
Natura 
2000 

Fersk 
eng 

udenfor 
Natura 
2000 

Arealer ikke 
omfattet af 
§ 3 indenfor 

Natura 
2000 

Fersk 
eng 

indenfor 
Natura 
2000 

Arealer ikke 
omfattet af § 

3 indenfor 
Natura 2000 

1: Arealer 
i Natura 
2000 

2: Arealer  
i Natura 

2000 
udpeget 
som § 3 

3: Arealer 
udpeget 
som § 3 

Skønnet 
andel (%), 
der om-
lægges

2
 

 A B C   A + C A A + B  

Græs med norm                    

  250 Perm. græs, meget lavt udbytte 460 1.990 635   156 117 1.094 460 2.449 0 

  251 Perm. græs, lavt udbytte 709 3.035 855 260 99 1.564 709 3.744 25 

  252 Perm. græs, normalt udbytte 3.478 15.694 4.207 1.168 443 7.684 3.478 19.172 50 

  258 Perm. græs, ø-støtte 0 
 

4 
 

0 4 0 0 50 

  259 Perm. græs, fabrik, over 6 tons 
 

23 8 
  

8 0 23 75 

Miljøgræs      
         253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N) 3 24 13 1 

 
17 3 27 25 

  254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N) 8.043 7.698 10.742 2.219 786 18.785 8.043 15.741 25 

Omlægges mindst hvert 5. år     
         255 Perm. græs, under 50% kløver 52 289 130 15 11 182 52 341 100 

  256 Perm. græs, over 50% kløver 0 23 5 
  

5 0 23 100 

  257 Perm. græs, uden kløver 115 495 214 72 44 329 115 609 100 

  273 Perm. lucerne til fabrik 
 

0 
   

0 0 0 100 

  277 Perm. kløver til fabrik 
 

1 
   

0 0 1 100 

  
278 

Perm. lucerne og lucernegræs 
over 50% lucerne  

0 
   

0 0 0 100 

  279 Perm. græs til fabrik 0 
 

1 
  

1 0 0 100 

Uden norm      
         276 Perm. græs og kløver uden norm 1.758 6.055 2.643 534 370 4.401 1.758 7.813 0 

    I alt 14.618 35.325 19.456 4.426 1.871 34.074 14.618 49.943 
 

                                                      
1
 Da afgrænsningen af organiske jorde langt fra er så præcis som afgrænsningen af § 3-arealer, er disse tal meget usikre. 

2
 Dette skøn er baseret på N-normen til afgrøden, hvor lav norm indikerer mindre behov for omlægning. 
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