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BAGGRUND 

I forbindelse med forhøjelse af efterafgrødekravet i ”Vækstplan for Fødevarer” efterspørges 

yderligere alternativer til efterafgrøder. 

  

Brak er aktuelt da det fra 2015 kan anvendes til opfyldelse af de grønne krav i forhold til 

landbrugsstøtten. 

 

For planperioden 2014/2015 blev frivilligt brak langs vandløb tilbudt som nyt alternativ til 

efterafgrøder. Ordningen var et forsøg på at fastholde en del af de obligatoriske randzoner der blev 

gjort frivillige i forbindelse med ændringen af randzoneloven pr. 1. august 2014. Alternativet har 

ikke haft den store udbredelse idet der kun er anmeldt ca. 110 ha. under ordningen. Erhvervet har 

påpeget, at ordningen kunne gøres mere attraktiv ved at indføre en større fleksibilitet, således at 

bredden kunne variere med bredde op til 20m eller evt. 30 m. 

  

Græs i omdrift er i flere sammenhænge blevet beskrevet som et muligt alternativ til efterafgrøder. 

 

På baggrund af ovenstående har NaturErhvervstyrelsen (NAER) den 3. december 2014 anmodet 

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om at belyse en række forhold vedr. de to 

virkemidler brak og vedvarende græs. 

  

Det er endnu ikke besluttet hvordan virkemidlerne skal indgå i reguleringen, og NAER anmoder 

derfor om at DCA forholder sig til følgende to situationer:  

 

A: Virkemidlerne skal indgå på samme måde som tidlig såning, således at effekten af at virkemidlet 

allerede anvendes i dag, bliver indregnet i omregningsfaktoren. 

 

B: Effekten af at virkemidlet allerede anvendes i dag, omregnes til et forhøjet efterafgrødekrav. 

Omregningsfaktoren skal således alene bygge på den direkte forskel mellem alternativet og 

efterafgrøderne uden hensyntagen til den nuværende udbredelse af virkemidlet. 

 



Forud for besvarelsen har DCA og NAER drøftet beregninger med inddragelse af udlægsår i brak- 

og græseffekter. Det blev aftalt, at scenarier ”med” og ”uden” inddragelse medtages i besvarelsen. 

DCA skal i den forbindelse pointere, at scenariet ”med” inddragelse af udlægsår er problematisk 

f.eks. i forhold til landsdækkende beregninger. Det skyldes, at effekten af udlægsåret er indregnet i 

de efterfølgende brak- eller græseffekter. Hvis man ikke er specielt opmærksom på dette, er der 

risiko for, at effekten af udlægsåret tælles med to gange. 

 

 

BESVARELSE 

Nedenstående besvarelse er opbygget således, at hvert afsnit indledes med et del-spørgsmål fra 

NAERs bestilling, som herefter besvares. 

 

1. Brak som alternativ til efterafgrøder 

 

Spørgsmål fra NAER 

1.1. AU bedes komme med bud på hvor stor en kvælstofreducerende effekt brak der allerede er 

udlagt har – f.eks. i de sidste 2-3 år. Der kan tages udgangspunkt i afgrødekoden for brak - 

udyrkede arealer (310). 

 

Besvarelse 

Arealet med afgrødekode 310 var ifølge udtræk fra enkeltbetalingsordningen ca. 17.000 ha i 2013. 

Idet der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig middeludvaskningen på 67 kg N/ha for jord i 

omdrift (Eriksen, 2015) og i en udvaskning fra ikke-permanent brak på i gennemsnit ca. 15 kg N/ha 

(Eriksen et al., 2014; Olesen et al., 2014) kan det beregnes, at ikke-permanent brak reducerer 

udvaskningen med 52 kg N/ha (=67-15 kg N/ha). Dermed reducerer allerede udlagt brak 

udvaskningen med ca. 880 t N/år (jf. svar til spørgsmål 1.2).       

 

Spørgsmål fra NAER 

1.2. AU bedes komme med bud på en omregningsfaktor mellem brak og efterafgrøder for både 

situation A og B, som beskrevet under baggrund. Kan der svares på hvad omregningsfaktoren vil 

være, hvis der er tale et areal der kun har været brak et år, og et areal der f.eks. har været brak 3 

eller flere år? 

 

Besvarelse 

Brak og dennes udvaskningsreducerende effekt i vækstperioden og efter ompløjning er 

forsøgsmæssigt yderst mangelfuldt belyst. Estimater for omregningsfaktorer mellem brak og 

efterafgrøde er derfor meget usikre. 

    

For brak forudsættes følgende:  

 Brakken etableres som græsudlæg i en hovedafgrøde om foråret eller i renbestand ligeledes om 

foråret (dvs. der må ikke udsås kvælstoffikserende planter som f.eks. kløver). 



 Brakken ompløjes efter tidspunkterne i virkemidlet ’Forbud mod omlægning af fodergræs om 

efteråret’ (Søegaard et al., 2014). 

 Brakken gødes ikke. 

 

Ved at ompløje brak efter reglerne i virkemidlet ’Forbud mod omlægning af fodergræs om efteråret’ 

(Søegaard et al., 2014) reducereres risikoen for merudvaskning betydeligt i forhold til at ompløje 

brak om efteråret. Dette er vist af Djurhuus og Olsen (1997) for ompløjning af kløvergræs (se 

spørgsmål 2.3). Der findes så vidt vides ikke markforsøg med sammenligning af 1) 

forårsompløjning af brak eller græs og efterfølgende dyrkning af en forårssået afgrøde med 2) en 

forårssået afgrøde uden forudgående brak eller græs. 

 

I et lysimeterforsøg af Thomsen et al. (1993) er det muligt under ugødede forhold, at sammenligne 

vinterhvede sået efter græs med vinterhvede sået efter vinterhvede, dvs. ved efterårspløjning af 

græs, som minder om den type brak, der forudsættes ovenfor. Udvaskningen i ompløjningsåret og 

det efterfølgende år (dvs. to år) var i gennemsnit af fire års forsøg 41 (20 + 21) kg N/ha for 

vinterhvede efter græs og 62 (2• 31) kg N/ha efter vinterhvede sået efter vinterhvede. Der er således 

ikke noget der tyder på en merudvaskning ved ompløjning af ugødet græs om efteråret i 

sammenligning med dyrkning af vinterhvede efter vinterhvede uden græs i sædskiftet. Som følge af 

dette og de strammere krav under virkemidlet ’Forbud mod omlægning af fodergræs om efteråret’ 

end i forsøget i Thomsen et al. (1993) er der i det følgende ikke regnet med merudvaskning efter 

ompløjning af brak.      

 

Som i spørgsmål 1.1 tages der udgangspunkt i en gennemsnitlig middeludvaskningen på 67 kg N/ha 

for jord i omdrift (Eriksen, 2015) og i en udvaskning fra ikke-permanent brak på i gennemsnit ca. 

15 kg N/ha (Eriksen et al., 2014; Olesen et al., 2014). Den udvaskningsreducerende effekt pr. år 

med etableret brak kan derved beregnes at være 52 kg N/ha, ligesom for allerede udlagt brak. 

 

Ved en udvaskningsreducerende effekt af brak på 52 kg N/ha pr. år med etableret græs og en 

udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder på 29 kg N/ha (Hansen et al., 2014) kan det 

beregnes, at 1 ha etableret brak vil kunne erstatte 1,8 ha efterafgrøde (=52/29), dvs. en 

omregningsfaktor mellem brak og efterafgrøde på 1:1,8. 

 

Da brakken ofte vil blive udlagt i en vårbyg, kan den udvaskningsreducerende effekt af denne 

afgrøde tillægges den effekt, som brakken har i de(t) efterfølgende år. Hvis antallet af år med 

etableret brak kaldes x, vil der være 1 år med græsudlæg med udvaskningsreducerende effekt på 29 

kg N/ha (samme effekt som efterafgrøder) og x år med udvaskningsreduktion på 52 kg N/ha (67-15 

kg N/ha). Den udvaskningsreducerende effekt (Y) pr. år med etableret brak og indregning af den 

udvaskningsreducerende effekt af udlægsåret kan derved beregnes som:  

 

Y = (29 + x • 52)/(x) (Ligning 1) 

 



For x=1-5 år fås en udvaskningsreducerende effekt på i gennemsnit 65 kg N/ha pr. år med etableret 

brak. Det skal bemærkes, at de 65 kg N/ha er beregnet pr. år med etableret brak (x), dvs., at antallet 

af år ikke inkluderer selve udlægsåret, men at udlægsårets udvaskningsreducerende effekt (29 kg 

N/ha) er tillagt den etablerede brak. Det er vigtigt, at der i senere opgørelser tages hensyn til evt. 

indregning af udlægsåret i brak. Ved en udvaskningsreducerende effekt af brak på 65 kg N/ha pr. år 

med etableret brak og en udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder på 29 kg N/ha (Hansen et 

al., 2014) kan det beregnes, at 1 ha etableret brak vil kunne erstatte 2,2 ha efterafgrøde (=65/29), 

når den udvaskningsreducerende effekt af udlægsåret indregnes, dvs. en omregningsfaktor mellem 

brak og efterafgrøde på 1:2,2.  

 

I betragtning af de usikkerheder, der eksisterer på estimatet, vurderes det, at samme estimat for 

omregningsfaktoren kan benyttes, uanset om der er tale om nyetableret brak eller allerede etableret 

ikke-permanent brak (svar på sidste del af spørgsmål 1.2). 

 

Situation A: brak 

Hvis brak som alternativ til efterafgrøder skal korrigeres for effekten af det areal, der i dag er 

braklagt, vil omregningsfaktoren afhænge af, hvor mange der i fremtiden vil begynde at anvende 

virkemidlet. Effekten af en given fremtidig stigning i brakarealet på omregningsfaktoren til 

efterafgrøder kan beregnes ved følgende funktion (Ligning 2): 

 

Omregningsfaktor = 

(Fremtidige areal - Nuværende areal)
Fremtidige areal

 ∙ Udvaskningsreduktion (brak)

Udvaskningsreduktion (efterafgrøder)
 

 

Som det vil fremgå af Ligning 2, vil en fordobling af arealet bevirke, at omregningsfaktoren på hhv. 

1:2,2 og 1:1,8 (hhv. med og uden indregning af udlægsåret) halveres i forhold til, hvis der ikke 

korrigeres for nuværende brakareal. Modsat vil et uændret brakareal betyde, at brak i princippet 

ikke kan anvendes som virkemiddel. I Tabel 1 er beregnet omregningsfaktorer for forskellige 

scenarier for fremtidigt brakareal, hvor omregningsfaktoren er beregnet hhv. med og uden 

indregning af udlægsåret. 

 

Tabel 1. Omregningsfaktor korrigeret for det areal, der i dag er braklagt (ca. 17.000 ha) ved forskellige scenarier for det 

fremtidige brakareal. Omregningsfaktoren svarer til, hvad én ha med brak kan erstatte af efterafgrøder mht. 

udvaskningsreducerende effekt og er beregnet ”med” (65 kg N/ha) og ”uden” (52 kg N/ha) indregning af udlægsåret i 

effekten af brakarealet. Bemærk at ”med” (65 kg N/ha) er beregnet pr. år med etableret brak, dvs. at antallet af år ikke 

inkluderer selve udlægsåret (vigtigt ved eventuelle fremtidige beregninger). 

Aktuelt 

areal 

med 

brak 

Brak-

arealet 

stiger 

med 

Fremtidigt 

brakareal 

Omregningsfaktor 

hvis udlægsår 

indregnes i 

brakeffekten 

(”med”) 

Omregningsfaktor 

hvis udlægsår ikke 

indregnes i 

brakeffekten 

(”uden”) 

(ha) (%) (ha) (1 ha brak erstatter antal ha efterafgrøder) 

17.000 0 17.000 - - 



17.000 10 18.700 0,2 0,2 

17.000 50 25.500 0,8 0,6 

17.000 100 34.000 1,1 0,9 

17.000 500 102.000 1,9 1,5 

 

Omregningsfaktorerne som funktion af stigning i brakareal er vist i Figur 1. Omregningsfaktoren er 

beregnet for et areal på op til ca. 200.000 ha, som er den omtrentlige størrelse på det areal, der var 

braklagt i 2006. Som det fremgår af Tabel 1 og Figur 1, vil en indregning af nuværende brakareal i 

omregningsfaktoren betyde, at det fremtidige areal med brak skal fordobles, før omregningsfaktoren 

overstiger 1, dvs. hvor der kan byttes 1:1 med efterafgrøder.  

 

 
Figur 1. Omregningsfaktorer mellem brak og efterafgrøder ved en stigning i brakarealet på op til ca. 200.000 ha og ved 

korrektion for effekten af det nuværende areal på 17.000 ha. Reduktionen i udvaskningen ved brak er vist ”med” (65 kg 

N/ha) og ”uden” (52 kg N/ha) inddragelse af udlægsåret i virkningen af brakken. Bemærk at ”med” (65 kg N/ha) er 

beregnet pr. år med etableret brak, dvs. at antallet af år ikke inkluderer selve udlægsåret (vigtigt ved eventuelle 

fremtidige beregninger). 

 

Spørgsmål fra NAER 

1.3 Hvis den eksisterende kvælstofreducerende effekt af brak i situation B skal ”neutraliseres” af et 

forhøjet efterafgrødekrav, hvor meget vil efterafgrødekravet skulle hæves i procent? 

 

Besvarelse - Situation B: brak 

Hvis den udvaskningsreducerende effekt af det nuværende areal med brak skal neutraliseres af et 

forhøjet efterafgrødekrav, vil der skulle neutraliseres ca. 880 t N (17.000 ha • 52 kg N/ha), hvis 

udlægsåret ikke inddrages i brakeffekten eller 1.100 t N (17.000 ha • 65 kg N/ha) hvis udlægsårets 

udvaskningsreducerende funktion indregnes i brakeffekten. Ifølge Hansen et al. (2014) er den 

udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder i gennemsnit 29 kg N/ha. De 880 t N og 1.100 t N 

svarer altså til hhv. 30.000 og 38.000 ha efterafgrøder. Det nuværende areal med efterafgrøder på 



240.000 ha vil derfor skulle øges med ca. 13-16 % med den mindste stigning, hvor udlægsåret ikke 

inkluderes. Dette vil øge efterafgrødekravet tilsvarende, og de nuværende krav på 10 og 14 % over 

og under 0,8 DE/ha vil skulle øges med ca. 1-2 procentpoint. 

 

Spørgsmål fra NAER 

1.4. AU bedes komme med bud på hvilke krav, der skal stilles til brak som alternativ udover, f. eks.: 

a) Arealet må ikke dyrkes eller jordbehandles mellem 1. januar til 1. november på ler / 1. 

februar på sand 

b) Arealet skal enten fortsætte som brak eller efterfølges af en vårsået afgrøde 

c) Arealet skal være tilsået med græs  

d) Arealet må ikke gødskes og har ingen kvælstofnorm 

 

Der vedlægges et bilag der beskriver hvilke krav der stilles til brak i forhold til den direkte støtte 

(landbrugstøtten).  

 

Besvarelse 

Vedrørende kravene ovenfor: 

 

Ad. a): Den i besvarelsen forudsatte ompløjning efter tidspunkterne angivet i virkemidlet ’Forbud 

mod omlægning af fodergræs om efteråret’ (Søegaard et al., 2014) er indeholdt i dette krav. 

 

Ad. b): Hvis brakken ompløjes og efterfølgende skal fortsætte som brak, skal græs udsås i 

renbestand om foråret. Etableringsåret regnes derved som etableret brak og omregningsfaktoren 

uden indregning af udlægsår skal benyttes. 

 

Ad. c) og d): Ingen bemærkninger. 

 

Derudover har vi ingen bud på yderligere krav. 

 

 

2. Græs som alternativ til efterafgrøder 

 

Spørgsmål fra NAER 

2.1. Med udgangspunkt i virkemiddelkatalogets beskrivelse af afgrøder med høj kvælstofoptagelse 

– græs, bedes AU komme med et bud på hvilke type græsafgrøde (blandt græs i omdrift), der giver 

den største kvælstofoptagelse og derved er bedst egnet som alternativ til efterafgrøder (afgrænset på 

afgrødekode). 

 

Besvarelse 

Græs, der er i omdrift, skal have været omlagt til en anden afgrøde inden for en femårs periode 

(Anonym 2014) for at forblive i omdrift. Nærværende besvarelse gælder i princippet alle 

afgrødekoder under ”Græsmarksplanter, omdrift” i Anonym (2014), men blot et fåtal af disse er 



undersøgt i forsøg. De mest benyttede afgrøder dvs. afgrødekode 260 ”Kløvergræs under 50 % 

kløver (omdrift)” og afgrødekode 263 ”Græs uden kløver (omdrift)” er dem, der minder mest om de 

afgrøder, der er indgået i forsøg.   

 

Den type græsafgrøde i omdrift, der er bedst egnet som alternativ til efterafgrøder, er en afgrøde, 

hvor der ved høst fjernes samme mængde kvælstof, som der er tilført med handelsgødning. I dette 

tilfælde er der i princippet ingen risiko for merudvaskning ved ompløjning. En sådan afgrøde vil 

derfor være bedst egnet som alternativ til efterafgrøder. Græsmarker, der udelukkende består af 

græs, vil, når de ikke er begrænset af mangel på vand eller næringsstoffer, kunne udnytte store 

mængder kvælstof. Thomsen (1989) fandt således, at ca. 90% af det tilførte gødningskvælstof til 

almindelig rajgræs blev fjernet ved høst af afgrøden ved en gødningstilførsel, der er sammenlignelig 

med tilførslen efter de nugældende normer.  

   

Ved dyrkning af kløvergræs fjernes der normalt mere kvælstof end der tilføres med handelsgødning. 

Dette skyldes, at der bindes kvælstof fra luften ved biologisk kvælstoffiksering i kløverplanterne. 

Hvor meget kvælstof, der bindes fra luften, afhænger af mange forhold og er vanskeligt at 

bestemme under markforhold, men har betydning for udvaskningsrisikoen efter ompløjning (se 

nedenfor). 

    

Afgræsning af græs- eller kløvergræsmarker øger ofte udvaskningsrisikoen både før og efter 

ompløjning (f.eks. Eriksen et al., 2004). Under nuværende landbrugspraksis er der kun et begrænset 

antal konventionelle landmænd, der praktiserer afgræsning. Kristensen (2010) har således beregnet, 

at den afgræssede andel af FE i 2008 udgjorde 12% af græs-FE i årets fodring. Da afgræsning siden 

2008 er faldet yderligere, og da afgræsning normalt indgår i et slæt/afgræsningssystem, er andelen 

af græsmarker i omdriften, som bliver afgræsset, estimeret til 30%. I forsøg har afgræsning ofte 

indgået som en forsøgsbehandling (f.eks. Eriksen et al., 2004) eller som udgangspunkt for marker, 

der efterfølgende er blevet ompløjet (f.eks. Hansen et al., 2007; Askegaard et al., 2011). 

Sidstnævnte forsøg adskiller sig derfor fra den mest udbredte konventionelle praksis. I nærværende 

besvarelse er det forudsat, at græs- og kløvergræsmarker, der afgræsses, ikke indgår i 

beregningerne, dvs. kun slætmarker indgår.  

 

Udvaskning efter ompløjning af græs eller kløvergræs er undersøgt i flere forsøg (Olsen, 1995; 

Djurhuus og Olsen, 1997; Berntsen et al., 2006; Hansen et al., 2007; Eriksen et al., 2008; Askegaard 

et al. 2011; Kristensen et al., 2011). I disse forsøg er der data for udvaskning efter ompløjning af 

kløvergræs og efterfølgende dyrkning af afgrøder, hvor der ikke er taget hensyn til at minimere 

risikoen for udvaskning, dvs. hvor der f.eks. ikke er dyrket efterafgrøder i følgende år. I andre 

forsøg er risikoen for udvaskning derimod reduceret ved efterfølgende dyrkning af en afgrøde med 

udlæg af græs (f.eks. Eriksen, 2001; Eriksen et al., 2004 og 2006). Sidstnævnte forsøg indgår ikke i 

vurderingen af risiko for udvaskning ved ompløjning i nærværende besvarelse.   

 

Nogle af forsøgene i førstnævnte gruppe er udført for at undersøge betydning af tidspunkt for 

ompløjning (efterår eller forår, Djurhuus og Olsen, 1997). I andre forsøg har man blot fulgt en 



udbredt praksis, hvor der blev efterårspløjet og sået vintersæd efter ompløjning (Olsen, 1995; 

Askegaard et al., 2011). I de fleste ældre forsøg er gødskningen af den efterfølgende afgrøde 

foretaget efter daværende praksis uden væsentlig reduktion for en forfrugtsværdi, som i de 

nugældende normer betyder, at der skal fratrækkes op til 84 kg N/ha i gødningsmængden til den 

efterfølgende afgrøde (Anonym, 2014).  

 

Tilsammen betyder ovennævnte forskelle mellem forsøgsbehandlinger og nuværende praksis, at en 

del af forsøgene ikke længere er relevante i forhold til nuværende afgræsningspraksis samt i forhold 

til virkemidlet ’Forbud mod omlægning af fodergræs om efteråret’ (Søegaard et al., 2014) og de 

reduktioner i gødningsmængde, som følger af nugældende forfrugtsværdier (Anonym, 2014). 

 

I en del af forsøgene er udvaskningen blot undersøgt første år efter ompløjning. Men når 

udvaskningen efter ompløjning skal vurderes, er det relevant at undersøge udvaskning ikke blot året 

umiddelbart efter ompløjning, men også andet år efter (Olsen og Djurhuus, 1997). Ved inddragelse 

af et til to år efter ompløjning er udvaskningen influeret af, hvilke afgrøder, der dyrkes 

efterfølgende, og hvor effektive de er til opsamling af kvælstof fra gødningtilførsel og 

mineralisering. Kvælstofudnyttelsen afhænger bl.a. af såtidspunkt og afgrødens udvikling om 

foråret, hvor der visse år kan forekomme afstrømning. Det afhænger ligeledes af afgrødens vækst i 

løbet af sommeren og evt. efteråret, hvor hovedparten af afstrømningen som regel finder sted.  

 

Hvor hurtigt der sker mineralisering af den ompløjede kløvergræs afhænger af, hvornår den 

ompløjes og af temperaturen efter ompløjning. Hvis der gødes med husdyrgødning til den 

efterfølgende afgrøde, har det ligeledes betydning, hvornår om foråret gødning udbringes, idet tidlig 

udbringning i et fugtigt forår kan betyde udvaskning af kvælstof, især på grovsandet jord. En lang 

række forhold har derfor indflydelse på udvaskningens størrelse efter ompløjning. Dette bidrager 

formentlig til stor variation i resultaterne fra forsøgene.  

 

I ingen af de nævnte forsøg, er der mulighed for at vurdere udvaskning efter ompløjning af 

kløvergræs i sammenligning med dyrkning af de samme efterfølgende afgrøder uden forfrugt af 

kløvergræs (nedenfor omtales et lysimeterforsøg af Thomsen et al., (1993), hvor en sådan 

sammenligning kan fortages ved efterårspløjning af græs i renbestand). Udvaskningsreduktioner og 

omregningsfaktorer i besvarelsen er derfor behæftet med betydelig usikkerhed.    

 

Grundet reglerne for ompløjning af græs herunder kløvergræs i virkemidlet ’Forbud mod 

omlægning af fodergræs om efteråret’ (Søegaard et al., 2014) og de forfrugtsværdier, der skal 

benyttes for efterfølgende afgrøde (Anonym, 2014), samt at græsset ikke afgræsses, vurderes det, at 

alle afgrødekoder for græsmarksplanter i omdrift kan benyttes som alternativ til efterafgrøder. 

Efterfølgende benævnes disse blot som ’græs’. 

 

Spørgsmål fra NAER 

2.2. AU bedes komme med bud på hvor stor en kvælstofreducerende effekt græs i omdrift allerede 

har. Der skal tages udgangspunkt i de afgrødekoder der findes frem til i 2.1.  



 

Hvis den eksisterende kvælstofreducerende effekt af græs i situation B skal ”neutraliseres” af et 

forhøjet efterafgrødekrav, hvor meget vil efterafgrødekravet skulle hæves? 

 

Besvarelse 

I 2013 er arealet af konventionelt dyrket græs, der ikke blev afgræsset og som indgik i omdrift, 

estimeret til 200.000 ha. Der er set bort fra græsmarker på økologiske brug pga. krav om, at 

økologiske kreaturer skal på græs et vist antal dage om året. I det følgende tages der udgangspunkt i 

en gennemsnitlig middeludvaskning på 67 kg N/ha for jord i omdrift (Eriksen, 2015). For slætgræs i 

omdrift er der benyttet en værdi for udvaskningen på i gennemsnit 21 kg N/ha. Værdien er beregnet 

på baggrund af Eriksen et al. (2004) og Eriksen et al. (20xx). Det kan på baggrund af disse værdier 

beregnes, at græs i omdrift reducerer udvaskningen med 46 kg N/ha (=67-21 kg N/ha). Dermed 

reducerer allerede eksisterende slætmarker i omdrift udvaskningen med i alt ca. 9.000 t N/år. (jf. 

svar til spørgsmål 2.3). 

 

Spørgsmål fra NAER 

2.3. AU bedes komme med bud på en omregningsfaktor mellem græs i omdrift og efterafgrøder for 

både situation A og B.  

 

Besvarelse 

For græs forudsættes følgende:  

 Græsset etableres som udlæg i en hovedafgrøde om foråret. 

 Græsset ompløjes efter reglerne i virkemidlet ’Forbud mod omlægning af fodergræs om 

efteråret’ (Søegaard et al., 2014). 

 Græsset gødes efter normerne. 

 Græsset afgræsses ikke. 

 Græsset bibeholder forfrugtsværdier på op til 84 kg N/ha tilsvarende gældende 

forfrugtsværdier (Anonym, 2014), som medfører reduktion i efterfølgende afgrødes 

gødningstilførsel. 

 

Ved at ompløje græsset efter reglerne i virkemidlet ’Forbud mod omlægning af fodergræs om 

efteråret’ (Søegaard et al., 2014) reducereres risikoen for merudvaskning betydeligt i forhold til at 

ompløje græsset om efteråret. På baggrund af Djurhuus og Olsen (1997) kan det således beregnes, 

at udvaskningen blev mindsket med i gennemsnit 36 kg N/ha ved ompløjning af kløvergræs om 

foråret i stedet for om efteråret. Under nugældende regler er det dog ikke tilladt at ompløje græs om 

efteråret forud for såning af en vinterafgrøde som f.eks. vinterhvede. Som det var tilfældet for brak, 

findes der så vidt vides ikke markforsøg med sammenligning af 1) forårsompløjning af græs og 

efterfølgende dyrkning af en forårssået afgrøde med 2) en forårssået afgrøde uden forudgående 

græs. 

 

I føromtalte lysimeterforsøg (Thomsen et al., 1993) er det muligt at sammenligne vinterhvede sået 

efter gødet græs med vinterhvede sået efter vinterhvede, dvs. ved efterårspløjning af græsset (ikke 



tilladt under de nugældende regler). Græsset blev gødet med 300 kg N/ha, og der blev ikke 

indregnet en forfrugtsvirkning i gødningstildelingen til den efterfølgende vinterhvede. Ved en 

gødningsmængde svarende til 150 kg N/ha i handelsgødning til vinterhveden var udvaskningen i 

ompløjningsåret og det efterfølgende år i gennemsnit af fire forsøgsår 52 (26 + 26) kg N/ha efter 

vinterhvede efter græs og 80 (2 • 40) kg N/ha efter vinterhvede efter vinterhvede. Ved samme 

gødningsmængde i ammonium-N i gylle var de tilsvarende værddier 87 (47 + 40) og 90 (2 • 45) kg 

N/ha. Der er således ikke noget der tyder på en merudvaskning ved efterårsompløjning af græs, der 

er gødet med 300 kg N/ha i sammenligning med vinterhvede efter vinterhvede uden græs i 

sædskiftet. Som følge af dette og de strammere krav (bl.a. en forfrugtsværdi på op til 84 kg N/ha, 

som angivet ovenfor) er der i det følgende ikke regnet med merudvaskning efter ompløjning af 

græs.    

 

Ved indregning af udlægsåret i græseffekten ud fra Ligning 1 og med en udvaskningsreducerende 

effekt af græsset på 46 kg N/ha, fås for x=1-5 år en udvaskningsreducerende effekt på i gennemsnit 

59 kg N/ha pr. år med etableret græs. Det skal bemærkes, at de 59 kg N/ha er beregnet pr. år med 

etableret græs, dvs., at antallet af år ikke inkluderer selve udlægsåret, men at udlægsårets 

udvaskningsreducerende effekt (29 kg N/ha) er tillagt det etablerede græs. Det er vigtigt, at der i 

senere opgørelser tages hensyn til evt. indregning af udlægsåret i selve græsperioden.  

 

Situation A: græs 

Hvis slætgræs i omdrift som alternativ til efterafgrøder skal korrigeres for effekten af det areal, der i 

dag ligger i græs, vil omregningsfaktoren som for brak afhænge af, hvor mange der i fremtiden vil 

begynde at anvende virkemidlet. Omregningsfaktorerne som funktion af stigning i græsarealet 

beregnet efter Ligning 2 er vist i Tabel 1 og Figur 2. Som det var tilfældet med brak, vil græsarealet 

mindst skulle fordobles for at opnå en omregningsfaktor på 1:1 i forhold til efterafgrøder. 

 

Tabel 2. Omregningsfaktor korrigeret for det areal, der i dag er i slætgræs i omdrift (ca. 200.000 ha) ved forskellige 

scenarier for det fremtidige græsareal. Omregningsfaktoren svarer til, hvad én ha med græs kan erstatte af efterafgrøder 

mht. udvaskningsreducerende effekt og er beregnet ”med” og ”uden” indregning af udlægsåret i effekten af græsarealet, 

hvorved effekten bliver hhv. 59 og 46 kg N/ha. Bemærk at ”med” (59 kg N/ha) er beregnet pr. år med etableret græs, 

dvs. at antallet af år ikke inkluderer selve udlægsåret (vigtigt ved eventuelle fremtidige beregninger). 

Aktuelt 

areal 

med 

græs 

Græs-

arealet 

stiger 

med 

Fremtidigt 

areal med 

græs i 

omdrift 

Omregningsfaktor 

hvis udlægsåret 

indregnes i 

græseffekten 

(”med”) 

Omregningsfaktor 

hvis udlægsår ikke 

indregnes i 

græseffekten 

(”uden”) 

(ha) (%) (ha) (1 ha græs erstatter antal ha efterafgrøder) 

200.000 0 200.000 - - 

200.000 10 220.000 0,2 0,1 

200.000 50 300.000 0,7 0,5 

200.000 100 400.000 1,0 0,8 

200.000 500 1.200.000 1,7 1,3 



 

 

 

  
 

Figur 2. Omregningsfaktorer mellem slætgræs i omdrift og efterafgrøder ved en stigning i græsarealet på op til 100 % 

og ved korrektion for effekten af nuværende græsareal på 200.000 ha. Reduktionen i udvaskningen ved græs er vist 

”med” (59 kg N/ha) og ”uden” (46 kg N/ha) inddragelse af udlægsåret i virkningen af græsset. Bemærk at ”med” (59 kg 

N/ha) er beregnet pr. år med etableret græs, dvs. at antallet af år ikke inkluderer selve udlægsåret (vigtigt ved eventuelle 

fremtidige beregninger).   

 

Situation B: græs 

Hvis der tages udgangspunkt i 200.000 ha med slætgræs i omdrift, vil der skulle neutraliseres ca. 

9.000 t N svarende til yderligere ca. 320.000 ha efterafgrøder, hvis der anvendes en 

omregningsfaktor uden hensyntagen til udlægsåret (gns. effekt 46 kg N/ha) og en effekt af 

efterafgrøder på 29 kg N/ha (Hansen et al., 2014). Hvis effekten af udlægsåret indregnes (gns. 

effekt 59 kg N/ha) vil der skulle neutraliseres ca. 12.000 t N svarende til yderligere 410.000 ha 

efterafgrøder. Der vil altså være tale om, at efterafgrødearealet skal stige til ca. 560-650.000 ha, 

hvilket svarer til mere end en fordobling i efterafgrødearealet sammenlignet med de nuværende 

240.000 ha. Efterafgrødekravet vil af samme grund stige med op til ca. 20 procentpoint, så der ved 

den højeste omregningsfaktor vil være et generelt efterafgrødekrav på mere end 30 %. 

 

Spørgsmål fra NAER 

2.4. AU bedes komme med bud på hvilke krav der skal stilles til vedvarende græs som alternativ til 

efterafgrøde udover f.eks.: 

 Arealet skal enten fortsætte som græs eller efterfølges af en vårsået afgrøde 

 

Besvarelse 

Vores bud på yderligere krav, der skal stilles: 



 Græsset skal ompløjes efter reglerne i virkemidlet ’Forbud mod omlægning af fodergræs om 

efteråret’ (Søegaard et al., 2014). 

 Græsset skal bibeholde forfrugtsværdier på op til 84 kg N/ha tilsvarende gældende 

forfrugtsværdier (Anonym, 2014). 

 Græsset må ikke afgræsses. 

  

 

3. Justering af alternativet frivillig brak langs vandløb 

 

Spørgsmål fra NAER 

3.1 Hvor bred kan den frivillige brak langs vandløb (”randzonen”), før retentionen har betydning for 

omregningsfaktoren, dvs kan det fagligt forsvares at udvide bredden til 20 og evt. 30 m og beholde 

den samme omregningsfaktor på hele arealet? 

 

Besvarelse 

Man kan ifølge Anonym (2014) erstatte pligtige efterafgrøder helt eller delvist ved at lade udlagte 

randzoner, som ikke længere er lovpligtige, overgå til braklagte arealer langs vandløb og søer. 

Arealerne skal som hovedregel have en bredde på 10 m fra kronekanten og skal være dyrknings-, 

gødsknings og sprøjtefrie, men må gerne anvendes til græsning eller slet. Omregningsfaktoren er 

bestemt til 0,25. Det vil sige at 0,25 ha braklagt areal langs vandløb kan erstatte 1 ha pligtige 

efterafgrøder, eller ’omvendt’: 1 ha braklagt areal langs vandløb kan erstatte 4 ha pligtige 

efterafgrøder. I baggrund for bestillingen redegør NAER for, at ordningen var et forsøg på at 

fastholde en del af de obligatoriske randzoner, der senere blev gjort frivillige. Omregningsfaktorens 

størrelse er derfor delvist bestemt af ønsket om at fastholde de braklagte arealer langs vandløb og er 

bl.a. derfor forskellig fra omregningsfaktoren beregnet ovenfor for ikke-permanent brak (jf. 

spørgsmål 1.2).  

 

På ikke-drænede arealer vil vandspejlshøjden i jordprofilen øges med afstanden fra vandløbet, hvor 

vandspejlshøjden er styret af vandstanden i det vandløb marken afvander til, jordens hydrauliske 

egenskaber samt evt. tilstrømning fra bagvedliggende områder. Kvælstofreduktion forudsætter 

vandmættede og iltfrieforhold, og kvælstofreduktionspotentialet i jordprofilen øges dermed 

teoretisk med afstanden fra vandløbet. Afstandsvariationen i reduktionspotentialet vil dog være 

meget afhængig af jordtype, herunder tekstur og geokemi samt vandspejlshøjden i vandløb og de 

hydrauliske forhold på marken. For drænede arealer vil vandspejlshøjden og dermed 

reduktionspotentialet variere afhængigt af beliggenheden af dræn og her vil der ikke være en direkte 

sammenhæng mellem reduktionspotentiale og afstand til vandløb (personlig kommentar, Charlotte 

Kjærgaard, AU).  

 

Det er således ikke på det eksisterende vidensgrundlag muligt at give et fagligt begrundet generelt 

svar på spørgsmålet. Til orientering skal vi gøre opmærksom på, at emnet ”Reduktionsforhold i 

randzonen” vil blive belyst i forbindelse med en kommende besvarelse på en bestilling fra NAER.  
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