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NaturErhvervstyrelsen 

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af 
brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder 
 
NaturErhvervstyrelsen anmodede med bestilling af 3. december 2014 DCA - Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug om at belyse en række forhold vedr. de to vir-
kemidler brak og vedvarende græs. Som besvarelse herpå fremsendte DCA den 22. 
januar 2015 ”Notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efter-
afgrøder”. 
 
NaturErhvervstyrelsen har efterfølgende, ved mail af 22. januar 2015, anmodet DCA 
om yderligere beregninger vedr. græs i omdrift.  
 
Som svar herpå fremsendes hermed vedlagte besvarelse, udarbejdet af seniorforsker 
Ingrid Kaag Thomsen, videnskabelig medarbejder Inge Toft Kristensen, seniorforsker 
Troels Kristensen, seniorforsker Elly Møller Hansen og professor Jørgen Eriksen, alle 
Institut for Agroøkologi.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018”. 
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Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og 
vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder 
Ingrid K. Thomsen, Inge T. Kristensen, Troels Kristensen, Elly Møller Hansen og Jørgen Eriksen, Aarhus 
Universitet, Institut for Agroøkologi. 
 
Baggrund 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) anmodede med bestilling af 3. december 2014 DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug (DCA) om at belyse en række forhold vedr. de to virkemidler brak og vedvarende 
græs. Som besvarelse herpå fremsendte DCA den 22. januar 2015 ”Notat vedr. tilføjelse af brak og 
vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder” (Hansen et al., 2015). 
 
NAER har efterfølgende, ved mail af 22. januar 2015, anmodet DCA om yderligere beregninger vedr. græs i 
omdrift.  
 
I den oprindelige bestilling af 3. december 2014 efterspurgte NAER et estimat for, hvor stor en 
kvælstofreducerende effekt det nuværende areal med græs i omdrift kunne forventes at have. I 
beregningerne i Hansen et al. (2015) blev der taget udgangspunkt i det samlede areal med græs i omdrift 
anvendt til slæt, dvs. ikke-afgræsset. Fra det samlede areal med græs i omdrift i 2013 (320.000 ha) blev 
derfor fratrukket et areal for den afgræssede del. Det blev på denne måde estimeret, at der blev dyrket 
200.000 ha med ikke-afgræsset græs i omdrift. Med udgangspunkt i en gennemsnitlig middeludvaskning på 
67 kg N/ha for jord i omdrift (Eriksen et al., 2015) og en udvaskning fra slætgræs i omdrift på i gennemsnit 
21 kg N/ha estimeret på baggrund af Eriksen et al. (2004) og Eriksen et al. (20xx), blev det beregnet, at ikke-
afgræsset græs i omdrift kunne forventes at reducere udvaskningen med 46 kg N/ha (=67-21 kg N/ha). Med 
et areal på 200.000 ha ville allerede eksisterende ikke-afgræsset græs i omdrift således reducere 
udvaskningen med i alt ca. 9.000 t N/år, hvilket ville kræve 320.000 ha med efterafgrøder for at opnå en 
neutralisering (Tabel 1).  
 
Tabel 1. Oprindelige beregninger i Hansen et al. (2015). 
Græs i omdrift fra Danmarks Statistik (ha) 320.000 
Økologisk areal med afgræsning (ha) 35.000 
Andel til afgræsning på konventionelle brug uanset brugsstørrelse 0,30 
Afgræsning på konventionelle brug uanset brugsstørrelse (ha) 86.000 
Græs i omdrift uden afgræsning (ha) 200.000 
Udvaskningsreducerende effekt af ikke-afgræsset græs (kg N/ha) (Hansen et al., 2015) 46 
Udvaskningsreducerende effekt af nuværende ikke-afgræsset græs i omdrift (t N) 9.200 
Udvaskningsreduktion af efterafgrøder (kg N/ha) (Hansen et al., 2014) 29 
Påkrævet areal med efterafgrøder til neutralisering af nuværende areal med ikke-
afgræsset græs i omdrift (ha) 

320.000 

 
Efterfølgende har NAER ønsket beregnet, hvor stor betydning det vil have for størrelsen af arealet med 
ikke-afgræsset græs, hvis bedrifter under 10 ha samt § 3-arealer ikke medregnes.  



 
Besvarelse 
Hvis en bedrift har en årlig momspligtig omsætning på over 50.000 kr., og bedriftens 
efterafgrødegrundareal er over 10 ha, har denne pligt til at etablere efterafgrøder (Anonym, 2015). På 
sådanne bedrifter vil der være mulighed for at erstatte efterafgrøder med andre virkemidler. Det kan derfor 
være aktuelt at supplere beregningerne i Hansen et al. (2015) med beregninger af konsekvenserne ved at 
indføre ikke-afgræsset græs i omdrift som virkemiddel alene på bedrifter, hvor efterafgrødegrundarealet er 
over 10 ha. Ud over NAERs anmodning om beregninger af effekten af ikke at inkludere bedrifter under 10 
ha, er der derfor også gennemført beregninger for bedrifter, hvor efterafgrødegrundarealet er over 10 ha.  
 
For at kunne opgøre arealet af ikke-afgræsset græs på bedrifter med et efterafgrødegrundlag på over 10 ha 
er der i nærværende besvarelse taget udgangspunkt i arealanvendelse i Enkeltbetalingsordningen 2014 
kombineret med de afgrødekoder, der indgik i efterafgrødegrundarealet i 2014. Disse afgrødekoder blev 
fremsendt fra NAER i forbindelse med Thomsen et al. (2014). I den oprindelige besvarelse (Hansen et al., 
2015) stammede det anvendte areal for græs i omdrift fra Danmarks Statistik.  
 
Den afgræssede andel af græs i omdrift er baseret på Kristensen (2010), hvor der er beregnet en udnyttelse 
af foder ved afgræsning på 12 % og 39 % for henholdsvis konventionelle og økologiske 
malkekvægsbesætninger. Det er skønnet, at andelen af marker, der afgræsses, er det dobbelte af andelen 
af foder udnyttet ved afgræsning, dvs. henholdsvis 0,24 og 0,78. I praksis vil en større andel af markerne 
blive afgræsset på et tidspunkt i løbet af året pga. variationer i græsvækst over året og en driftspraksis på 
mange brug med en kombination af slæt og afgræsning over året. Hertil kommer, at alle græsarealer i 
omdrift på brug under 10 ha antages afgræsset, da dyreholdet i denne gruppe er domineret af ammekvæg, 
heste og får, hvor en stor andel af foderrationen er afgræsning. Andelen af græsmarker med afgræsning på 
konventionelle bedrifter over 10 ha og bedrifter med over 10 ha efterafgrødegrundareal er således 
nedjusteret fra 0,30 til 0,24 (Tabel 2), da de mindste bedrifter med 100 % afgræsning ikke længere indgår. 
For økologiske brug er den afgræssede andel, som nævnt ovenfor, estimeret til 0,78 (Tabel 2). 
 
Beregningerne i Hansen et al. (2015) var baseret på Danmarks Statistik for året 2013 og inkluderede alle 
bedriftsstørrelser og en afgræsset andel af græs i omdrift på konventionelle bedrifter på 0,30. Det 
resulterede i et ikke-afgræsset areal på 200.000 ha, når det økologisk afgræssede areal var fratrukket (Tabel 
1). I beregningerne baseret på Enkeltbetalingsordningen 2014 er andelen med afgræsning nedjusteret for 
bedrifter over 10 ha. Det medfører, at det ikke-afgræssede areal for græs i omdrift bliver i samme 
størrelsesorden (ca. 190.000 ha) selvom bedrifter under 10 ha udelades (Tabel 2). For bedrifter med over 
10 ha efterafgrødegrundareal er arealet med ikke-afgræsset græs ca. 165.000 ha (Tabel 2).  
 
Arealet med ikke-afgræsset græs i omdrift omfattet af § 3 kendes ikke, men antages at være af meget 
begrænset omfang og uden betydning for de her gennemførte beregninger. 
 
  



Tabel 2. Areal med afgræsset og ikke-afgræsset græs i omdrift på konventionelle og økologiske brug over 10 ha og 
over 10 ha efterafgrødegrundareal. Anvendte arealdata er baseret på Enkeltbetalingsordningen 2014 kombineret med 
koder for afgrøder, der indgår i efterafgrødegrundarealet sendt fra NAER august 2014 i forbindelse med Thomsen et 
al. (2014).  
    Andel afgræsset Konventionelle Økologiske I alt 
  Konventionelle Økologiske (ha) 
Areal 
med græs 
i omdrift  

Alle bedrifter   254.000 57.000 311.000 

Bedrifter over 10 ha   234.000 56.000 290.000 
Bedrifter over 10 ha 
efterafgrøde grundareal 

  
202.000 51.000 253.000 

Afgræsset 
græs i 
omdrift 

Bedrifter over 10 ha  0,24 0,78 56.160 43.680 99.840 
Bedrifter over 10 ha 
efterafgrøde grundareal 

0,24 0,78 48.480 39.780 88.260 

Ikke-
afgræsset 
græs i 
omdrift 

Bedrifter over 10 ha    177.840 12.320 190.160 

Bedrifter over 10 ha 
efterafgrøde grundareal 

  
153.520 11.220 164.740 

 
Ved anvendelse af de beregnede arealer for ikke-afgræsset græs i omdrift (Tabel 2) er det i Tabel 3 
beregnet, hvilket areal med efterafgrøder, der er påkrævet for at neutralisere den udvaskningsreducerende 
effekt af nuværende areal ikke-afgræsset græs i omdrift. Som det fremgår, vil en neutralisering af det 
nuværende areal med ikke-afgræsset græs i omdrift på bedrifter over 10 ha kræve 300.000 ha med 
efterafgrøder. Det tilsvarende areal i Hansen et al. (2015), der var baseret på alle bedrifter, var 320.000 ha 
efterafgrøder (Tabel 1). For bedrifter med over 10 ha efterafgrødegrundareal er det krævede areal med 
efterafgrøder 262.000 ha (Tabel 3).  
 
Tabel 3. Udvaskningsreducerende effekt af nuværende areal med ikke-afgræsset græs på bedrifter over 10 ha og 
bedrifter over 10 ha efterafgrødegrundareal samt påkrævet areal med efterafgrøder til neutralisering af den 
udvaskningsreducerende effekt. Anvendte arealdata er baseret på Enkeltbetalingsordningen 2014 kombineret med 
koder for afgrøder, der indgår i efterafgrødegrundarealet sendt fra NAER i forbindelse med Thomsen et al. (2014). 
 

Bedrifter over 10 ha 
Bedrifter over 10 ha 

efterafgrødegrundareal 
Areal med ikke-afgræsset græs i omdrift fra 
Tabel 2 (ha)  

190.000 165.000 

Udvaskningsreducerende effekt af ikke-
afgræsset græs i omdrift ved 46 kg N/ha 
(Eriksen et al., 2015) (t) 

8.700 7.600 

Påkrævet areal med efterafgrøder til 
neutralisering ved forventet 
udvaskningsreducerende effekt på 29 kg N/ha 
(Hansen et al., 2014) (ha) 

300.000 262.000 

 
Det skal bemærkes, at der i de tilsvarende beregninger i Hansen et al. (2015) blev anvendt to værdier for 
den udvaskningsreducerende effekt af græs, hvor udlægsåret enten blev inddraget eller udeladt. Estimatet 
for den årlige udvaskningsreducerende effekt af græs i omdrift var ved de to beregningsmetoder hhv. 59 og 
46 kg N/ha. I de her gennemførte beregninger er det alene beregnet en værdi, hvor udlægsåret ikke indgår 
i den udvaskningsreducerende effekt, hvilket altså svarer til 46 kg N/ha (Tabel 3).  
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