
 

Bilag 1, Oversigtstabel 1. 

Minimum antal græsningsenheder (GE) pr. ha.  
(for at normerne for græskategorien kan anvendes) 

 

A
fgrødekode 

Græskategori 

Andel, som hvert slæt 
beslaglægger af 

markens samlede 
areal1+6 

Minimum antal 
græsnings-

enheder (GE) 
pr. ha2+3+5+6 

250 Permanent græs, meget lavt udbytte 1 0,2 
251 Permanent græs, lavt udbytte 1 0,5 
252 Permanent græs, normalt udbytteniveau4 0,5 0,8 
255 Permanent græs under 50 pct. kløver omlagt min. hvert 5. år4 0,33 1,8 
256 Permanent græs over 50 pct. kløver omlagt min. hvert 5. år 0,33 1,5 
257 Permanent græs uden kløver omlagt min. hvert 5. år 0,33 2,0 
278 Permanent lucerne og lucernegræs med over 50 pct. lucerne, omlagt mindst hvert 5. år 0,33 1,8 
260 Kløvergræs under 50 pct. kløver (omdrift) 0,33 1,8 
284 Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 pct. bælgplanter (omdrift) 0,33 1,5 
261 Kløvergræs over 50 pct. kløver (omdrift) 0,33 1,5 
262 Lucerne og lucernegræs m. over 50 pct. lucerne 0,33 1,5 
263 Græs uden kløvergræs (omdrift) 0,33 2,0 
975 Græs til slæt før forårssået afgrøde (omdrift) 1 0,7 
266 Græs under 50 pct. Kløver/lucerne med ekstremt lavt udbytteniveau (omdrift) 1 0,2 
267 Græs under 50 pct. Kløver/lucerne med meget lavt udbytteniveau (omdrift) 1 0,4 
268 Græs under 50 pct. Kløver/lucerne med lavt udbytteniveau (omdrift) 0,5 0,7 
960 Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet maj/juni 0,33 1,2 
961 Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august 1 0,7 
962 Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs 1 0,3 
943 Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni 0,5 0,7 



944 Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august 1 0,4 
945 Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 1 0,2 
963 Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni 0,33 1,1 
964 Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august 1 0,5 
965 Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn o.l. 1 0,3 
Noter til Oversigtstabel 1: 
 

1) Andelen af markens græsareal, som beslaglægges af slæt, kan maksimalt være 1,00. 
 

2) Græsningsenheder (GE) for svin, fjerkræ og pelsdyr samt dyr, der ikke kommer på græs, kan ikke medregnes som GE. Antal græsningsenheder 
opgøres efter oversigtstabel 2. 
 

3) Når arealer afgræsses af dyr fra anden virksomhed, så skal gødningsoverførslen i kg N og P angives af den virksomhed, der ejer dyrene. 
Græsningstrykket beregnes ved at dividere den oplyste gødningsmængde med 100 kg N og herefter multiplicere antallet af GE med 2, da 1 GE svarer 
til en produktion af 100 kg N pr. GE pr. år, og da græsningstrykstabellen er udarbejdet med en standardforudsætning om, at græsningsperioden er 6 
måneder. Bemærk, at dyr der kun opholder sig på bedriften en del af året, skal ligeledes multipliceres med faktor 2. 
 

4) På særligt produktive permanente græsarealer, som ikke er omlagt inden for de seneste 5 år, kan normen for permanent græs, under 50 pct. kløver, 
undtagelsesvist anvendes, såfremt der kan dokumenteres et græsningsniveau svarende til kravet for græs i omdrift, og at udbyttet overstiger 4000 FE 
pr. ha. Dokumentationen skal bestå af en foderplan med opgørelse af det samlede producerede antal FE på virksomheden samt foderbehovet. 
Produktionen af FE skal opgøres ud fra udbyttenormerne for alle de dyrkede og indkøbte grovfoderafgrøder og foderbehovet beregnes ud fra et 
maksimalt foderforbrug af græsafgrøder på 2500 FE pr. græsningsenhed.  
 

5) Hvis en virksomhed udnytter græsarealer ved afgræsning af dyr tilhørende en anden virksomhed, skal afgræsningen dokumenteres med en kvittering 
fra ejeren af dyrene for overførsel af kvælstof i kg N og P i husdyrgødning. 
 

6) Ved afgræsning skal det kunne dokumenteres, at der på græsmarkerne er et græsningstryk svarende til minimum antal græssende dyr, der er angivet i 
oversigtstabellen. Tages der et eller flere græsslæt på arealerne, reduceres arealet, hvorpå der skal dokumenteres afgræsning med de i oversigten angivne 
andele pr. slæt. 

 

 


