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Kontrol af græsefterafgrøder i majs
I forbindelse med kontrol af efterafgrøder i majs er der mulighed for at påberåbe sig force majeure, hvis
græsset er visnet bort grundet sommerens tørke.
Hvis græs udsået i majs ikke kan overholde kravene til MFO og frivillige målrettede efterafgrøder, har man
mulighed for at påberåbe sig force majeure.
Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure, at:


Græsudlægget er gået ud som følge af tørken i forår/sommer 2018



Majsen er høstet senere end 3. september 2018, som er fristen for at så efterafgrøder

Man skal anmode om force majeure skriftligt senest 15 arbejdsdage efter, at man er blevet bekendt med,
at man ikke kan opfylde betingelserne for miljøfokusområder (MFO) eller de frivillige målrettede
efterafgrøder. Hvis man får kontrolbesøg og først her bliver opmærksom på, at græsudlægget er gået ud, er
der mulighed for at anmode om force majeure i op til 15 arbejdsdage efter kontrolbesøget.
Ud fra ovenstående kan det anbefales, at man ikke påberåber sig force majeure, før en evt. kontrol. Og i
forbindelse med kontrollen bør man derfor sørge for at få en tilkendegivelse fra kontrolløren om, hvorvidt
græsset kan godkendes/ikke godkendes. Hvis kontrolløren ikke kan godkende marken, kan det være aktuelt
at påberåbe sig force majeure.
Hvis Landbrugsstyrelsen anerkender, at der er tale om force majeure, betyder det, at græsudlægget kan
godkendes som MFO. For de frivillige målrettede efterafgrøder betyder det, at tilskuddet kan blive
udbetalt, men at N-kvoten nedsættes svarende til den manglende effekt fra manglende efterafgrøde.
Manglende græsudlæg som følge af tørken kan som udgangspunkt ikke anerkendes som force majeure i
f.h.t. pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder.
I forbindelse med en kontrol bør man kontakte sin planteavlskonsulent for at få en snak om evt. force
majeure. En evt. anmeldelse af force majeure skal ske på et dertil indrettet skema.
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